Program konference
Zlepší nové standardy zdravotnické
péče postavení českých pacientů?
Termín: úterý 20. září 2011 od 9.00 do 15.30 hod
Místo: Konferenční centrum TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 - Nusle
Změna řečníků vyhrazena
9.00 – 9.10

Moderátor Ivana Šalomonová-Karhanová

Představení hostů, programu
•  Definice problému, který se bude během dne
na konferenci řešit

Potřebuje české zdravotnictví přesně definovanou úroveň standardů péče – proč, jak a kým?
9.10 – 9.30

Leoš Heger, ministr zdravotnictví ČR

 ůvody a cíle zdravotnické reformy, podstata a způsob
D
stanovení standardů péče

9.30 – 9.50

Milan Kubek, prezident České lékařské komory

T ři hlavní výhrady proti způsobu stanovení standardů
péče ve zdravotnictví

9.50 – 10.10

Pavel Hroboň, řídící partner Advance Healthcare Management Institute

10.10 – 10.30

Diskuze

E konomický přínos vs. společenský náklad reforem
a zkušenosti ze zemí EU

10.30 – 11.00

Coffee Break
Jakou úroveň standardu si po ekonomické stránce může Česká republika dovolit?

11.00 – 11.15

Pavel Kožený, ředitel Národního referenčního centra

11.15 – 12.00

Panelová diskuze:	Jakou úroveň standardu si po ekonomické stránce
můžeme dovolit?

 ozdíl mezi standardními postupy, standardní
R
a nadstandardní péčí

• Pavel Horák, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR
• Roman Kraus, místopředseda Asociace nemocnic ČR  
• Jana Petrenko, Koalice pro zdraví
• Zástupce vybrané lékařské společnosti
12.00 – 13.15

Oběd
Povede reforma zdravotnictví k omezení korupce a zlepší pozici českých pacientů?

13.15 – 13.35

Jiří Pavlíček, člen správní rady Transparency International – ČR

Zdravé zdravotnictví, základ úspěšné země

13.35 – 14.20

Panelová diskuze:

J ak změní reforma vztahy zdravotnických zařízení,
farmaceutických firem a ostatních dodavatelů?

• Emil Zörner, výkonný ředitel Česká asociace farmaceutických firem
• Jiří Deml, náměstek ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv
• Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu
• Miroslav Palát, prezident Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků
14.20 – 14.40

Coffee Break a volná diskuze

14.40 – 15.25

Panelová diskuze:

 o může reforma změnit na vztazích pacientů
C
a zdravotních pojišťoven?

• Petr Nosek, náměstek pro zdravotní pojištění, Ministerstvo zdravotnictví ČR
• Jana Drexlerová, ředitelka Mamma Help
• Vladimír Kothera, viceprezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR
• Marek Hampel, předseda Grémia majitelů lékáren ČR
15.25 – 15.30

Tomáš Skřivánek, šéfredaktor deníku E15

15.30

Konec konference

Z hodnocení konference, informace o tom, že výsledky
anelových diskuzí budou shrnuty ve zvláštní příloze
deníku E15 a poděkování partnerům

Více na konference.e15.cz

