Zdravotnícky manažment a financovanie (3/17 ZMaF)
29. mája – 1. júna 2017
PROGRAM KURZU – modul teoretickej časti, 2. časť
miesto konania:
rozsah:

29. 5. 2017
08,30-08,45
08,45-09,30
09,30-11,00
11,00-11,45
12,30-14,00
14,00-15,30

30. 5. 2017
8,30-10,00

10,00-11,30

12,00-13,30
13,30-15,00
31. 5. 2017
08,30-10,00
10,00-11,30
12,00-13,30
13,30-15,00

1. 6. 2017
08,30-10,00
10,00-11,30

12,00-13,30
13,30-14,00

JLF UK – Edukačné centrum, malá Hora 4B
30 hodín, v štruktúre 22 hodín teoretickej prípravy, 6 hodín
semináre, 2 hodiny konzultácie projektov

teoretická príprava (8 vyučovacích hodín)
Otvorenie školiacej akcie, organizačné zabezpečenie (Mgr. Rusková)
Trhový segment zdravotníctva – sektor poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti (doc. Švihrová)
Marketing: analýza trhu, stratégia (Mgr. Antošová)
Systémová analýza v zdravotníctve (doc. Osina)
Kvantitatívne metódy a techniky využívané v zdravotníckom manažmente
a výskume (doc. Mištuna)
Kvalita v zdravotníckych zariadeniach – dimenzie, zložky, ukazovatele
kvality. Nástroje na zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti, riadenie
kvality a výkonov v zdravotníctve (doc. Mištuna)
teoretická príprava (6 vyučovacích hodín), seminár (2 vyučovacie hodiny)
Finančný manažment – finančné výkazy zdravotníckych zariadení, zisky
a straty, peňažné toky – cash flow, analýza finančných výkazov spoločnosti
(Ing. Kolcúnová)
Riadenie nákladov a výnosov v zdravotníckych zariadeniach – náklady,
klasifikácia nákladov, alokácia nákladov, nákladové strediská, výnosy (Ing.
Kolcúnová)
Rozpočtovanie zdravotníckych zariadení – celkový rozpočet, sledovanie
objemov a množstva (Ing. Kolcúnová)
Manažérske zručnosti: Vedenie schôdze (doc. Mištuna)
teoretická príprava (2 vyučovacie hodiny), seminár (4 vyučovacie hodiny),
konzultácie záverečných prác (2 vyučovacie hodiny)
Právne aspekty zdravotnej starostlivosti (prof. Novomeský)
Manažérske zručnosti: Riešenie konfliktov (doc. Ondrejka)
Manažérske zručnosti: Presvedčovanie, delegovanie (MUDr. Kmeť)
Konzultácia projektov (pridelení lektori – individuálne podľa zaradených
účastníkov)
teoretická príprava (6 vyučovacích hodín)
Právne aspekty zdravotnej starostlivosti – Zákon č.362/2011 Z. z. o liekoch
a zdravotníckych pomôckach (doc. Švihrová)
Trhový segment zdravotníctva – sektor verejného zdravotníctva (Zákon
č.355/2008 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,
vykonávacie predpisy (prof. Hudečková)
Krízový manažment v zdravotníctve (prof. Hudečková)
Záverečný test

