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IV Ogólnopolskiej Konferencji pn.: 

Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą  

bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej 

 

Kielce, 20-21 maja 2019 r. 

 

Dzień I   –  20 maja 2019 r. 

09:30 – 10:00 - Rejestracja uczestników 

10:00 – 10:15 - Powitanie uczestników i przybyłych gości  

10:15 – 12:15 - I część plenarna: 

 System zabezpieczenia w świadczenia szpitalne 

(sieć szpitali) – ocena funkcjonowania 

z perspektywy placówek medycznych 

oraz płatnika publicznego.  

 Finansowanie świadczeń w ramach ryczałtu. 

Zarządzanie ryczałtem na poziomie placówki 

i komórki organizacyjnej oraz monitoring 

poziomu wykonania. Konsekwencje 

przekroczenia lub niepełnego wykonania 

ryczałtu PSZ 

 Problem braku kadr medycznych. Realizacja 

wzrostu wynagrodzeń personelu medycznego 

ze środków publicznych. Zmiany 

w kompetencjach poszczególnych zawodów. 

 PANEL DYSKUSYJNY 
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12:15 – 12:30 - Przerwa kawowa 

 

12:30 – 14:30 - II część plenarna: 

 E-health w Polsce – stan na  rok 2019 (EDM,                 

e-recepta, e-skierowanie, e-ZLA, KOWAL itd.) 

 Jakość świadczeń i bezpieczeństwo pacjenta 

w polskim systemie ochrony zdrowia 

 Prawa pacjenta do świadczeń publicznych 

(świadczenia gwarantowane, zasady 

potwierdzania ubezpieczenia pacjenta, 

postępowanie z obcokrajowcami) 

 PANEL DYSKUSYJNY 

14:30 – 15:15 - Lunch 

15:15 – 17:30 - III część plenarna: 

 Taryfikacja świadczeń,  

 Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów 

w szpitalach (plany naprawcze, pokrywanie 

straty netto) 

 Możliwość udzielania komercyjnych 

świadczeniach zdrowotnych. Dopłaty pacjentów 

do świadczeń / środków medycznych – czy są 

potrzebne w polskim systemie ochrony zdrowia? 

 PANEL DYSKUSYJNY 

 

19:00 – 21:00 - Kolacja 
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Dzień II   –  21 maja 2019 r. 

09:30 – 10:00 - Sesja plakatowa 

 

10:00 – 12:00 - IV część plenarna: 

 Krajowa Sieć Onkologiczna – przyszłość polskiej 

onkologii?  

 Świadczenia opieki kompleksowej – KOC, KOS, 

BCU, leczenie SM – dotychczasowe 

doświadczenia, plany na przyszłość 

 PANEL DYSKUSYJNY 

12:00 – 12:15 - Przerwa kawowa 

12:15 – 14:15 - V część plenarna: 

 Praktyczne aspekty rozliczania świadczeń 

szpitalnych, ambulatoryjnych, lekowych, 

rozliczanie leków z uwzględnieniem RSS, 

ratunkowy dostęp do terapii lekowych (RDTL) 

 Zmiany w rozliczaniu świadczeń w latach 2018-

2019 (onkologia, okulistyka, OAiIT, fizjoterapia, 

programy lekowe, chemioterapia, badania 

genetyczne) 

 PANEL DYSKUSYJNY 

 

14:15 – 14:30 - Zamknięcie konferencji 

 

14:30 – 15:15 - Lunch 


