Soutěž pro studenty lékařských fakult
o 3 vstupenky na mezinárodní konferenci v hodnotě 12 350 Kč
Advance Healthcare Management Institute vypisuje soutěž o 3 vstupenky na 9. ročník mezinárodní
konference Prague International Health Summit: Role nemocnic ve 21. století, která se uskuteční
ve dnech 17. – 18. 5. 2018 v Praze. Na konferenci představí své zkušenosti řečníci z osmi zemí světa
včetně USA, Německa či Nizozemí. Nenechte si ujít skvělou příležitost načerpat zahraniční inspiraci
s organizací zdravotní péče!
Volný vstup na konferenci získají autoři nejlepších rešerší na jedno z následujících témat:
• Centralizace lůžkové péče a vytváření společného lůžkového fondu v chirurgických/interních
oborech
Moderní nemocnice nemá lůžkové oddělení rozdělená podle jednotlivých lékařských odborností, trendem je
sdružovat pacienty podle charakteru jejich péče. Jaké jsou zahraniční modely centralizace lůžkové péče a
vytváření společného lůžkového fondu? Jaké jsou nutné předpoklady pro jejich zavedení? Co změna přináší
– z lékařského i ekonomického pohledu?
• Organizační a procesní změny v nemocnici, které provázejí zavádění jednodenní chirurgie
Provádění operací v rámci jednodenní chirurgie je pohodlnější pro pacienty a levnější pro nemocnice. Jaké
organizační a procesní změny v nemocnici jsou potřeba pro zavedení ambulantních operací, kdy je pacient
v rámci jednoho dne přijat, odoperován a propuštěn?
• Zajištění místní a časové dostupnosti zdravotní péče v regionu
Jak hustá má být síť poskytovatelů zdravotní péče v regionu? Jaké jsou příklady parametrů v zahraničí –
v Německu, Holandsku či v dalších zemích?
• Minimální požadavky na rozsah zdravotní péče pro nemocnice
Kdy dává ekonomicky smysl provozovat nemocnici? Jaké jsou minimální požadavky na rozsah zdravotní
péče, které má nemocnice zajišťovat? Kolik má mít nemocnice minimálně odborností, kolik ošetří pacientů,
jaký personál má mít? Jaké jsou zkušenosti ze zahraničí?
• Nástroje integrace zdravotní péče a spolupráce mezi nemocnicemi a ambulantním sektorem
Spolupráce mezi nemocnicemi a ambulantním sektorem je v dnešní době neodmyslitelnou součástí péče o
pacienta. Zejména u chronicky nemocných je integrace péče nezbytná – a to jak mezi nemocnicemi a ambulantními specialisty, tak mezi lékaři samotnými. Jaké jsou konkrétní nástroje pro zajištění integrace péče?
Jaké jsou zkušenosti ze zahraničí?

Rešerši na Vámi vybrané téma v češtině nebo slovenštině v rozsahu 5–7 normostran (9 000–12 600
znaků) zasílejte do 13. 4. 2018 na adresu pragueIHS@advanceinstitute.cz. Odborná komise vybere
1–3 nejlepší příspěvky a do 27. 4. 2018 informuje výherce e-mailem. Hodnotícími kritérii budou kvalita zpracování tématu, úplnost rešerše, její praktická použitelnost a srozumitelnost. V případě
dotazů či nejasností kontaktujte organizátory na adrese pragueIHS@advanceinstitute.cz.
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