P O Z VÁ N K A

Zajímají vás trendy ve výuce zdravotní ekonomie a managementu ve světě i ČR?
Chcete vědět jak je tato oblast pojata na School of Public Health University of Minnesota
a co nového se připravuje na Univerzitě Karlově?
Centrum zdravotní ekonomie a managementu si vás dovoluje pozvat na konferenci

Výuka zdravotní ekonomie
a managementu ve 21. století
V průběhu konference se mimo jiné pokusíme odpovědět na otázky:
•
•
•
•

Co má být v dnešní době obsahem předmětu veřejné zdravotnictví?
Jaké jsou požadavky managementu nemocnic a průmyslu na znalosti absolventů v této oblasti?
Jak dosáhnout lepšího propojení výuky veřejného zdravotnictví s praxí?
Jaké jsou reálné možnosti mezifakultní spolupráce na výuce a výzkumu v této oblasti?

DATUM A ČAS KONÁNÍ:

14. 11. 2013, 9.30 – 16.00
PROGRAM:

MÍSTO KONÁNÍ – ZMĚNA:

Děkanát 3. LF UK, zasedací místnost č. 223,
Ruská 87, Praha 10

Dopolední blok (9:30 – 12:00)
9.30 Úvodní slovo a přivítání účastníků, zástupce UK případně CZEM
9.45	Změny v medicíně a zdravotních systémech a z nich vyplývající požadavky na vzdělání v oblasti ekonomie
a řízení zdravotnictví (P. Hroboň, řídící partner Advance Healthcare Management Institute)
10.15	Výuka ekonomie a managementu zdravotních služeb v exekutivním a univerzitním programu MHA na School
of Public Health, University of Minnesota (I. Moscovice, Head of Division of Health Policy and Management, School
of Public Health, University of Minnesota)
11.00	Panelová diskuse s úvodní krátkou prezentací panelistů – význam výuky ekonomie a managementu pro
klinickou praxi a řízení institucí ve zdravotnictví:
(moderuje D. Hodyc, CZEM)
•
očekávání ekonomického náměstka fakultní nemocnice 		
•
pohled managementu zdravotní pojišťovny
•
jaké kompetence jsou u mladých lékařů vyhledávány z pohledu zástupce farmaceutického průmyslu
•
jaká oblast vzdělání je klíčová pro nelékařské zdravotnické profese
Přestávka na oběd (12.00 – 13.00) – oběd formou bufetu
Odpolední blok 13.00 – 16.00
13.00	Trendy a možnosti moderní výuky veřejného zdravotnictví v univerzitních podmínkách v ČR (D. Marx, proděkan
3. LF UK)
13.30	Potřeba propojení managementu ve zdravotnictví a public health (D. Zismer, Director of the MHA Program, School
of Public Health, University of Minnesota)
14.15	Panelová diskuse s krátkou prezentací panelistů: „Co je již dnes reálně dělat v rámci spolupráce pracovišť UK
v oblasti výuky a výzkumu na poli veřejného zdravotnictví:
(moderuje P. Hroboň, Advance Institute)
•
propojení praxe v oblasti kvality a bezpečí pacientů s akademickou výukou (D. Marx, vedoucí Kabinetu
veřejného zdravotnictví 3. LF UK)
•
možnosti spolupráce ekonomické a lékařské fakulty na pregraduální i postgraduální výuce
(M. Gregor, ředitel IES FSV UK)
•
zapojení Centra zdravotnického práva do pregraduální výuky veřejného zdravotnictví (P. Šustek, PF UK)
•
Centrum zdravotní ekonomie jako model spolupráce prakticky zaměřeného vzdělávání s univerzitní
výukou veřejného zdravotnictví (D. Hodyc, CZEM)
•
Příklady výzkumných projektů založených na spolupráci CZEM – 7th Framework CE project MUNROS
(F. Vlček, 3. LF UK)
15.30 Shrnutí závěrů a zakončení konference (D. Hodyc, CZEM)
Máte-li o konferenci zájem, prosíme o potvrzení Vaší účasti co nejdříve na adresu konference@advanceinstitute.cz. Děkujeme.

