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Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem 
„Efektivní nemocnice 2011“ – Strategie nemocnic a zdravotních pojišťoven. 

 
Tato odborná konference se koná pod oficiální záštitou  

1. místopředsedy Senátu Parlamentu České republiky, MUDr. Přemysla Sobotky. 
 

Konference se také zúčastní 
1. náměstek ministra zdravotnictví ČR – MUDr. Vladimír Pavelka, 

náměstek pro zdravotní pojištění – Ing. Petr Nosek, 
náměstek pro zdravotní péči – MUDr. Vítězslav Vavroušek, MBA 

a obchodní rada ambasády USA – p. Stuart Schaag 
 

Hlavní témata konference: 
- Finance r. 2012 a nemocnice 

- Řízení lidských zdrojů 
 

29. - 30.11.2011 Clarion Congress Hotel, Praha-Vysočany 
 

Úterý 29.11.  
13:00 – 14:00 prezence účastníků odborné konference, občerstvení 
14:00 – 16:30 
 Zahájení konference - MUDr. Přemysl Sobotka, 1. místopředseda Senátu Parlamentu 

ČR 
Vystupující: 

- MUDr. Vladimír Pavelka, 1. náměstek ministra zdravotnictví, Ministerstvo 
zdravotnictví ČR – úvodní řeč a přivítání účastníků konference 

- p. Stuart Schaag, obchodní rada ambasády Spojených států amerických – úvodní řeč 
a přivítání účastníků konference 

1. diskusní blok 
Vztahy mezi zdravotními pojišťovnami a nemocnicemi v nadcházejícím roce  
Moderuje p. Daniel Takáč, moderátor České televize 
DRG 2012 
Úhradová vyhláška 2012 
Co by měly/mohly nemocnice změnit/zlepšit? 
Finance a nemocnice, změna jejich strategie 

- Ing. Petr Nosek, náměstek pro zdravotní pojištění, Ministerstvo zdravotnictví ČR 
- MUDr. Jiří Běhounek, předseda Komise pro zdravotnictví Asociace krajů ČR, 

místopředseda správní rady VZP ČR, hejtman Kraje Vysočina 
- MUDr. Pavel Horák, generální ředitel VZP ČR (v jednání) 
- MUDr. Roman Kraus, místopředseda Rady Asociace nemocnic ČR, ředitel Fakultní 

nemocnice Brno 
- představitel Svazu zdravotních pojišťoven (v jednání) 
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16:30 – 17:00 přestávka, coffee break 
17:00 – 19:00 

Přednášky ředitelů nemocnic na téma Strategie a její změna v řízení nemocnic: 
MUDr. Petr Zajíc, MBA, ředitel Fakultní nemocnice Na Bulovce, Praha 
Téma: Bylo nás pět...aneb "Bulovka Hope" 
Ing. Leoš Dostál, ředitel Nemocnice Třebíč 
Téma: „Nemocnice Třebíč – elektronizace a ekonomizace v eHealth“ 

 Další přednášky ředitelů nemocnic – v jednání 
 
19:00 – 24:00 společná diskuse, večeře 
 

středa 30.11.  
8:00 – 9:00 prezence účastníků konference 
9:00 – 10:30 

2. diskusní blok 
Řízení lidských zdrojů a jeho vliv na finanční řízení nemocnic 
Moderuje p. Daniel Takáč, moderátor České televize  
Řízení a aktivity v oblasti největší „nákladové položky“ v nemocnicích 
Významný vliv na hospodářský výsledek nemocnice 
Vliv na kvalitu a bezpečnost poskytované péče 
 

- MUDr. Vítězslav Vavroušek, náměstek pro zdravotní péči, Ministerstvo zdravotnictví 
ČR 

- Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, děkan 1. lékařské fakulty v Praze, člen 
předsednictva České lékařské společnosti J.E.P. 

- MUDr. Pavel Hroboň, MBA, ředitel Advanced Institute, ex-náměstek ministra 
zdravotnictví (téma: „DRG a zapojení lékařů do finančního řízení nemocnice“) 

- MUDr. Karel Dostalík, ředitel pro strategii, Agel a.s. 
- ředitelé fakultních a krajských nemocnic (v jednání) 

10:30 – 11:00 přestávka, coffee break 
11:00 – 12:00 vyhlášení výsledků projektu Nemocnice České republiky 2011 
12:00 – 14:00 oběd a společná diskuse 

Zde je prosím pro Vás a Vaše kolegy k dispozici přihlašovací formulář:  
 http://www.hc-institute.org/v2/article.php?id=17&lng=1 

Těšíme se na brzké setkání. 

S přáním hezkého dne  

Daniel Vavřina, předseda 
tel:  +420 608 878 400 
e-mail: d.vavrina@hc-institute.org 
HealthCare Institute, www.hc-institute.org  


