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INFORMACJA DOTYCZĄCA REJESTRACJI NA SZKOLENIA-KONFERENCJE

Celem jednodniowych szkoleń-konferencji będzie:
o prezentacja metodologii rachunku kosztów, wypracowanej w fazie warsztatowej Projektu;
o upowszechnienie wiedzy nt. restrukturyzacji ZOZ oraz nowoczesnych modeli organizacji
opieki zdrowotnej, zapewniającej większy stopień koordynacji i kompleksowości opieki nad
pacjentem.
Szkolenia-konferencje organizowane będą na terenie całej Polski w miastach będących obecnie
stolicami województw, w których przewidziany jest łącznie udział ok. 6000 przedstawicieli ZOZ
(średnio po 5 osób z każdego ZOZ objętego projektem). Szkolenia-konferencje, rozpoczną
się najwcześniej pod koniec pierwszego kwartału 2011 r. i będą organizowane sukcesywnie
do zakończenia realizacji projektu w roku 2013.
Uczestnicy szkoleń-konferencji otrzymają komplet materiałów w postaci podręcznika nt. metodologii
rachunku kosztów w ZOZ, instrukcji kosztów oraz wzorcowego planu kont, a także przygotowane
w ramach projektu opracowania nt. restrukturyzacji ZOZ oraz perspektyw i warunków wprowadzania
w Polsce opieki kierowanej (managed care).
Niezbędnym etapem przygotowań do organizacji szkoleń-konferencji jest przeprowadzenie rozeznania
co do skali zainteresowania udziałem w projekcie poszczególnych zakładów opieki zdrowotnej,
co wiąże się z koniecznością podziału miejsc na tych konferencjach pomiędzy poszczególne
województwa, a to pozwoli następnie na ustalenie liczb konferencji zaplanowanych w każdym
z województw i stworzenie harmonogramu szkoleń-konferencji na cały okres trwania projektu,
tj. do roku 2013.
W celu uzyskania informacji nt. liczby osób, które każdy z ZOZ objętych projektem pragnąłby
oddelegować do udziału w szkoleniach-konferencjach, stworzyliśmy na elektronicznej platformie
specjalną funkcję pozwalającą na zadeklarowanie przez każdy zakład liczby osób delegowanych
na szkolenia-konferencje.
W związku z powyższym uprzejmie prosimy, aby po utworzeniu i aktywowaniu konta Państwa ZOZ co należy uczynić zgodnie z instrukcją szczegółowo opisaną w zakładce „pomoc” - dokonali Państwo
rejestracji na szkolenia-konferencje. W tym celu należy kliknąć na zakładkę „Dane ZOZ”, następnie
wybrać opcję „Ustaw deklarowaną liczbę osób na szkolenia”, a następnie w okienku przy pozycji
„Deklarowana liczba osób na szkolenia-konferencje” należy wprowadzić deklarowaną liczbę
uczestników.
Liczba osób, które zostaną przez Państwa zadeklarowane do udziału w szkoleniach-konferencjach
nie jest z góry ograniczona, ponieważ ostateczny podział miejsc na poszczególne zakłady będzie mógł
zostać ustalony dopiero po uzyskaniu przez nas informacji nt. skali zainteresowania tymi
konferencjami. Zalecamy jedynie, aby w przypadku mniejszych ZOZ (do ok. 100 pracowników)
nie była ona wyższa niż 5 osób, w przypadku większych jednostek (100-500 pracowników)
nie przekraczała 10 osób, natomiast w przypadku największych szpitali rekomendujemy zgłoszenie
do 15 osób.
Opisany wyżej proces rejestracji powinien zakończyć się w dniu 22 grudnia br. Po tej dacie
nie będzie już możliwa zmiana liczby osób zadeklarowanych do udziału w szkoleniach-konferencjach.
Uprzejmie prosimy o dokonanie w tym terminie zgłoszenia liczby osób deklarowanych do udziału
w szkoleniach-konferencjach oraz określenie tej liczb po dokonaniu rzetelnej analizy rzeczywistych
potrzeb szkoleniowych Państwa jednostki, gdyż podane przez Państwa liczby uczestników stanowić
mają podstawę do ostatecznego podziału miejsc na konferencjach pomiędzy zakłady opieki
zdrowotnej oraz sporządzenia harmonogramu szkoleń-konferencji.
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