ZPP zainaugurował szkolenia z zakresu zarządzania sektorem ochrony zdrowia
Wpisany przez RR
Czw, 13 mar 2014

W dniu 10 marca br. w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie oraz 11 marca w Starostwie
Powiatowym w Zgorzelcu Związek Powiatów Polskich zorganizował szkolenie z zakresu
zarządzania sektorem ochrony zdrowia.

Warsztaty te zainaugurowały cykl, który będzie trwał do końca bieżącego roku. Osoby
delegowane przez samorządy uczestniczące w projekcie w miesięcznych odstępach będą
spotykały się celem pogłębiania wiedzy w tej dziedzinie.
Podczas pierwszych warsztatów omówiono następujące zagadnienia:
Polski system ochrony zdrowia – wprowadzenie (w nim: modele, interesariusze,
podstawy prawne, specyfika zarządzania z uwagi na konieczność ratowania życia i zdrowia)
Ubezpieczony – podmiot ubezpieczeń zdrowotnych (w nim: zagadnienia prawne,
składka, koszyk świadczeń, rodzaje i zakres ubezpieczeń, prawa pacjenta)
Podmiot leczniczy – prawno-ekonomiczne podstawy działania (w nim: podstawy
prawne powołania i funkcjonowania podmiotu leczniczego, organy tworzące – ich rola, modele
w zależności od formy prawnej i właścicielskiej, zadania podmiotów leczniczych, organy
kontrolne nad podmiotami leczniczymi)
Relacja na linii JST, a podmiot leczniczy – rola w kształtowaniu bezpieczeństwa
zdrowia społeczności lokalnych (w nim: obowiązki JST w zakresie zabezpieczania
funkcjonowania opieki zdrowotnej na terenie działania, strategie zdrowotne, obowiązki podmiotu
leczniczego w kształtowaniu image JST w zakresie zabezpieczania bezpieczeństwa
zdrowotnego i zadowolenia społeczności lokalnych, programy profilaktyczne – aspekt
zdrowotny i marketingowy)

Wykładowca był Janusz Atłachowicz – kierownik projektu Krajowego Programu Szpitalnych
Zakupów Wspólnych w Supra Holding SA., pełniący w przeszłości funkcje zastępcy dyrektora
ZOZ w Żmigrodzie, dyrektora a następnie likwidatora ZOZ w Rawiczu (przekształcanego w
spółkę), członka Rady Nadzorczej Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Miliczu,
prezesa zarządu Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o.

Sumarycznie w ramach całego projektu Związek Powiatów Polskich planuje przeszkolić
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minimum 500 urzędników.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu &quot;Innowacyjna i sprawna administracja
źródłem sukcesu w gospodarce opartej na wiedzy&quot; współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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