Aktivity

Vzdělávací aktivity

Pro studenty Univerzity Karlovy připravil CZEM ve spolupráci nebo samostatně tyto výukové programy:
•

Health Economics , kurz ekonomie zdravotnictví v rámci magisterského programu IES FSV UK , vyučováno v
angličtině.
• Podíl na výuce veřejného zdravotnictví v rámci pregraduálních programů 3. LF UK, zejména v oblastech zaměřených
na financování zdravotnictví, porovnání zdravotních systémů, úhradové mechanismy a klasifikační systémy.
• Volitelný kurz Organizace zdravotnictví, role a nové kompetence lékaře v moderních zdravotních systémech v
Evropské unii určený pro studenty lékařských a dalších fakult Univerzity Karlovy. Kurz byl vyučován v akademickém
roce 2013/2014.
V oblasti celoživotního vzdělávání nabízí CZEM následující programy:
•
•

Základy organizace a řízení zdravotnictví pro pracovníky krajské samosprávy
Controlling produkce zdravotních služeb v nemocnici .
Kurz je připraven a vyučován ve spolupráci se společností Advance Hospital Analytics. Je určen zejména pro
zaměstnance nemocnic, k jejichž zodpovědnostem patří plánování a řízení produkce zdravotních služeb, vykazování
a analýzy poskytnuté péče.

Výzkumné aktivity

V oblasti výzkumu se CZEM podílí na následujících projektech:
•
•

mezinárodní projekt MUNROS , hodnotící dopady rozvoje nových zdravotnických profesí na kvalitu, účinnost a
náklady zdravotních služeb v 9 evropských zemích
zmapování nákladů na péči o pacienty s diabetes mellitus 2. typu v ČR – podíl na přípravě grantového projektu v
rámci Technologické agentury ČR, podaného IES FSV UK

Odborné konference
•

17. - 18. 5. 2018
Role nemocnic ve 21. století, www.pragueihs.eu
9. ročník mezinárodní konference Prague International Health Summit 2018
Tématem ročníku 2018 je role nemocnic ve 21. století. Na dvoudenní konferenci se o své zkušenosti podělí 18
řečníků z 8 zemí světa. V průběhu konference budou představeny praktické nástroje a zkušenosti se změnami
vnitřních procesů a organizační struktury nemocnic, vytváření regionálních sítí nemocnic a spolupráce nemocnic a
dalších poskytovatelů směřující k integraci zdravotní péče.
SOUTĚŽ pro studenty - možnost získat volný vstup na konferenci!

•

14. 6. 2017
Sympozium Nadstandard v českém zdravotnictví
Pořádáno ve spolupráci s Centrem zdravotnického právu Právnické fakulty UK
Prezentace ke stažení - https://1drv.ms/f/s!AghoThaV606ziFQfRLYfHr4_i6AH

•

19. - 21. 5. 2016
Léčba a prevence chronických nemocí - Hlavní výzva dnešních zdravotních systémů, ihs2016.pragueihs.eu
8. ročník mezinárodní konference Prague International Health Summit 2016
Podívejte se na videozáznamy přednášek a přečtěte si klíčová poselství z konference .

•

14. 11. 2013
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Výuka zdravotní ekonomie a managementu ve 21. století
Pozvánka na konferenci ke stažení
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