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Linkou Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan - stáž
3. lékařská fakulta UK, Praha
studium v oboru Všeobecné lékařství
Gymnázium Zlín

Zaměstnání
• Primátor hlavního města Prahy
• Člen správní rady VZP (leden 2018 – leden 2019)
• MD Access a.s. (2007) - vedoucí projektu, Projekt MD KEY - elektronický podpis a platební nástroj pro
lékaře, Projekt MD COMFORT - balíček SW/HW a služeb IT podpory pro ambulantní a praktické lékaře
• Státní ústav pro kontrolu léčiv (2008) - vedoucí sekce informatiky
• National Patient Safety Agency v Londýně (2008) - stáž
• Aquasoft spol. s r. o./Solitea Business Solutions s. r. o (2008 – dosud, od června 2012 byl změněn
název společnosti) – konzultant, Projekt komplexní modernizace IS ve Vojenské zdravotní pojišťovně
• Projekt implementace Access Point pro Centrum mezistátních úhrad/Kancelář zdravotního pojištění (vypořádání mezinárodních závazků zdravotních pojišťoven)
• Projekt Business Intelligence (manažerský informační systém) pro nemocnice založené na
ekonomických datech nemocnice a výkazech pro zdravotní pojišťovny
• Projekt eRecept pro Státní ústav pro kontrolu léčiv včetně předávání dat do zdravotních pojišťoven
• Projekt eREG pro Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy/ÚZIS
(registr kloubních náhrad, registr hospitalizací, adiktologické registry)
• Návrh komplexní výměny IS pro Oborovou zdravotní ZP (3x podána nabídka, 2x nabídka zvítězila a výběrové řízení následně zrušeno, naposled vybrán jiný uchazeč)
• Návrh komplexní výměny IS pro Revírní bratrskou pojišťovnu (podána nabídka, vybrán jiný
uchazeč)
• Institut pro aplikovaný výzkum, edukaci a řízení ve zdravotnictví (2012 – dosud) – ředitel, Provoz
Národního systému hlášení nežádoucích událostí, Služba vyhodnocení produkce konkrétní nemocnice pomocí Národní sady ukazatelů zdravotních služeb vypočítaných z výkazů dat pro zdravotní
pojišťovny
• Projekt ICARE4EU – expertní organizace za ČR pro vyhodnocení best-practices managementu chronických chorob v oblasti integrované péče o polymorbidní pacienty
• Projekt WHO - Minimal Information Model for Patient safety Incident Reporting & Learning, Návrh do
soutěže Ministerstva zdravotnictví ČR - „Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví“

Činnost pro Piráty
• registrovaný příznivec od října 2013 (profil)
• (spolu)autor stanovisek a tiskových zpráv Pirátů v oblasti zdravotnictví: protikuřácký zákon, povinné
očkování, šmírování pacientů, eRecept
• (spolu)autor volebního programu pro zdravotnictví pro volby PSP 2017 vycházející z dlouhodobého
programu Pirátů pro zdravotnictví
• přímé mediální výstupy za Piráty
• Zprávy TV Prima 20. 8. 2017 k Národnímu kontaktnímu místu pro eHealth (čas 11:45)
• Názory a argumenty ČRo Plus k protikuřáckému zákonu
• Seriál 6 článků na piratskelisty.cz pro vysvětlení programu ve zdravotnictví (přetiskováno na
blozích respekt.cz a idnes.cz)
• Články a rozhovory v dalších médiích (např. denikreferendum.cz, apatykar.info, AM Review)
• Prezentace Pirátského programu na konferencích (např. Česká lékařská komora, Kulatý stůl
zdravotnickydenik.cz, odborná beseda Hospodářské komory „Dlouhodobá péče na zdravotnickém a sociálním pomezí“)
• konzultační činnost pro kandidáty a poslance v oblasti zdravotnictví
• kampaň ve vlastní sociální bublině

Publikace
• HŘIB, Z. Desatero aktivit pro bezpečí pacientů. Medical Tribune. 2007
• HŘIB, Z. Bezpečí pacientů v Británii. Zdravotnictví v České republice. 2008, 11(4), 128 130. ISSN
1213-6050.
• VYCHYTIL, P., HŘIB, Z. Hlášení nežádoucích událostí. Zdravotnické noviny. 2009, 58(30), 5. ISSN
0044-1996.
• HŘIB, Z. Integrace podnikových aplikaci ve zdravotnictví: Mýtus integračních platforem. IT Systems.
2009, 11(12), 14-16. ISSN 1802002X.
• HŘIB, Z. Integrace nemocničních informačních systémů. Sdělovací technika (příloha eHealth). 2010,
58(2), 7. ISSN 0036-9942.
• HŘIB, Z. Máme se bát sdílet osobní údaje?. Sdělovací technika (příloha eHealth). 2010, 58(10), 3.
ISSN 0036-9942.
• HŘIB, Z. Potřebují nemocnice BI?. CIO Business World. 2010, (4), 2627. ISSN 1803-7321.
• HŘIB, Z. Zabezpečení dat v nemocnicích. CIO Business World. 2010, (6). ISSN 1803-7321.
• HŘIB, Z. Co přinese eHealth, EURO. 2010, (20). ISSN 1212-3129.
• HŘIB, Z. Jak si vybrat nový klinický systém. IT Systems. 2010, 12(12), 18-19. ISSN 1802-002X.
• HŘIB, Z. Business Intelligence pro nemocnice. IT Systems. 2012, 14(3), 22-23. ISSN 1802-002X.
• HŘIB, Z. Zavádění business intelligence v nemocnici. IT Systems. 2012, 14(12), 22-23. ISSN 1802002X.
• HŘIB, Z. Jak učinit souhlasy méně formálními a více informovanými?. Zdravotnické noviny. 2012,
61(20), 13.
• HŘIB, Z. Instantní eHealth. Zdravotnické noviny. 2012, 61(24), 14. ISSN 0044-1996.
• HŘIB, Z. Identifikace osob pro přístup ke zdravotnické dokumentaci. Zdravotnické noviny. 2012,
61(33-34), 10. ISSN 0044-1996.
• HŘIB, Z. Recept na zacházení s elektronickým certifikátem. Zdravotnické noviny. 2012, 61(40), 5.
ISSN 0044-1996.
• HŘIB, Z. Silná slova a slabá hesla. Zdravotnické noviny. 2012, 61(43), 10. ISSN 0044-1996.
• HŘIB, Z., VYCHYTIL, P., MARX. D. Adverse event reporting in Czech long-term care facilities. International Journal for Quality in Health Care. 2013, 25(2), 151-6. ISSN 1353-4505. (Impact factor: 1.793,
5-Yr impact factor: 2.541)

• HŘIB, Z. Možnosti a příležitosti pro využití IT při měření kvality, výkonnosti a efektivity zdravotní
péče. Computerword. 2014, 25(6), 10. ISSN 1210-9924.
• HŘIB, Z. Lékárník zvoní vždy dvakrát aneb Nová dimenze pro elektronickou preskripci. Zdravotnické
noviny. 2014, 63(17-18), 6. ISSN 0044-1996.
• Pirátské listy – seriál článků pro vysvětlení programu ve zdravotnictví:
• 12. 9. 2017 Jak na nadstandardy ve zdravotnictví?
• 1. 9. 2017 eRecept v ČR aneb neschopnost zákonodárců v praxi
• 25. 8. 2017 Pirátský návrh samosprávných zdravotních pojišťoven
• 9. 8. 2017 Piráti vs. reforma zdravotnictví
• 19. 7. 2017 Zdravotnictví bez reformy pojišťoven je loď s děravými plachtami
• 10. 7. 2017 Dáme svobodu rozhodování pacientům i zdravotníkům

Prezentace na konferencích
• Konference Spojené akreditační komise ČR, Praha, 2008 · Konference „l‘Europe de la santé au service des patients“, Paříž 13. 10. 2008, pod záštitou francouzského předsednictví EU
• Konference „Hodnotenie kvality poskytovaných zdravotníckych služieb vo vzťahu k bezpečnosti pacienta pomocou noriem štandardov a nástrojov merania“, Bratislava, 19. 1. 2011
• WHO workshop „Patients safety: 2nd Round table on reporting systems in health care“, Bratislava,
28. 11. 2011
• Konference Spojené akreditační komise ČR, Praha, 20. 9. 2012
• Konference „Эффективное управление медицинской организацией“, Moskva, 31. 5. 2013
• WHO workshop „Multi-country workshop on patient safety reporting and learning processess and
networks“, Krakow, 23. 9. 2013

Výuka
• Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů - certifikovaný kurz Kvalita
a bezpečí zdravotní péče (přednáším téma Nežádoucí události)
• 3. lékařská fakulta UK – různé studijní programy (přednáším témata ochrany osobních údajů, měření
kvality a bezpečnosti a pacientů)

Členství v odborných a pracovních skupinách (historické)
• EU - Patient Safety and Quality of Care Expert Group
• WHO - Experts’ consultation on Establishing Patient Safety Incident Reporting and Learning Systems
• Ministerstvo zdravotnictví - Expertní skupina pro Národní systém hlášení nežádoucích událostí

Řešené projekty pro Ministerstvo zdravotnictví ČR
• 2007 Nežádoucí události při poskytování následné zdravotní péče v ČR - spektrum, způsoby evidence, doporučení národní metodiky
• 2008 – 2009 Evidence a řízení nežádoucích událostí při poskytování zdravotních služeb
• 2010 – 2012 Zavedení a zajištění provozu a správy Národního systému hlášení nežádoucích událostí
v lůžkových zdravotnických zařízeních

