Více než 10 let naše
studenty a absolventy

učíme zvládat
výzvy, kterým čelí
naše zdravotnictví
Přijďte se i vy inspirovat
do programu
Master of Healthcare
Administration

O V Z D Ě L ÁVA C Í M P R O GRAM U

STUDI JNÍ NÁ P LŇ P R OGR A MU

Master of Healthcare Administration

Předměty a tématické celky

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.

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

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.

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.

Zdravotní systém
z makropohledu

Řízení institucí
ve zdravotnictví

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.

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 B LOK U

Klíčovou a velmi ceněnou schopností úspěšných manažerů je umění efektivního
řízení jednotlivců i týmů a schopnost 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.

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.

+ + Finanční management a řízení nákladů
+ + Řízení vztahu s pacienty a zákazníky

+ + Zdravotnictví a právo

+ + Informační systémy ve zdravotnictví

+ + Vliv zdravotní péče na zdraví obyvatelstva

+ + Strategický management v praxi

+ + Ekonomie zdravotnictví
+ + Nové trendy ve zdravotnictví

Rozvinete umění efektivního řízení a prezentace

P Ř E D MĚ TY B LOK U

Zdravotní systém
z mikropohledu
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 B LOK U
+ + Nástroje řízení kvality ve zdravotnictví

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 řešení krizových situací
a poskytování zpětné vazby. Zlepšíte
své prezentační schopnosti pomocí
videotréninku. Probereme, jak inspirovat
spolupracovníky k inovacím, sestavovat
efektivní týmy a řídit jejich výkonnost.
P Ř E D MĚ TY B LOK U
+ + Efektivní řízení lidských zdrojů
+ + Řízení a prezentace změny
+ + Strategie úspěšné komunikace
a vyjednávání

+ + Zvyšování efektivity ve zdravotnictví
+ + Finanční vztahy mezi plátci a poskytovateli
zdravotních služeb

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 semináře na aktuální témata v českém
zdravotnictví.

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.

P Ř E S 200 A B S O LV E N T Ů A ST U D ENT Ů OD ROKU 2 0 1 0

Ivana Sklenková

Tomáš Gottvald

Ekonomická
ředitelka, Fakultná
nemocnica
s poliklinikou F. D.
Roosevelta Banská
Bystrica

Předseda
představenstva
a generální ředitel
Nemocnice
Pardubického
kraje, a.s.

„Během programu se potkávají
odborníci ze všech oblastí
zdravotnictví, což vede k získání
komplexního pohledu. Přínosné
byly nejen přednášky, ale i osobní
zkušenosti a názory mých
spolužáků.“

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

Jiří Froněk
Přednosta Kliniky
transplantační
chirurgie,
Institut klinické
a experimentální
medicíny

Petra
Lampartová
Náměstek ředitele
pro ekonomiku
a finance,
FN Ostrava

Irena Storová

Jan Vachek

Jana Šimánková

Branislav Jendroľ

Ředitelka Státního
ústavu pro kontrolu
léčiv

Primář Interního
oddělení, Klatovská
nemocnice,
odborný asistent
1. LF UK

Vrchní sestra
Urgentního příjmu,
Fakultní nemocnice
Plzeň

Ředitel Úseku
služeb pojištěncům,
Dôvera, zdravotná
poisťovňa

Michal Šnorek
Předseda
představenstva,
Nemocnice České
Budějovice

„Pre všetkých tých, ktorý
plánujú rásť ako jedinci,
hľadajú nové impulzy a radi by
ovplyvňovali systém riadenia
zdravotnej alebo sociálnej
starostlivosti v budúcnosti. “

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

Michala Malát

Ivo Hlaváč

Country Manager,
Johnson & Johnson

Předseda sekce
zdravotnictví
Hospodářská komora
ČR

Denisa Kalousková

Dalibor Murgaš

Jindřich Fínek

Eva Klásková

Ředitelka úseku
Obchodně –
organizačního,
ZP MV ČR

Medicínský
ředitel Univerzitní
nemocnice Martin

Děkan LF UK
v Plzni a přednosta
Onkologické
a radioterapeutické
kliniky, Fakultní
nemocnice Plzeň

Proděkanka LF UP,
vedoucí lékař
oddělení Dětské
kliniky FN a LF UP
Olomouc

Jan Bláha

Petra Kotrbová
(Mikšíčková)

„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.“

Ivana Štětkářová

Lukáš Velev

Jakub Dvořáček

Přednostka
Neurologické kliniky,
Fakultní nemocnice
Královské Vinohrady
a 3. LF UK v Praze

Ředitel,
Nemocnice Jihlava

Náměstek ministra,
Ministerstvo
zdravotnictví České
republiky

Přednosta Kliniky
anesteziologie,
resuscitace
a intenzivní
medicíny 1. LF UK
a VFN v Praze

Markéta
Benešová
Ředitelka odboru
zdravotního,
Vojenská Zdravotní
Pojištovna

www.advanceinstitute.cz
Alena Dvořáková

Monika Horníková

Roman Chmel

Lubomír Matěna

Vedoucí obchodně
lékárenského
odboru, Fakultní
nemocnice Plzeň

Ředitelka,
Hospic Dobrého
pastýře, bývalá
generální ředitelka
GlaxoSmithKline

Přednosta
Gynekologickoporodnické kliniky,
Fakultní nemocnice
Motol a 2. LF UK
v Praze

Náměstek úseku
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.

Vedoucí oddělení
smluvních vztahů
se zdravotními
pojišťovnami,
Fakultní nemocnice
Královské Vinohrady

Petr Kocian
Ředitel, Oční klinika
Neovize/Duovize

O organizaci 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 více než 200 úspěšných absolventů
ze všech segmentů zdravotnictví.

Praktické informace o programu MHA
O S TUDIU

P OD M ÍNK Y PŘ I JETÍ KE STUDI U

Maximální kapacita programu je 28
studentů. Výuka probíhá prezenční
formou v češtině. 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.

C EN A A P L AT E B N Í P O D M Í NKY

Cena programu za tři semestry je
395.000 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.
Nabízíme možnost individuálního rozložení
splátek v průběhu studia dle vašich potřeb.

M ÍST O KONÁNÍ

Výuka probíhá v prostorách historického
Kanovnického domu na Hradčanském
náměstí v Praze. Podrobnou mapku
i dopravní spojení najdete na našich
webových stránkách.
S T IP ENDI JNÍ MÍ STA

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. Zvláštní
stipendijní program máme pro studenty ze
Slovenska a pro inovátory ze zdravotnictví.

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

ADVANCE Healthcare Management Institute
U Háje 22, 147 00 Praha 4
+420 702 029 953
studium@advanceinstitute.cz

www.advanceinstitute.cz

