MBA
ve zdravotnictví

CO JE TO MBA?

Promoce absolventù MBA ve zdravotnictví v Betlémské kapli

MBA je titul „Master of Business Administration“ udìlovaný
po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku
podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA je
v podstatì doklad, který prokazuje, že jeho držitel má všeobecnou
zpùsobilost zastávat hlavní manažerské funkce zastoupené
v moderních spoleènostech.

P R O G R A M M B A V E Z D R AV O T N I C T V Í
 Program MBA ve zdravotnictví je koncipován jako exekutivní program pro vedoucí pracovníky
institucí ve zdravotnictví jak z øad poskytovatelù, tak i výrobcù lékù èi zdravotnických
prostøedkù, distributorù, lékáren, veøejných èi komerèních pojišťoven, ale i státní èi regionální
správy, kteøí se zdravotnictvím zabývají.
 Curriculum bylo pøipravováno ve spolupráci s americkými akademickými partnery AHCM,
kteøí mají dlouholeté zkušenosti s pøípravami a provozováním exekutivního MBA vzdìlávání
pro øídící pracovníky ve zdravotnictví a pro lékaøe. Tyto mezinárodní zkušenosti jsme doplnili
o specifické informace vycházející z aktuálních lokálních potøeb.
 Výuku vedou zkušení profesoøi a lektoøi, úspìšní odborníci se zkušenostmi z managementu
ve zdravotnictví, kteøí se osvìdèili v semináøích s tématikou zdravotnického managementu
poøádaných na pùdì CMC Graduate School of Business. Významnou pøedností našeho
programu je, že výuku vedou lektoøi spojující teoretické a akademické zkušenosti s øízením.

PRACOVNÍ RÙST
Pro mnoho absolventù znamenalo studium
MBA ve zdravotnictví nastartování jejich
profesního rùstu. Naši absolventi vedou významné
farmaceutické spoleènosti, zdravotnická zaøízení
a zdravotní pojišťovny.

K VA L I TA A A K T U Á L N O S T
 Každý modul je zakonèen projektem, studenti dostávají hodnocení své práce. Program
je nároèný, ale snažíme se o vysokou kvalitu a aktuálnost výuky. To mùžeme zaruèit díky
tomu, že již 17 let pùsobíme na trhu vzdìlávání managementu ve zdravotnictví, kde
nabízíme kvalitní programy a semináøe k aktuálním otázkám. Díky tìmto semináøùm,
na které jezdí lidé z celé republiky, jsme odhalili potøeby a problémy, se kterými se potýká
naše zdravotnictví.
 Byli jsme první v Èeské republice, kdo pøišel s komplexním vzdìlávacím programem
managementu ve zdravotnictví. Díky semináøùm jsme mohli do našeho programu zvolit
nejpovolanìjší a ovìøené lektory. Využili jsme zkušeností našeho amerického partnera
a vytvoøili jsme jako první v Èeské republice unikátní MBA program ve zdravotnictví.

OHLASY ÚÈASTNÍKÙ:
„Na vaší instituci si vážím, že jako jedna z mála, „Chtìl bych ještì jednou podìkovat za pozvání,
kterého si moc vážím. Sestava spíkrù
ne-li vùbec jediná, dokázala sehnat všechny
a úèastníkù byla pro mì velmi pøekvapivá.“
úèastníky problému k pøednesení svých
pohledù.“
„Dìkuji za vaše pozvání a budu se tìšit na
setkání. Mrzí mne, že mi èas nedovolí zúèastnit
„Úžasná organizace, zajímaví øeèníci.“
se i souèasného semináøe o nadstandardech.
„Jsem velmi spokojena s kvalitou celého
Vìøím, že bude stejnì zajímavý jako vìtšina
vzdìlávacího programu, dìkuji za možnost
vašich semináøù.“
se úèastnit.“

Jaké vám studium MBA ve zdravotnictví
pøinese výhody?

 Rozšíøíte si své manažerské znalosti a dovednosti a pochopíte nejen specifika zdravotnického
trhu, ale i vzájemné souvislosti.
 Studium vám pomùže rozvinout vaši profesní kariéru, pøípadnì pøeklenout období mezi dvìma
pozicemi.
 Široká oborová škála složení úèastníkù programu (øeditelé, námìstci, pøednostové, primáøi, hlavní
sestry, vedoucí oddìlení, lékaøi podnikající jako OSVÈ, farmaceuti, pracovníci zdravotních
pojišťoven a farma businessu) vám pøinese cenný pohled na probíranou problematiku z rùzných
úhlù.
 Program poskytuje znalosti nejen pro vedoucí zdravotnických zaøízení, ale i pro zaèínající
podnikatele ve zdravotnictví.
 Víceoborová výmìna informací mezi profesionály bìhem programu vám pomùže pøi navazování
vzájemných pracovních vztahù, rozvine profesionální pouta a vytvoøí cenné vazby mezi kolegy.

AKADEMICKÝ PARTNER
Akademickým partnerem programu MBA
ve zdravotnictví je Texas Wesleyan University, USA.
Dle hodnocení èasopisu U.S. News & World Report
v roce 2014 je Texas Wesleyan University business
školou èíslem jedna na jihozápadì USA.

STRUKTURA PROGRAMU
 Program se skládá ze 14 modulù.
 Výuka probíhá 2 dny jednou za mìsíc (pátek - sobota).
 Program je vyuèován v èeském jazyce.
 Dùraz je kladen na týmovou práci a kombinaci teorie s praxí. Týmová práce èasto položí
základy pro budoucí spolupráci a snadnìjší komunikaci pracovníkù zdravotnických
a farmaceutických zaøízení.
 Jednotlivé moduly využívají interaktivních metod zahrnující skupinové diskuse a projekty.
Øešení pøípadových studií doporuèené americkým garantem programu, osobní konzultace
a použití strukturovaných textù obsahujících manažerské problémy jsou nedílnou
souèástí výuky. Pøednášky a diskuse se zástupci renomovaných spoleèností dají úèastníkùm
možnost analyzovat postavení a strategii vlastní zdravotnické organizace.

MBA VE ZDRAVOTNICTVÍ
Titul „Master in Business Administration in Healthcare
Management“ získalo bezmála 200 absolventù z øad èeských
a slovenských manažerù zdravotnických zaøízení, farmaceutických
a jiných dodavatelských firem a zdravotních pojišťoven.

M O D U LY
 Aktuální otázky øízení a poskytování zdravotní péèe
 Manažerské dovednosti (Marketing zdravotní péèe, Time management, Prezentaèní dovednosti)
 Leadership a aktuální otázky øízení
 Management a organizaèní chování ve zdravotnictví
 Efektivní øízení lidských zdrojù
 Ekonomika a zdravotnictví
 Finanèní øízení a efektivita zdravotnických zaøízení
 Právní aspekty ve zdravotnictví, základy obchodního práva, podnikatelská a zdravotnická etika
 Strategická analýza a konkurenceschopnost
 Zdravotnické systémy
 Øízení kvality ve zdravotnictví, akreditace, ISO, standardy, management bezpeèí, mìøení výstupù léèby
a indikátory kvality
 Informaèní systémy pro management ve zdravotnictví / eHealth
 Management zdravotních a sociálních služeb, praktické projekty, projekty v domácích a zahranièních
zdravotnických zaøízeních, projektové øízení
 Aplikace moderních medicínských postupù, farmakoekonomika, Health Technology Assessment

„Moje zkušenost je pozitivní. Moduly skuteènì vedli
lektoøi z praxe, kteøí dané problematice rozumìli.
Výuka byla interaktivní, diskuze ale nešla do ztracena.“
Prof. MUDr. Petr Cetkovský, PhD., MBA
øeditel, Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze

„Studium, na které mimochodem velmi rád
vzpomínám, mi, kromì nových znalostí a dovedností,
pøineslo schopnost rychlé orientace v øízení organizace
a potøebu korektní zpìtné vazby. Maximálnì vstøícné
a erudované prostøedí i kolektiv studujících
jsou zdrojem zkušeností a znalostí, neboť takové
zamìøení láká ke vzdìlání nejen lékaøe, ale i manažery
zdravotnických zaøízení, pojišťoven a politiky.”
MUDr. Petr Chudomel, MBA
øeditel, Oblastní nemocnice Kolín, a.s.

„Studium mi pøineslo øadu aktuálních poznatkù,
které jsem mohl ihned využít v praxi a pøispìt tak
k efektivnìjšímu øízení nemocnice. Díky vysoké
kvalitì lektorù, kteøí patøí ke špièce v daných
oborech v celé ÈR, jsem mìl možnost èerpat
nejnovìjší informace, které bych jinak jen velmi
obtížnì získával.“
MUDr. Petr Èichovský, MBA

„Studium MBA ve zdravotnictví dává
zdravotníkùm možnost objevit nové souvislosti,
praktické nástroje pro každodenní manažerskou
práci, premýšlet o nových možnostech a dozvìdìt
se i nìco o sobì.‘‘
MUDr. Vladimíra Stáhalová, MBA
Ústav radiaèní onkologie
Nemocnice Na Bulovce

„Jsem rád, že jsem se ke studiu
pøihlásil. Získané poznatky mají
pozitivní dopad na øízení nemocnice.“
MUDr. Tomáš Fiala, MBA
øeditel, Nemocnice Strakonice, a.s.

Vstupte a změníte se.
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Dean, School of Business Administration
Texas Wesleyan University
USA
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K O N TA K T
Academy of Health Care Management s.r.o.
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