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Mam przyjemność poinformować Państwa, iż Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego, we współpracy
ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie realizuje projekt Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki
zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji
i konsolidacji ZOZ, współfinansowany przez UE, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównym celem projektu jest szkolenie osób zaliczających się do kadry zarządczej zakładów opieki zdrowotnej
(ZOZ) w zakresie możliwości wykorzystania narzędzi rachunkowości zarządczej oraz w zakresie metodologii
zbierania, przetwarzania i raportowania informacji o kosztach świadczeń zdrowotnych. Dodatkowym celem
Projektu będzie upowszechnienie wiedzy nt. nowoczesnych narzędzi restrukturyzacji ZOZ oraz modeli
organizacji opieki zdrowotnej zgodnie z ideą opieki koordynowanej (managed care), wśród osób
reprezentujących kadrę zarządczą ZOZ, jak również wśród przedstawicieli organów założycielskich tych
zakładów. Do udziału w projekcie zaproszone są wszystkie zakłady, które posiadały w roku 2008 umowy
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte z NFZ, o kwocie zobowiązania Funduszu powyżej
3 000 000 zł. (ok. 1200 ZOZ).
W ramach projektu organizowane będą, począwszy od przyszłego roku, dwa rodzaje szkoleń:
o

Jednodniowe szkolenia-konferencje przeznaczone w szczególności dla kadry zarządczej ZOZ,
organizowane w całej Polsce, w miastach – stolicach województw, przewidziane dla wszystkich
zakładów objętych projektem;

o

Kilkudniowe szkolenia dla tzw. „liderów” rachunku kosztów, w których powinny wziąć udział
(liczące od kilku do kilkunastu osób) zespoły złożone w szczególności z osób reprezentujących
kadrę zarządczą ok. 150 ZOZ.
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Ze względu na charakter szkoleń bardzo proszę o zgłaszanie w pierwszej kolejności kadry zarządczej ZOZ,
a w drugiej kolejności innych pracowników ZOZ, wykonujących zadania związane z zarządzaniem.
W celu wsparcia realizacji projektu, a także sprawnego przeprowadzenia rekrutacji uczestników szkoleńkonferencji i szkoleń „liderów” utworzono specjalną platformę informatyczną projektu, dostępną dla Państwa
pod adresem internetowym: www.nzzoz.mz.gov.pl .
Serdecznie zapraszam Państwa do odwiedzenia powyższej witryny i dokonania, w najbliższym możliwym
terminie, jednak nie później niż do dnia 22 grudnia br., elektronicznej rejestracji Państwa Zakładu do udziału
w projekcie.
W celu utworzenia i aktywacji konta Państwa Zakładu należy odszukać w spisie własną jednostkę, wypełnić
formularz rejestracyjny oraz wpisać kod odczytany z obrazka znajdującego się poniżej formularza. Prosimy
o podanie w polu „mail” adresu poczty elektronicznej, który będzie mógł być wykorzystany przez nas, również
w późniejszych etapach realizacji projektu, do kontaktu z Państwa zakładem, w szczególności w celu wysłania
zaproszenia na szkolenia w przewidzianych dla Państwa terminach.
Należy zwrócić uwagę, że specjalna wygenerowana automatycznie wiadomość, służąca do aktywacji Państwa
konta, po zakończeniu procesu rejestracji zostanie wysłana na standaryzowany adres elektroniczny „ZOZ-mail”, który jest przyporządkowany każdej jednostce w Rejestrze ZOZ. Szczegółowe informacje
nt. postępowania przy rejestracji na platformie elektronicznej zawarte są w zakładce „pomoc”.
Jednocześnie pragnę poinformować, iż platforma elektroniczna służyć będzie również do bieżącego
komunikowania się z beneficjentami projektu, co oznacza, że będą tam umieszczane wszelkie

aktualne

informacje, w szczególności nt. terminów i miejsc kolejnych szkoleń „liderów” oraz szkoleń-konferencji.
W związku z powyższym uprzejmie proszę o regularne odwiedzanie podanej wyżej strony internetowej
i zapoznawanie się z komunikatami zamieszczonymi na platformie.
Ponadto, mając na uwadze zakres i charakter ww. szkoleń, zwracam się z uprzejmą prośbą o poinformowanie
o niniejszym projekcie organu założycielskiego Państwa Zakładu.
Szczegółowe informacje nt. obu rodzajów ww. szkoleń oraz zasad rejestracji na platformie znajdą Państwo
w dwóch załącznikach do niniejszego zaproszenia.

zał.:
1.

Informacja nt. rejestracji na szkolenia-konferencje

2.

Informacja nt. możliwości zgłoszenia ZOZ na szkolenia „liderów”
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