ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ
Katedra biomedicínské techniky Vás zve na
Studentskou vědeckou konferenci:

EKONOMIKA A MANAGEMENT
VE ZDRAVOTNICTVÍ
3. ročník
dne 6. června 2013, posluchárna C-4
Program konference:
9:00

Zahájení SVK – prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., děkan fakulty

9:10

Sekce 1: Ekonomika a management nemocnic

•
•
•
•
•
•

Burešová Lucie – Studie proveditelnosti – Rekonstrukce vodoléčebného ústavu Kyselka
Karas Tomáš – Ekonomika dialyzačních center
Šeberka Jan – Nákup spotřebního zdravotnického materiálu a zdravotnické techniky
pro Zdravotnickou záchrannou službu Libereckého kraje
Viktora Martin – Porovnání nákladů a přínosů rozšíření oddělení Emergency
v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem
Kailová Markéta – Zhodnocení nákladů a přínosů při zavedení informačního systému
na centrální sterilizaci
Petrukhina Oxana – Řízení rizik ve zdravotnickém zařízení

10:10 Sekce 2: Management a marketing zdravotnických prostředků
•
•
•
•
•
•
•
•

Kindlová Monika – Marketingová strategie polohovatelného lůžka
Pospíšilová Hana – Aplikace medicínských diagnostických metod v oblasti
marketingové komunikace
Vencelová Štěpánka – Aplikace psychologického přístupu stanovení prodejní ceny
v oblasti zdravotnické techniky
Donin Gleb – Medical equipment procurement monitoring system
Ivlev Ilya – MCDA: management of large medical equipment
Komkov Roman – Identifikace a analýza požadavků při výběru zdravotnické techniky
Rosenlacher Pavel – Využití zdravotnické techniky v neuromarketingu
Vacek Jakub – Využití neuronových sítí při výběru zdravotnické techniky

Konference je podpořena grantem ČVUT SVK 42/13/F7.

11:30 Sekce 3: Modelování procesů v poskytování zdravotní péče
•
•
•

Karasová Markéta – CRM strategie ve zdravotnictví
Vejvoda Václav – Vliv demografického vývoje na vybrané zdravotnické zařízení
Volfová Eva – Systémy úhrad praktických lékařů pro dospělé v ČR a ve vybraných
zemích

12:10 Diskuse
12:25 Coffee break
13:00 Sekce 4: HTA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Holasová Denisa – Nákladové a kvalitativní porovnání digitálního a analogového
mamografického zobrazování
Humlová Hana – Hodnocení nákladů a užitku endovaskulární léčby aneurysmatu
břišní aorty – porovnání s chirurgickou léčbou
Kovácsová Klára – Kvalita života pacientů v závislosti na typu implantované srdeční
chlopně po kardiochirurgické operaci
Svitáková Eva – Studie technicko-ekonomického zhodnocení investice
Šebelová Zuzana – HRQoL u pacientek s rakovinou prsu
Šimrová Jana – Ekonomická analýza terapie bronchogenního karcinomu
Šotková Kateřina – Náklady na léčbu celiakie
Špůr Josef – Hodnocení efektivity otevřené a roboticky asistované chirurgie
Trávníčková Kristýna – Ekonomické hodnocení péče o pacienty s Alzheimerovou
chorobou v ČR
Zapletal Milan – Porovnání farmakologické a mechanické léčby uzávěrů tepen dolních
končetin
Juřičková Ivana – Využití hodnotového inženýrství a multikriteriálního rozhodování při
hodnocení zdravotnické techniky
Mezerová Veronika – Způsoby hodnocení kvality života pro potřeby HTA

15:00 Diskuse
15:20 Vyhodnocení konference, hlasování publika – Ing. Pavel Rosenlacher
15:30 Předání 3 cen poroty za nejlepší magisterskou práci a 1 ceny publika (anketa) –
prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D. (děkan FBMI), prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc. (vedoucí KBT)
16:00 Závěr konference – doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.

Konference je podpořena grantem ČVUT SVK 42/13/F7.

