
Konfederacja Pracodawców Polskich
Warszawa, 29 października 2007 r.

Szanowni Pa ństwo!

Ostatnie wydarzenia w ochronie zdrowia w Polsce pokazały, Ŝe w otoczeniu zasadnych roszczeń
białego personelu, rosnąc kosztów technologii medycznych oraz nieefektywnych struktur
organizacyjno-prawnych szpitali coraz więcej Polaków szuka pomocy w niepublicznych zakładach
opieki zdrowotnej. Dlatego postanowiliśmy zorganizować konferencję której celem jest
zaprezentowanie mechanizmów rozwoju niepublicznego lecznictwa szpitalnego w Polsce i na
świecie.
 
Konferencja  jest  bezpłatna.   Zaproszenie  kieruj emy  do  samorz ądowców  i  dyrektorów
SP ZOZ-ów w całym kraju. Wi ęcej - www.kpp.org.pl
 
Organizatorem konferencji jest KORPORACJA „ZDROWE ZDROWIE”  KONFEDERACJI PRACODAWCÓW
POLSKICH, która od roku czasu zrzesza większość niepublicznych szpitali funkcjonujących obecnie w Polsce
oraz Akademia MenadŜera Zdrowia i Związek Powiatów Polskich.
 
Miejsce : Zamek Królewski
Data : 20 listopada, godz. 11.00-15.00
Uczestnicy :
 
Członkowie Korporacji Zdrowe Zdrowie
                   Dyrektorzy SPZOZ,
                   Prezydenci Miast, Starostowie
                   Szefowie Ministerstwa Zdrowia
                   Szefowie NFZ
                   Posłowie  i Senatorowie Komisji Zdrowia Sejmu i Senatu 
 Cele :
1. Przedstawienie aktualnej sytuacji szpitalnictwa prywatnego w wybranych krajach Europejskich
    oraz Polsce.
2. Szczegółowe przedstawienie udziału sektora niepublicznego w krajowym systemie ochrony
    zdrowia.
3. Wskazanie na korzyści płynące z konieczności przekształcenia SPZOZ w spółki prawa handlowego.
4. Przedstawienie mechanizmów rozwoju niepublicznego lecznictwa szpitalnego szpitali.
 
 Program :
 
 Otwarcie :
 Andrzej Malinowski- Prezydent KPP
  …………………… - Prezes Związku Powiatów Polskich
 Janusz Michalak   - Dyrektor Naczelny MenedŜera Zdrowia
 
30 min  Minister Zdrowia    - Program ochrony zdrowia Platformy Obywatelskiej
15 min  Prezes NFZ  - Ocena sektora niepublicznego lecznictwa szpitalnego w Polsce.
15 min  Wojciech Kuczyński   - Trendy rozwoju niepublicznego szpitalnictwa w  Unii Europejskiej
15 min  Andrzej Sokołowski   - Siec szpitali, klastry co nas czeka w przyszłości?
15 min  Renata JaŜdŜ-Zaleska - Nowy model szpitali samorządowych.
15 min  Krzysztof Tuczapski  - Blaski i cienie przekształcenia szpitala publicznego w spółkę prawa
                                                 handlowego
15 min  Małgorzata Kowalska  -  Czy firma abonamentowa potrzebuje własny szpital ?
15 min  Igor Łebski/EMC Wrocław  - Jak udoskonalić funkcjonowanie szpitala publicznego.
15 min  Partnerstwo publiczno –prawne , a współpraca publicznego i niepublicznego sektora. Doświadczenia
międzynarodowe a niewykorzystane szanse w Polsce.  Prezydent Miller
15 min  Marek Wójcik   -   Organ załoŜycielski – publiczny, bierny nadzorca czy  skuteczny
                                          niepubliczny weryfikator ?
15 min  Piotr Pospiech  - Proces przekształcenia szpitala w aspekcie zarządzania jego długiem
15 min Leszek Sikorski  Dyrektor CSIOZ Narzędzia informatyczne skutecznym racjonalizatorem
                                       funkcjonowania szpitala

30 min  „Zmiana formy organizacyjno – prawnej polskich szpitali - mity i lęki, czy droga do sukcesu”.  PANEL
DYSKUSYJNY  z udziałem Prezydentów Miast, Starostów , Dyrektorów SPZOZ , Ministerstwa Zdrowia,
Korporacji ZZ.


