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11. Konferencja
Ogólnopolskiego Systemu
Ochrony Zdrowia OSOZ

Wspomaganie procesów decyzyjnych
Prywatne ubezpieczenia zdrowotne
Strategie rozwoju i organizacji
Zarządzanie projektami
Nowości informatyzacji
Elektroniczna recepta
Relacje z pacjentem
E-technologie
Outsourcing

12-13 maja 2011
Warszawa, Hotel Marriott

Zarezerwuj miejsce!

Trendy
zarządzania
w ochronie zdrowia

Bezpłatny udział
500 uczestników
Konferencja
Szkolenia
Debata

www.osoz.pl/konf

Organizatorzy:

Czasopismo Ogólnopolski
System Ochrony Zdrowia

Komitet Naukowy Ogólnopolskiego
Systemu Ochrony Zdrowia OSOZ

Informacje i zgłoszenia:

www.osoz.pl/konf

Kontakt z Biurem
Organizacyjnym:

konferencja@osoz.pl
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nieruchomości

Grupa partnerska
Grupa partnerska pod nadzorem menedżera projektu pracuje nad wyborem optymalnej dla wszystkich inwestycji, ale nie optymalnej dziś, tylko w perspektywie 10, 20, 30 lat. Oznacza to, że nie
zastanawia się długo nad iloczynem metrów kwadratowych i kosztu budowy metra, tylko koncentruje się
na zagregowanym koszcie całkowitym cyklu życia
inwestycji, tzw. LCC, czyli life cycle cost. LCC to nic
innego jak koszt budowy, który obejmuje fazę koncepcyjno-projektową, dokumentacyjną i realizację
budowy z nadzorem i odbiorem, do którego dodaje się
koszty użytkowania, czyli energii, eksploatacji (utrzymania i konserwacji), obsługi i napraw, strat wynikających z przerw w pracy, koszt ochrony środowiska,
wreszcie demontażu i likwidacji inwestycji lub jej
przekształcenia.
Zazwyczaj w takim postępowaniu porównuje się
kilka koncepcji projektów, tworząc benchmarking,
w którym obserwuje się, jak, kiedy i jakiego rodzaju
koszty będą się pojawiały w każdym z analizowanych rozwiązań. Często zakłada się, jeszcze przed
realizacją inwestycji, jej elastyczną strukturę. Oznacza to, że instytucja finansująca inwestycję (bank,
inwestor) przewiduje, że na wypadek zmiany profilu
działalności czy likwidacji tego rodzaju działalności
medycznej budynek minimalnym kosztem będzie
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można przekształcić w inną strukturę, np. apartamentowiec.
Zintegrowane zarządzanie nieruchomościami (corporate real estate management – CREM) wykorzystuje
mnóstwo narzędzi ekonomicznych, które mogą
usprawnić wysiłki właścicieli i kierowników szpitali.
Istnieje dużo rozwiązań, które zasilają kapitał szpitali,
począwszy od regularnego zarządzania operacyjnego,
porównywania się z wynikami sąsiada, po wszelkie
formy współpracy z prywatnymi partnerami.
Kolejne rządy zawsze korzystają z przywileju odcięcia starego z obietnicą zmian i wdrażania nowoczesnych, lepszych rozwiązań. To wyzwanie również dla
aktualnych władz – mamy możliwość wykorzystania
całego zaplecza doświadczeń europejskich, ucząc się
na ich błędach. Będzie taniej.
Szpitale wyjątkowo mocno odzwierciedlają opinię
o jakości szeroko rozumianej lokalnej administracji
publicznej, to często jeden z najważniejszych pracodawców i ważny punkt na mapie każdego miasta.
Zaniedbanie nie tylko poważnie osłabi siłę i konkurencyjność miasta czy powiatu, lecz zmobilizuje także
lokalną społeczność do wyrażenia swojego niezadowolenia w momencie wyborów.
Magdalena Ozorowska
Autorka jest dyrektorem polsko-holenderskiej firmy konsultingowej
Real Care! prowadzącej doradztwo w zakresie zarządzania
strategicznego i operacyjnego w jednostkach służby zdrowia
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konferencja

Wrocławskie Dni Zdrowia Publicznego

Zdrowe ciało i duch
Już po raz czwarty studenci zdrowia publicznego
działający w SKN Młodych Menedżerów przy Katedrze Zdrowia Publicznego Akademii im. Piastów Śląskich we Wrocławiu zapraszają do stolicy Dolnego
Śląska na Wrocławskie Dni Zdrowia Publicznego.
Konferencja wpisała się na stałe w ogólnopolski
kalendarz wydarzeń naukowych dla młodych adeptów
zdrowia publicznego. Stała się istotnym forum wymiany poglądów i doświadczeń, prezentacji wyników
badań naukowych w gronie studentów, praktyków
zarządzania w ochronie zdrowia i naukowców. W tym
roku naszą uwagę chcemy skoncentrować na następujących tematach:
• Rozwój ubezpieczeń zdrowotnych w obliczu zmieniających się uwarunkowań,
• Jakość w ochronie zdrowia gwarancją bezpieczeństwa systemu,
• Zarządzanie w ochronie zdrowia.
Tradycyjnie odbędzie się sesja studenckich prac
naukowych (Varia) obejmująca wiele tematów i dziedzin związanych ze zdrowiem publicznym. Autorzy
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prac uznanych przez komitet naukowy za najciekawsze zostaną nagrodzeni.
Nowością będzie możliwość zmierzenia się z prawdziwymi problemami zarządzania w ochronie zdrowia
pod okiem doświadczonych menedżerów. Rozwiązywane przez studentów zadania (case study) zostaną
następnie zaprezentowane na forum.
IV Studenckie Sympozjum Naukowe
Wrocławskie Dni Zdrowia Publicznego
Termin: 7–8 kwietnia 2011 r.
Miejsce: Wrocław, Audytorium im. Jana Pawła II,
Akademicki Szpital Kliniczny
im. T. Mikulicza-Radeckiego
Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe
Młodych Menedżerów, Katedra Zdrowia
Publicznego AM we Wrocławiu
Udział w konferencji jest bezpłatny. Szczegółowe
informacje i rejestracja uczestników: www.wroclawskiednizdrowiapublicznego.am.wroc.pl
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Philips Healthcare

oferuje unikalny program
finansowania inwestycji medycznych
Aparat USG
HD7 XE
już od

1299 zł
miesięcznie!

• Oferta dla specjalizacji kardiologia i ginekologia/położnictwo
Specjalne pakiety dostosowane do potrzeb specjalizacji
• Bardzo prosta procedura
Minimum formalności
Rozpatrzenie wniosku w ciągu 48 godzin
• Czas finansowania inwestycji: od 12 do 60 miesięcy
• Finansowanie do 450 000 zł
Oferta finansowa uzależniona od czasu prowadzenia biznesu:
- do 2 lat - 250 000 zł
- powyżej 2 lat - 450 000 zł

Przy okresie finansowania 60 miesięcy
oraz opłacie wstępnej 20%. Kwota netto.

Oferta przygotowana przy współpracy
z SG Equipment Leasing Polska
Szczegóły: www.philips.pl/fasttrack
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Mini Spike
najczęściej używany
aplikator w Europie

(1)

Jedyny aplikator który został przebadany mikrobiologicznie.(2)

AESCULAP CHIFA Sp. z o. o. | ul. Tysiąclecia 14 | 64-300 Nowy Tomyśl
Tel. (61) 44 20 100 | Fax (61) 44 23 936 | www.chifa.com.pl
(1)
(2)

European use of devices supporting safe handling of cytotoxic drugs. H.Jankowiak-Gracz, E.Korczowska. European Journal of Oncology Pharmacy.Vol.4.2010.22-23
A.Górecka, M.Stawny, A.Gryczyńska, A.Sip, E.Grześkowiak, Przygotowywanie płynów infuzyjnych w dawce indywidualnej w aptece szpitalnej, Farmacja szpitalna w Polsce i na świecie, nr 2-3 2008, 36-41

