
Čtvrtek 1.12.2022 od 17 h on-line webinář
 

legislativní rámec cenové regulace zdravotní péče v ČR, novinky 2022
rozdíl mezi minutovou a cenovou kalkulací
jaká kalkulace opravdu ochrání před cenovou kontrolou (související procesy, jak vznikne chybná
kalkulace), vliv podkladů na kvalitu kalkulace
časová platnost a úpravy kalkulací v čase
kalkulace v době vysoké inflace, jak tvořit finanční plán
účetnictví - kdo je za něj zodpovědný, k čemu slouží, rizika chybně vedeného účetnictví, základní
tipy co žádat po Vaší účetní/m
průběh cenové kontroly, časté důvody pro udělení pokuty od cenové kontroly
prostor pro diskusi a Vaše otázky

Ekonomické minimum pro ordinace  

Ing. Adam Slabý

vás zve na odbornou přednášku

 
Připojte se odkudkoliv  na cca 90 min a dozvíte se mnoho

odborných a užitečných informací, které Vám ušetří 
nervy, rizika a peníze…. 

 

Cena
lékaři 1290 Kč

Cena
studenti  
medicíny
490 Kč

Cena
ostatní 3990 Kč

Program:



Na akcích pořádaných Univerzitou Henry Schein jsou
pro vás nachystané zcela mimořádné nabídky a slevy 

sami na www.henryschein.cz
u koordinátorky Univerzity Henry Schein - Milena Vondrašová tel.:702 236 908 milena.vondrasova@henryschein.cz
u obchodního zástupce  Henry Schein

Registrujte se:

Proč se zúčastnit odborné přednášky:

víme, že jste v první řadě lékaři a léčíte lidi => dáme Vám stručný a základní souhrn,
který byste měli jako manažeři / vlastníci ordinací vědět
pokuta za nesplnění pravidel cenové regulace je až 10mil. Kč
pouze mít “nějaké kalkulace” nestačí, je potřeba mít správné kalkulace, dodržovat
související procesy, které jsou jak před tvorbou kalkulací, tak i po jejich dokončení
mezi ordinacemi koluje spoustu legend, mýtů a chybně zpracovaných kalkulací
ordinace bez kalkulací zpravidla na některých výkonech prodělává (podnikatelské
riziko), a na některých má nepřiměřený zisk (legislativní riziko)
původní problémy vychází z kvality účetnictví - většina ordinací si myslí, že má skvělé
účetnictví, což hodnotí dle ústního projevu účetní/ho, nikoliv reálné kvality, kterou
nikdo nikdy nezkontroloval
obsah webináře je nezávislé, odborné a objektivní poradenství s konkrétními tipy a
doporučeními

Ekonomické minimum pro ordinace  

Ing. Adam Slabý

vás zve na odbornou přednášku
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https://www.henryschein.cz/skoleni/planovana
https://www.henryschein.cz/skoleni/ordinace

