Pod záštitou
Ministerstva
zdravotnictví ČR

DRG hraje v posledních letech zcela zásadní roli v úhradách akutní lůžkové péče.
Máte-li zájem sledovat a diskutovat další možný rozvoj tohoto klasifikačního systému v ČR a jeho použití
pro účely úhrad zdravotní péče, přijměte pozvání na konferenci

Budoucnost DRG v ČR
v letech 2014 – 2016
datum a čas konání:

11. 12. 2013, 9.00 – 14.45
program:

9:00 – 11:30

místo konání:

AQUAPALACE Hotel Prague, konferenční sál
Pražská 137, Čestlice (Exit 6 D1 směr Praha)

Dopolední blok

9.00 – 9.20	Co všechno je potřeba k tomu, aby DRG dobře fungovalo v úhradách zdravotní péče (MUDr. Ing.
Daniel Hodyc, PhD; řídící partner, Advance Hospital Analytics)
9.20 – 10.00 	Inovativní přístup ke kultivaci DRG v ČR od roku 2014 (MUDr. Petr Tůma; DRG expert, Advance Hospital
Analytics)
10.00 – 10.30 	Přestávka na kávu a občerstvení
10.30 – 11.00 	Jak mohou nemocnice ovlivnit relativní váhy a úhrady zdravotní péče (Ing. Petr Mašek; Health Analytics
Leader, IBM ČR)
11.00 – 11.30 	Scénáře využití DRG v úhradách, možnosti zavedení jednotné základní sazby v ČR
(Mgr. Jan Kvaček; vedoucí oddělení úhradových mechanismů a zdravotního pojištění, MZČR)

11.30 – 12.30 Přestávka na oběd
12.30 – 14.45 	Odpolední blok
12.30 – 12.50 	Využití DRG v řízení nákladů nemocnice (Ing. Robert Czekus, ekonomický náměstek FN Brno)
12.50 – 13.10 	Úhrady center specializované péče v systému DRG (Ing. Jiří Mrázek, ředitel odboru úhrad zdravotní péče
VZP ČR)
13.10 – 13.30 	Přístup kardiovaskulární chirurgie k tvorbě DRG markerů – vhodný příklad pro jiné specializace? (Doc.
MUDr. Petr Němec, MBA/MUDr. Štěpán Černý, MBA – Česká společnost kardiovaskulární chirurgie)
13.30 – 13.45 	Diskuse
13.45 – 14.45 	Panelová diskuze na téma: Co nám DRG přináší a jak ho chceme rozvíjet.
Účastníci:
- MUDr. Tomáš Jedlička, ředitel nemocnice Mělník
- MUDr. Roman Kraus, MBA, ředitel Fakultní nemocnice Brno
- Ing. Jiří Mrázek, ředitel odboru úhrad zdravotní péče VZP ČR
- Doc. MUDr. Petr Němec, MBA, Česká společnost kardiovaskulární chirurgie
- Ing. Helena Rögnerová, náměstkyně pro zdravotní pojištění MZ ČR
- zástupce představenstva Národního referenčního centra
14.45 	Občerstvení
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