Inovace jsou
budoucností
zdravotnictví
Studenti programu
Master of Healthcare Administration
se učí, jak je realizovat.

8

A

•

20
10
– 2017

ramu M
prog
H
ík

na
d led 2017
o
•

již 8. ro
číná
čn
za

O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

PŘEDMĚTY PROGRAMU

Master of Healthcare Administration
je vyzkoušený a vysoce hodnocený vzdělávací program plně
orientovaný na zdravotnictví, který klade důraz na interaktivní formu
výuky, praktickou použitelnost nabytých znalostí, kvalitu a různorodost
přednášejících a systematické budování komunity studentů
a absolventů.

Získáte prakticky použitelné znalosti
„V průběhu výuky nejen diskutujeme problémy českého zdravotnictví a vašich institucí, ale především přinášíme příklady úspěšných řešení od nás i ze zahraničí. Významnou součástí studia jsou
skupinová řešení problémů a příprava závěrečné práce, která je
založena na aplikaci získaných znalostí na konkrétní problém z vaší
organizace.“
MUDr. Pavel Hroboň, M.S.

Program se skládá ze 14 předmětů rozdělených do 4 tematických celků.
V každém ze 3 semestrů jsou vyučovány předměty z různých bloků.

Zdravotní systém z makropohledu
Na úrovni zdravotního systému se věnujeme otázkám měření a zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva a využití evidence based medicine v každodenní praxi. Vysvětlíme si specifika fungování
ekonomických principů ve zdravotnictví a prozkoumáme modely dopadu stárnutí obyvatelstva na
potřeby zdravotních služeb i financování zdravotnictví. Probereme základní právní předpisy a novinky zdravotnické legislativy. Seznámíme se s hlavními změnami a reformními trendy zdravotních
systémů ve vyspělých zemích.
PŘEDMĚTY BLOKU

Vliv zdravotní péče na zdraví obyvatelstva
Zdravotnictví a právo
Ekonomie zdravotnictví
Nové trendy ve zdravotnictví

Zdravotní systém z mikropohledu
Poznáte inspirativní lektory
„Přednášky vedou přední odborníci na danou problematiku v České republice a na Slovensku. Studenti mají možnost přímé interakce s lidmi,
kteří změny probíhající ve zdravotnictví ovlivňují a spoluvytvářejí nebo
sami realizovali významné zlepšení ve své organizaci. Zásadní hodnotou je pro nás interaktivita, výuka je vedena formou diskuse.“
Mgr. Henrieta Tulejová, M.S.

Rozvinete umění efektivního řízení
a prezentace
„Klíčovou a velmi ceněnou schopností úspěšných manažerů je
umění efektivního řízení jednotlivců i týmů lidí a schopnost dobře
a přesvědčivě prezentovat a prosazovat změny ve své organizaci.
Proto nemalou část programu věnujeme rozvoji vašich schopností
vést a inspirovat lidi, pomoci jim vyrovnat se se změnami a úspěšně
je řídit.“
MUDr. Ing. Daniel Hodyc, Ph.D.

Využijete prostor pro otevřenou
výměnu názorů
„Nejdůležitější charakteristikou celého programu je atmosféra
vzájemné důvěry mezi studenty. Studenti tak mohou těžit z názorů
a myšlenek, které zaznívají v neformálních diskusích. Podařilo se nám
vytvořit prostředí otevřené výměny názorů mezi zástupci jednotlivých
segmentů zdravotnictví – zdravotníky, pojišťovnami a dodavateli.“
MUDr. Tomáš Macháček

Seznámíme se s praktickými aplikacemi nástrojů, které vedou ke zlepšení kvality a efektivity
zdravotních služeb. Detailně probereme dopad úhradových mechanismů na dostupnost, kvalitu
a efektivitu poskytované péče. Vysvětlíme si současné způsoby úhrad včetně léků a zdravotnických
prostředků. Prozkoumáme i dopad přerozdělení pojistného na chování zdravotních pojišťoven.
PŘEDMĚTY BLOKU

Nástroje řízení kvality ve zdravotnictví
Zvyšování efektivity ve zdravotnictví
Finanční vztahy mezi plátci a poskytovateli zdravotních služeb

Řízení institucí ve zdravotnictví
Vyzkoušíme si, jaký je význam správného stanovení strategie. Procvičíme porozumění finančním
výkazům organizace, rozhodnutí o investici, sestavení finančního plánu a řízení nákladů a výnosů.
Ověříme, jakým způsobem vám ve vedení vaší organizace mohou pomoci informační a komunikační
technologie. Probereme možnosti optimalizace procesů, potřebu marketingu ve zdravotnictví a řízení vztahů s pacienty a dalšími klienty.
PŘEDMĚTY BLOKU

Strategický management v praxi
Finanční management a řízení nákladů
Informační systémy ve zdravotnictví
Řízení vztahu s pacienty a zákazníky

Leadership a osobní rozvoj
Tento blok vám poskytne užitečný kontrast k číslům a analýzám ostatních předmětů. Dozvíte se více
o vašem stylu komunikace a preferencích vlastních i vašich kolegů. Procvičíme moderní styly řízení,
včetně vedení porad, řešení krizových situací a poskytování zpětné vazby. Zlepšíte své prezentační
schopnosti pomocí videotréninku. Probereme, jak motivovat spolupracovníky ke změně, sestavovat
efektivní týmy a řídit jejich výkonnost.
PŘEDMĚTY BLOKU

Efektivita řízení lidských zdrojů
Řízení a prezentace změny
Strategie úspěšné komunikace a vyjednávání

Navážete dlouhodobé vztahy
„Specifikem programu MHA je diverzita a zastoupení všech klíčových účastníků zdravotního systému. Během studia tak navážete
cenné pracovní vztahy, které přetrvávají i po graduaci. Po dokončení
programu se můžete stát členy komunity absolventů, pro kterou
pořádáme navazující program seminářů na aktuální témata v českém
zdravotnictví.“
James A. Rice, Ph.D.

www.advanceinstitute.cz
Chcete zjistit více o našich předmětech a jejich
lektorech? Navštivte náš web, kde se také
můžete podívat, jak vypadá jeden den studia.

VÍCE NEŽ 100 ABSOLVENTŮ OD ROKU 2010

Alena Dvořáková

Ivana Lupoměská

Vedoucí obchodně
lékárenského odboru,
Fakultní nemocnice
Plzeň

Hlavní sestra,
Fresenius Medical
Care - DS

„Studium mi přineslo mnoho
užitečných informací, možnost
výměny zkušeností a názorů
na otázky řízení zdravotnictví,
a to z různých úhlů pohledu.
Myslím, že Advance Institute
nabízí formou MHA studijní
program nejvyšší odborné
kvality.“

Markéta
Slavíková
Ekonomická
náměstkyně ředitele,
Fakultní nemocnice
Královské Vinohrady
a 3. LF UK v Praze

Robert Grill
Ředitel, Fakultní
nemocnice Královské
Vinohrady a 3. LF UK
v Praze

„Studium bych doporučil zejména lékařům v řídících funkcích.
Management ve zdravotnictví
je u nás podceňovaný, chybí
edukace i sdílení zkušeností.
Program MHA nabízí obojí.“

Pavel Pivrnec
Ředitel regionální
pobočky Praha,
Všeobecná zdravotní
pojišťovna

Simona
Másilková
Market Access
Manager, Gilead
Sciences

„Program MHA mne naučil
lépe definovat problém,
diagnostikovat potřebu
změny a uskutečnit ji.
Napomohl mi k pochopení
některých ekonomických jevů
ve zdravotnictví.“

Jiří Froněk

Robert Czékus

Aleš Kmínek

Lenka Novotná

Jindřich Fínek

Anna Žižková

Přednosta Kliniky
transplantační
chirurgie,
Institut klinické
a experimentální
medicíny

Ekonomický
náměstek, Fakultní
nemocnice Brno

Market Access
Manager, AstraZeneca

Vedoucí právního
odboru, Oborová
zdravotní pojišťovna

Přednosta
Onkologické
a radioterapeutické
kliniky, Fakultní
nemocnice Plzeň

Ekonomická
náměstkyně, Revírní
bratrská pokladna,
zdravotní pojišťovna

Roman Chmel

Tomáš Jedlička

Primář Gynekologickoporodnické kliniky
a zástupce náměstka
pro LPP, Fakultní
nemocnice Motol
a 2. LF UK v Praze

Jednatel, Masarykova
nemocnice PRIVAMED

Jana Maudrová

Petr Kocian

Rudolf Zvolánek

Finance Manager,
AstraZeneca

Ředitel, Oční klinika
Neovize/Duovize

Náměstek ředitele
pro zdravotní
péči, Zdravotnická
záchranná služba
Jihomoravského kraje

„Pre všetkých tých, ktorý
plánujú rásť ako jedinci,
hľadajú nové impulzy a radi by
ovplyvňovali systém riadenia
zdravotnej alebo sociálnej
starostlivosti v budúcnosti.
Program pravidelne
umožňujeme absolvovať tým
zamestnancom, kde vhodne
dopľňa ich osobný rozvoj.“

„Studium MHA mi umožnilo
podívat se na mnou řízenou
nemocnici z jiné perspektivy,
což považuji z pohledu jejího
dalšího rozvoje za nesmírně
cenné. Naučil jsem se lépe
chápat úlohu a postavení
nemocnice v síti a hledat
příležitost pro rozvoj
poskytovaných služeb.“

Jitka Hiršová

Lukáš Velev

Marek Ľubušký

Tomáš Vymazal

Ekonomická
náměstkyně,
Nemocnice Jihlava

Ředitel, Nemocnice
Jihlava

Case Manager,  
vedoucí lékař Centra
fetální medicíny
a ultrazvukové
diagnostiky na PORGYN klinice, Fakultní
nemocnice Olomouc

Přednosta Kliniky
anesteziologie,
resuscitace
a intenzivní péče,
Fakultní nemocnice
Motol a 2. LF UK
v Praze

www.advanceinstitute.cz
Monika
Horníková
Generální ředitelka,
GlaxoSmithKline

Robert Bukvay

Lubomír Matěna

Vedoucí oddělení
kontrolingu, DÔVERA
zdravotná poisťovňa,
Bratislava

Vedoucí Odboru
nákupu a investic,
Institut klinické
a experimentální
medicíny

Na našem webu najdete názory nejen všech zde
uvedených, ale také celé řady dalších studentů
a úspěšných absolventů programu MHA.

Program Master of Healthcare Administration připravuje, rozvíjí
a garantuje tým lidí společnosti Advance Institute. Nový ročník je
otevírán vždy v lednu. Od roku 2010 má MHA přes sto úspěšných
studentů ze všech segmentů zdravotnictví.

Praktické informace o programu MHA
O STUDIU

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU

Předpokládaná kapacita programu je 20
studentů. Vyučování probíhá v českém
jazyce. Každý student připraví a odprezentuje
v průběhu studia závěrečnou práci, ve které
aplikuje získané poznatky na aktuální problém ve své organizaci. Bude tak mít možnost
diskutovat navržené řešení s ostatními účastníky programu a lektory.

Předpokladem pro přijetí ke studiu je
ukončené bakalářské či magisterské vzdělání
a adekvátní praxe na manažerské pozici.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena programu za tři semestry je 315.000 Kč
bez DPH (program je osvobozen od DPH)
a zahrnuje veškeré náklady na přípravu a organizaci výuky, včetně výukových materiálů
jako jsou případové studie, odborné články
a další literatura. Cena dále zahrnuje obědy
a občerstvení během výuky.

MÍSTO KONÁNÍ

Výuka probíhá v prostorách historického Kanovnického domu na Hradčanském náměstí
v Praze. Podrobnou mapku i dopravní spojení
najdete na našich webových stránkách.
STIPENDIJNÍ MÍSTA

Zájemci o studium z řad poskytovatelů
zdravotní péče neziskového charakteru
a zaměstnanci státní správy a samosprávy
se mohou ucházet o stipendijní místa. Více
informací naleznete na webu.

Nabízíme možnost individuálního rozložení
splátek v průběhu studia dle vašich potřeb.

Více se o programu dozvíte na www.advanceinstitute.cz.
Rádi zodpovíme vaše případné dotazy také při osobním setkání.

ADVANCE Healthcare Management Institute
Na Zlatnici 7, 147 00 Praha 4
+420 720 657 115
+420 241 432 113
studium@advanceinstitute.cz

www.advanceinstitute.cz

