
předběžný časový Harmonogram

 08.00  –  09.30  – registrace účastníků v předsálí 
 

Přednáškový sál Belvedere (dopolední blok) 09.30 – 12.30 hod.
Uvítání účastníků, začátek akce 
 09.30  –  09.35  –  Ing. Jiří Horecký, ph.d., mba, prezident Unie zaměstnavatelských svazů čr  

uvítání, začátek akce  

 09.35  –  09.45  –  mgr. bohuslav sobotka, předseda vlády čr 
zdravice 

 09.45  –  10.10  –  mUdr. svatopluk němeček, mba, ministr zdravotnictví čr  
Zdravotní péče v ČR – podmínky, financování a změny v roce 2015

 10.10  –  10.20  –  mUdr. tom philipp, ph.d., náměstek ministra zdravotnictví 
Tendry v nemocnicích

registrujte se na    www.uzs–konference.cz
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dopolední blok přednášek 
 10.20  –  10.35 –  mUdr. eduard sohlich, předseda asociace českých a moravských nemocnic 

Jaká je budoucnost nemocnic 

 10.35  –  10.50 –  mUdr. milan kubek, prezident české lékařské komory 
Hlavní problémy českého zdravotnictví a možnosti jejich řešení 

 10.50  –  11.05 –  Ing. zdeněk kabátek, ředitel všeobecné zdravotní pojišťovny čr 
Rok 2015 – úhrada zdravotních služeb z pohledu VZP ČR

 11.05  –  11.20 –  Ing. Jaromír gajdáček, ph.d., mba,  
generální ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra čr,  
prezident svazu zdravotních pojišťoven čr 
Zdravotnictví z pohledu zaměstnaneckých pojišťoven  

 11.20  –  11.35 –  mUdr. Jiří běhounek, hejtman kraje vysočina,  
člen výboru pro zdravotnictví parlamentu čr 
Úloha a postavení krajů ve zdravotní péči 

 11.35  –  11.45 –  Hartmann-rIco a.s.  
prezentace společnosti

 11.45  –  11.55 –  mUdr. Ján dudra, ph.d., mpH, předseda představenstva agel 
Ekonomika kvality péče ve zdravotnických zařízeních  

 11.55  –  12.05 –   česká pojišťovna 
prezentace společnosti

 12.05  –  12.30 – diskuse

 12.30  –  13.30 – oběd pro účastníky a přednášející (sály Sophia a Loreta)

odpolední blok přednášek
jednotlivé sekce probíhají paralelně 

Sál Belvedere IV. a V.
odborná sekce na téma lůžková péče v čr,  
moderátorka mgr. dana Jurásková, ph.d., mba, prezidentka čas*     
 13.30  –  13.40  – prezentace společnosti sca Hygiene products, s.r.o.

 13.40  –  14.00  –  prof. mUdr. Josef vymazal, dsc., náměstek ministra zdravotnictví 
Strategie lůžkové péče v ČR 

 14.00  –  14.20  –  prof. mUdr. roman prymula, csc., ph.d., ředitel Fakultní nemocnice Hradec králové 
Lůžková péče v ČR

 14.20  –  14.40  –  Ing. vladimír drvota, prezident sdružení soukromých nemocnic čr 
Lůžková péče v soukromých nemocnicích

 14.40  –  15.00  –  mUdr. marek slabý, předseda asociace zdravotnických záchranných služeb v čr 
Zdravotnická záchranná služba v ČR a její návaznost na lůžkovou péči

 15.00  –  15.20  –  mUdr. lukáš velev, ředitel nemocnice v Jihlavě 
Poskytování nepřetržité péče v lůžkových zařízeních 

(*oslovení bez potvrzení účasti)
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Sál Belvedere II. a III.
odborná sekce na téma zdravotní pojištění v čr,  
moderátor vladimír kothera, asociace laboratoří Qualitylab
 13.30  –  13.40  – prezentace svazu zdravotních pojišťoven

 13.40  –  13.50  – prezentace dalších partnerů

 13.50  –  14.10  –  mUdr. tom philipp, ph.d., mba, náměstek ministra zdravotnictví 
Změny v úhradách v r. 2015 a vize MZ ČR pro r. 2016

 14.10  –  14.40  –  mUdr. JUdr. petr Honěk, náměstek ředitele pro zdravotní péči, vzp čr*     
Záměry VZP ČR ve věcech úhrad pro r. 2015 a 2016

 14.40  –  15.00  –  Ing. Jaromír gajdáček, ph.d., mba, 
generální ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra čr,  
prezident svazu zdravotních pojišťoven čr 
Zaměstnanecké pojišťovny – postavení a situace v ČR 

 15.00  –  15.20  –  mUdr. miroslav palát, prezident české asociace dodavatelů zdravotnických prostředků – czechmed 
Zdravotní pojištění a technologie – pohled průmyslu

 15.20  –  15.40  –   Ing. petr klíma, Jihočeské nemocnice, a.s. 
Systémy úhrad z pohledu regionálních nemocnic

Sál Belvedere I.
odborná sekce na téma léková politika v čr, moderátor mgr. Jakub dvořáček, 
výkonný ředitel, asociace inovativního farmaceutického průmyslu (aIFp)
 13.30  –  13.40  –  pharmdr. Jiří stránský, business director pharma, sprinx systems, a.s. 

Data dostupná ze zdrojů státní správy – jak s nimi pracovat pohodlněji? 

 13.40  –  13.50  – prezentace společnosti pfizer, spol. s r.o. 

 13.50  –  14.10  –  pharmdr. zdeněk blahuta, ředitel státního ústavu pro kontrolu léčiv 
téma bude upřesněno 

 14.10  –  14.30  –  mgr. Jakub dvořáček, výkonný ředitel asociace inovativního farmaceutického průmyslu (aIFp) 
Farmaceutický průmysl a jeho význam pro kvalitu a péči pacienta

 14.30  –  14.50  –  dr. emil zörner, výkonný ředitel české asociace farmaceutických firem 
Jaká by měla být léková politika v ČR 

 14.50  –  15.10  –  mgr. marek Hampel, předseda grémia majitelů lékáren 
Role veřejných lékáren ve zdravotnictví

 15.10  –  15.30  –  mvdr. pavel brauner, ph.d., výkonný ředitel asociace velkodistributorů léčiv 
Velkodistribuce léčiv a léková politika 

(*oslovení bez potvrzení účasti)
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doc. mUdr. leoš Heger, csc. 

místopředseda Výboru pro zdravotnictví Parlamentu ČR

prof. mUdr. rostislav vyzula, csc. 

předseda Výboru pro zdravotnictví Parlamentu ČR 

doc. mUdr. milada emmerová, csc. 

členka Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu ČR

Jana Hnyková 

členka Výboru pro zdravotnictví a Výboru 

pro sociální politiku Parlamentu ČR

mUdr. Jaroslav krákora 

místopředseda Výboru pro zdravotnictví Parlamentu ČR 

prof. mUdr. Jan žaloudík, csc. 
místopředa Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu ČR

konFerence se mImo JIné účastní

Sál Vienna I. a II.
odborná sekce na téma dlouhodobá péče v čr, moderátor mgr. petr Hanuš, 
ředitel sekce nestátní neziskové organizace Uzs čr
 13.30  –  13.40  – prezentace partnerů 

 13.40  –  14.00  –  Ing. Iva merhautová, mba, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí  
Koncept dlouhodobé péče v ČR  

 14.00  –  14.20  –  mgr. et mgr. eva prošková, ředitelka pro legislativu Uzs  
Péče o osoby s omezenou svéprávností, respektování jejich důstojnosti a svobody

 14.20  –  14.40  –  prof. mUdr. Ing. petr Fiala, místopředseda asociace českých a moravských nemocnic 
Dlouhodobá péče v ČR – problémy a šance

 14.40  –  15.00  –  Jaroslav zavadil, předseda výboru pro sociální politiku parlamentu čr 
Sociálně-zdravotní služby v ČR   

 15.00  –  15.20  –  Ing. Jiří procházka, ředitel palaty – domova pro zrakově postižené,  
viceprezident asociace poskytovatelů sociálních služeb čr 
Financování ošetřovatelské péče v sociálních službách

předběžný časový Harmonogram

(*oslovení bez potvrzení účasti)
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Hlavní partneři:

Partneři odborné sekce:

Víc jak

110 000
zaměstnanců

Zastoupení ve

100
zemích světa

Široká nabídka léků, 
vakcín a inovativních 
terapeutických řešení 
po celém světě

112
výrobních 
závodů

Společnost Sanofi  má za sebou dlouhou historii provázenou množstvím událostí, které významně 
ovlivnily vývoj farmacie a vědy. V současnosti je Sanofi  globální společností působící v oblasti 
poskytování zdravotní péče, která hledá a nabízí terapeutické řešení. S našimi partnery se snažíme 
pochopit nejen složitost onemocnění, ale také naslouchat pacientům, porozumět jejich potřebám 
a být pro ně oporou. Protože pacient je v samém srdci našich aktivit.

www.sanofi .cz • www.sanofi .com

sanofi –aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika
tel.: 233 086 111, fax: 233 086 222, www.sanofi .cz.

SPOLEČNOST ZAMĚŘENÁ NA POTŘEBY PACIENTŮ

CZ.CMN.14.06.12.

CZ.CMN.14.06.12

CZ.SEK.14.07.03
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