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Z PRÁVA
z pracovní cesty v zahraničí
Datum cesty:
Název, cíl
a důvod cesty:
Harmonogram
cesty:

Průběh a
výsledky cesty:

Cestující:
Náklady na cestu
hrazeny z:
Zpracoval:
Datum:

25.3.2007 – 28.3.2007
World Health Care Congress – EUROPE 2007
Barcelona, Španělsko
Zlepšování kvality, dostupnost a nákladová efektivita zdravotní péče.
25.3.2007 – cesta do zahraničí
26.3.2007 – 27.3.2007 – účast na konferenci (přednášky)
28.3.2007 – cesta zpět do ČR
Účast na konferenci - témata a zaměření přednášek.
26.3.2007 (14:30 – 19:00)
Politické příležitosti pro tvorbu udržitelných strategií zdravotnictví. e-Health
a práva pacienta. Zlepšování výkonu zdravotnictví: Transformace
zdravotnictví – výzvy a příležitosti napříč Evropou. Pacient a kvalita – nové
výzvy pro nemocnice v Evropě a ve světě. Rovnováha mezi akutní a
chronickou péčí.
27.3.2007 (9:00 – 19:00)
Implementace IT struktur pro evropské pacienty. Tvorba zdravotnické
informační infrastruktury pro zdravotní péči a výzkum v Evropě.
Elektronické pacientské záznamy v Anglii. IT ve zdravotnictví jako nástroj
ke zlepšení péče o chronické nemoci (zkušenosti z Itálie). Ekonomika
zdravotnictví, demografické změny a ekonomický rozvoj. Nastavení priorit
pro zdravotní systémy v Evropě (kulatý stůl ministrů zdravotnictví
evropských zemí). Workshopy: Implementace IT. Management chronické
péče a pacientská práva.
Návštěva regionální nemocnice Vall d’Hebron – představení systému
centrální distribuce léků pacientům (automatizace).
Shrnutí
Kongres „World Health Care Congress – Europe 2007“ se konal pod
záštitou Evropské komise. Kongres byl určen odborníkům zabývajícím se
zdravotní péčí a to jak ze státní sféry tak soukromé. V rámci kongresu
proběhly panelové diskuze, prezentace případových studií atp. Přínosem
kongresu byla především možnost výměny poznatků s významnými
osobnostmi zabývajícími se zdravotní péčí v Evropě.
Ing. Petr Fiala – náměstek hejtmana Ústeckého kraje
MUDr. Vladimír Záhorský – uvolněný člen Rady Ústeckého kraje pro oblast
zdravotnictví a sociálních věcí
Ing. Petr Severa – vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Rozpočet ÚK
Ing. Petr Severa – vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
16. dubna 2006

