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INFORMACJA DOTYCZĄCA REJESTRACJI NA SZKOLENIA LIDERÓW
Szkolenia liderów powinny objąć grupę ok. 100-150 zakładów opieki zdrowotnej, uczestniczących w projekcie. Celem
szkolenia liderów będzie:
Upowszechnienie wiedzy wśród osób zajmujących stanowiska kierownicze na temat wypracowanej koncepcji rachunku
kosztów, w tym w szczególności dotyczącej:
• prawidłowej kalkulacji kosztów usług medycznych,
• skutecznej identyfikacji przyczyn braku rentowności konkretnych pacjentów lub jednorodnych grup pacjentów,
• możliwości przeprowadzenia rzetelnej ekonomicznej oceny inwestycji proponowanych przez organ założycielski
lub właścicielski.
Cykl szkoleń z rachunku kosztów organizowanych w ramach projektu składa się z 32-godzin wykładów podczas których
uczestnicy będą mieli okazję poznać nową koncepcję rachunku kosztów dla służby zdrowia, która została wypracowana
w trakcie 800 godzin warsztatów prowadzonych przez zespół ze Szkoły Głównej Handlowej.
Uczestnicy szkoleń otrzymają komplet materiałów w postaci podręcznika z rachunku kosztów, instrukcji kosztów
oraz wzorcowego planu kont w części dotyczącej kosztów. Szkolenia będą prowadzone przy wykorzystaniu informatycznego
programu dydaktycznego przygotowanego na potrzeby szkolenia. Szkolenia liderów, rozpoczną się najwcześniej pod koniec
pierwszego kwartału 2011 r., i będą organizowane sukcesywnie do zakończenia realizacji projektu w roku 2013 r.
Jednocześnie informujemy, iż uczestnikami szkolenia powinny być osoby zajmujące stanowiska kierownicze jednostek
wyodrębnionych w strukturze ZOZ, w tym m.in. z:
• ośrodków działalności podstawowej (ordynator i pielęgniarka oddziałowa lub kierownik i pielęgniarka koordynująca
np. bloku operacyjnego lub kierownik pracowni diagnostycznej – lub wyznaczony kierownik oddziału, jako osoba
odpowiedzialna za koszty w danym ośrodku kosztów),
• ośrodków działalności pomocniczej,
• ośrodków administracji (dział finansowo–księgowy, dział kadrowo–płacowy, dział rachunkowości zarządczej
i kontrolingu, dział kalkulacji kosztów, statystyki medycznej, rejestru usług medycznych, itp.),
• kadra zarządzająca ZOZ (dyrektor, z-ca dyrektora, pielęgniarka naczelna).
W związku z powyższym, należy zaznaczyć, iż udział w szkoleniach liderów wiązałby się z oddelegowaniem
6-12 -osobowego zespołu. Przewidujemy możliwość podziału zespołu oddelegowanego z jednostki w celu uczestnictwa
w szkoleniach realizowanych w różnych terminach.
Jednocześnie informujemy, iż jednostka kierująca osoby na szkolenia poniesie jedynie koszty związane z dojazdem
uczestników na szkolenia. Wszystkie pozostałe koszty zostaną pokryte w ramach realizacji projektu.
W celu uzyskania informacji nt. liczby osób, które każdy z ZOZ objętych projektem pragnąłby oddelegować do udziału
w szkoleniach liderów, stworzyliśmy na elektronicznej platformie specjalną funkcję pozwalającą na zadeklarowanie
przez każdy zakład liczby osób delegowanych na szkolenia liderów.
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-liderów.
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 liderów” należy wprowadzić deklarowaną liczbę
uczestników.
Jednocześnie informujemy, że ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na szkolenia liderów nie gwarantujemy udziału
w szkoleniach wszystkim jednostkom, które zadeklarują chęć udziału w tych szkoleniach.
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 liderów.
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