Zdravotnícky manažment a financovanie
Modul teoretickej prípravy 1. časť
Ústav verejného zdravotníctva JLF UK
30 hodín, v štruktúre 22 hodín teoretickej prípravy a 6 hodín
semináre, 2 hodiny konzultácie projektov
podmienky pre prihlásenie sa:
1. zaradenie do špecializačného štúdia v odbore
2. plnenie výkonov v praktických zručnostiach podľa študijného programu (povinná prax
a zdravotnícke výkony)
miesto konania:
rozsah:

PROGRAM KURZU
1. deň –
08,30-10,00

10,00-10,45
10,45-11,30

11,30-13,00
14,00-15,30
2. deň –
10,00-11,30
11,30-13,00
14,00-15,30
15,30-17,00
3. deň –
10,00-11,30
11,30-13,00

14,00-15,30
15,30-17,00
4. deň –
10,00-13,00

14,00-15,30
15,30-16,00

teoretická príprava (8 vyučovacích hodín)
Administratíva špecializačného štúdia, program špecializačného štúdia,
štruktúra kurzov, predpoklady pre absolvovanie kurzov (Mgr. Rusková, prof.
Hudečková)
Zdravie ako systém (prof. Hudečková)
Dimenzie problematiky zdravotníctva – politická, ekonomická. Zdravotnícke
systémy – základné pojmy. Riadenie zdravotníckych systémov a organizácií
(doc. Švihrová)
Etické otázky v riadení zdravotníctva (MUDr. Kmeť)
Právne predpisy vzťahujúce sa na oblasť riadenia v poskytovaní zdravotnej
starostlivosti – Zákonník práce (MUDr. Kmeť)
teoretická príprava (4 vyučovacie hodiny), seminár (4 vyučovacie hodiny)
Teórie manažmentu, základné pojmy. Manažérske funkcie a roly (doc.
Jakušová)
Manažment zmeny a transformačné vedenie, organizácia času (doc. Jakušová)
Manažérske zručnosti: Sebapoznanie (doc. Mištuna, mim. prof.)
Manažérske zručnosti: Tímová spolupráca (MUDr. Kmeť)
teoretická príprava (6 vyučovacích hodín), konzultácie záverečných prác
(2 vyučovacie hodiny)
Plánovanie, organizácia, výber zamestnancov, riadenie ľudských zdrojov (doc.
Jakušová)
Strategický manažment – zosúladenie tvorby tímov (ľudských zdrojov),
motivácia, odmena, meranie a hodnotenie pracovného výkonu zamestnanca
(doc. Jakušová)
Manažérsky projekt (životný cyklus projektu, plánovanie, implementácia
projektu, výstupy a kontrola) (Mgr. Antošová)
Konzultácia projektov (pridelení lektori, resp. mentori – aktuálne podľa
zaradených účastníkov)
teoretická príprava (4 vyučovacie hodiny), seminár (2 vyučovacie hodiny)
Zdravotnícke reformy, história zdravotného poistenia. Zákon o zdravotnom
poistení, Zákon o zdravotných poisťovniach. Systém financovania
zdravotníctva (cenové opatrenia MZ SR) (doc. Švihrová)
Manažérske zručnosti: Efektívne počúvanie (doc. Ondrejka)
Test z tém 1.školiaceho kurzu

