Klucze do efektywnego zarządzania szpitalem w 2009 roku:
restrukturyzacja, przekształcenia własnościowe, kontraktowanie świadczeń
zdrowotnych i usług medycznych przez płatników prywatnych i publicznych
Ogólnopolska konferencja
pod patronatem

Związku Powiatów Polskich

20 marca 2009, Warszawa, ul. Łucka 11
(aula Społecznej WyŜszej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania)

Organizowana przez:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Społeczną WyŜszą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania
Krajowy Instytut Ubezpieczeń

Program

9.30-10.00

Rejestracja uczestników

I Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych i usług medycznych przez płatników
prywatnych i publicznych
10.00-11.30
1. Zawieranie umów z NFZ – kontraktowanie oparte na systemie Jednorodnych Grup
Pacjentów (JGP) oraz na innych zasadach
•

Podstawowe zasady systemu Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP): przesłanki
wprowadzenia JGP, zarys historii systemu, opis sposobu ustalania taryf i
mechanizmów finansowania JGP, zasady grupowania w systemie JGP;

•

System Jednorodnych Grup Pacjentów – fakty i mity, (np. (1) szpitale stracą na
systemie JGP, poniewaŜ słuŜy on tak naprawdę uszczelnianiu systemu i oszczędności
pieniędzy. (2) Nie ma moŜliwości rozliczania leczenia niektórych chorób i róŜnych
procedur w systemie JGP w porównaniu z katalogiem itp.);

•

Zasady kodowania przyczyn hospitalizacji i procedur medycznych;

•

Zasady kształtowania ceny i wartości punktowej grupy. Odrębne finansowanie
osobodni ponad określony czas pobytu;

•

Wykorzystanie Jednorodnych Grup Pacjentów w planowaniu kosztów świadczeń
zdrowotnych na przykładzie szpitali w wybranych krajach;

•

Przykłady Kwalifikacji Pacjentów do grup JGP. Przykłady błędnego kodowania.
Zasady łączenia świadczeń (sumowanie);

•

Przygotowanie informatyczne szpitali do kontraktowania świadczeń w oparciu o
system Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP);

Prelegenci: dr Zygmunt Kamiński, prezes firmy „Kamsoft”
dr Andrzej Koronkiewicz, „Attis”
dr Wiktor Masłowski, dyrektor „Attis”, b. wiceminister zdrowia

11.30-11.45

Przerwa na kawę

11.45-13.15
2. Zawieranie umów cywilno-prawnych o świadczeniu usług medycznych z prywatnymi
centrami medycznymi (abonamentowymi), z zakładami pracy (przedsiębiorstwami
prywatnymi i państwowymi), z indywidualnymi osobami fizycznymi
•

Paradoks formalno-prawnego statusu polskich szpitali publicznych: instytucja/
przedsiębiorstwo

państwowej

słuŜby

zdrowia

czy

samodzielny

podmiot

wolnorynkowej gry gospodarczej?;
•

Kryteria metody i techniki oceniania atrakcyjności ofert współpracy z płatnikami
prywatnymi;

•

Zasady konstruowania umów i innych dokumentów określających zasady współpracy;

Prelegenci: prof. Romuald Holly ,dyrektor Krajowego Instytutu Ubezpieczeń,
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, SGH
dr Adam H. Pustelnik, prezes zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń „Signal
Iduna” S.A.
Grzegorz Mączyński, kancelaria „Domański Zakrzewski Palinka”sp. k.

13.15-14.00

Przerwa na lunch

II Współpraca władz samorządowych z kierownictwem szpitala oraz inwestorem
prywatnym
Przekształcenia własnościowe szpitala wg „Planu B”

14.00-14.30

1. Bezpieczeństwo prawne organu załoŜycielskiego i kierownictwa szpitala w procesie
restrukturyzacji i przekształceń własnościowych
• Największe realne zagroŜenia w procesie przekształcania ZOZ;
• Nowe moŜliwości oraz nowe zagroŜenia w działalności przekształconego szpitala;
Prelegent: Grzegorz Mączyński, kancelaria „Domański Zakrzewski Palinka” sp. k.

14.30-15.15

2. Wspólnota celów oraz konflikty interesów samorządu i zarządu szpitala oraz innych
stron i uczestników procedury restrukturyzacyjnej.
• Cele

i

motywacje

organów

załoŜycielskich

podejmujących

działania

restrukturyzacyjne;
• Prawa, kompetencje i powinności poszczególnych kategorii organów załoŜycielskich;

•

Znaczenie i konsekwencje formy organizacyjno-prawnej ZOZ-u dla organów
załoŜycielskich oraz pozostałych interesariuszy;

•

Planowanie strategiczne i projektowanie przedsięwzięć restrukturyzacyjnych w
warunkach braku wyrazistej polityki zdrowotnej oraz spójnych, jednoznacznych
regulacji prawnych;

•

Promocja zdrowia, profilaktyka i prewencja oraz medycyna naprawcza w
samorządowych programach ochrony zdrowia;

•

Powiązania budŜetu organu załoŜycielskiego z budŜetem ZOZ-u;

•

Mechanizmy zarządzania i nadzoru nad działalnością ZOZ-ów przez jednostki
samorządu terytorialnego – oczekiwania obu stron i dobre praktyki;

•

Formalne i realne moŜliwości sprawowania przez organ załoŜycielski nadzoru nad
działalnością ZOZ-u;

Prelegent: Marek Wójcik, dyrektor biura Związków Powiatów Polskich, Doradca
Wicepremiera, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

15.15-16.00

Dyskusja plenarna. Podsumowanie konferencji.

Uczestnicy konferencji otrzymują:
•

Przewodnik:

„Instrumenty

restrukturyzacyjne

i

procedury

formalno-prawne

przekształceń własnościowych szpitali w Polsce”.

Szczegółowe informacje:
mgr Dominika Cichońska – tel. 0 691 784 383, (042) 677 93 16, e-mail – dominika.cichonska@umed.lodz.pl
mgr Magdalena Szczepaniak – tel. 0 668 039 033, (042) 677 93 16, e-mail – magdalena.szczepaniak@umed.lodz.pl
mgr Agnieszka Zając – tel. 0 501 727 105, (022) 628 99 30, e-mail – kiu@kiu.com.pl

Formularz zgłoszeniowy: na stronie www.kiu.com.pl

