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Warszawa, 26 marca 2015 r.

NIZP-PZH zaprasza na konferencję „Mapy Potrzeb Zdrowotnych”

Zakład Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia oraz Szpitalnictwa NIZP-PZH
wraz z Izbą Gospodarczą Medycyna Polska uprzejmie zaprasza na pierwszą
z cyklu konferencję poświęconą mapom potrzeb zdrowotnych, która odbędzie
się 15 kwietnia 2015, w siedzibie NIZP-PZH w Warszawie przy ul. Chocimskiej
24 w godzinach 10.00-15.00 (sala konferencyjna im. dr L. Rajchmana, p. III).

Program konferencji:
•

Mapy Potrzeb Zdrowotnych w Polsce – stan przygotowań oraz ścieżka dojścia –
Barbara Więckowska, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia

•

Ogólne zasady i metodologia określania potrzeb zdrowotnych – dr n. med. Krzysztof
Kuszewski, prof. dr hab. n. med. Mirosław J. Wysocki

•

Planowanie zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej – dotychczasowe
doświadczenia z wprowadzenia regulacji prawnych w polskiej legislacji – lek. med.
Andrzej Koronkiewicz

•

Ocena stanu zdrowia populacji Polski w kontekście możliwości wykorzystania danych
i wskaźników przy opracowywaniu „map potrzeb zdrowotnych” – dr n. przyr. Paweł
Goryński

•

„Szpitalne mapy potrzeb zdrowotnych” – analiza danych statystycznych stacjonarnej
opieki zdrowotnej w Polsce w latach 2008-2013 – mgr Olga Partyka

•

Regionalne Systemy Informacji Medycznej (RISM) – podstawowe źródło informacji
w planowaniu – mgr Robert Gierek, mgr Mariusz Skrzypek IGMP

•

Systemy klasy „Business Intelligence (BI)” – niezbędnym narzędziem w pracy
planistycznej – mgr Mateusz Zawisza IGMP

•

Panel dyskusyjny – moderator: dr n. med. Krzysztof Kuszewski

Koszt uczestnictwa wynosi 123 zł. (100 zł. opłaty uczestnictwa + 23% VAT)
Zgłoszenia na konferencję należy dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego
dostępnego TUTAJ do dnia 9 kwietnia 2015.
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres:
szpitalnictwo@pzh.gov.pl
lub tel. 22 54 21 295 lub 22 54 21 245
Zakład Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia oraz Szpitalnictwa
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH
ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH powstał w 1918 roku. Misją NIZP-PZH jest ochrona zdrowia
ludności poprzez działania podejmowane w obszarze zdrowia publicznego, w tym ekspertyzy, prace naukowobadawcze obejmujące m.in. monitoring i analizę stanu zdrowia mieszkańców Polski i jego uwarunkowań, a także
prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia.
NIZP-PZH zajmuje się epidemiologią oraz problematyką zapobiegania chorobom zakaźnym i niezakaźnym,
posiada rozbudowany pion diagnostyczny (akredytacja WHO, PCA), w tym laboratorium BSL-3 oraz
9 laboratoriów referencyjnych akredytowanych przez PCA, a także laboratorium kontroli produktów
immunologicznych OMCL akredytowane przez EDQM. Instytut kształci specjalistów w zakresie zdrowia
publicznego, wydaje Certyfikaty Jakości Zdrowotnej oraz Atesty Higieniczne, dbając tym samym
o bezpieczeństwo żywności i przedmiotów użytku, poprawę warunków sanitarnych i higienicznych, a także
bezpieczeństwo środowiska naturalnego. Instytut służy społeczeństwu rzetelną wiedzą na temat szczepień
(szczepienia.info), współpracuje z wieloma organizacjami w kraju (Ministerstwo Zdrowia, GIS) i za granicą (WHO,
DG Sanco, ECDC, EFSA, Eurostat, EDQM, EMA).

