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1. Informacje o projekcie AKADEMIA NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia był beneficjentem systemowym realizującym projekt „Akademia NFZ”, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia w dniu 14 listopada 2011 roku. Projekt realizowany był do 15 listopada 2015 roku i objął swoim zasięgiem całą Polskę.
Współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt „Akademia NFZ” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i wchodził w skład:
Priorytetu II:
Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego
przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
Działania 2.3:
Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących
oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
Poddziałania 2.3.3:
Podniesienie jakości w ochronie zdrowia.
Głównym celem projektu była poprawa jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez poprawę
polityki informacyjnej prowadzonej przez NFZ w stosunku do świadczeniodawców (podmioty prowadzące
działalność leczniczą w oparciu o kontrakt z NFZ) oraz
w stosunku do świadczeniobiorców (pacjentów) poprzez podjęcie działań edukacyjnych i informacyjnych.

Cel główny projektu został osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
 Wzrost poziomu wiedzy pracowników podmiotów
świadczących usługi medyczne na temat: zasad
udzielania informacji o świadczeniach zdrowotnych
realizowanych przez świadczeniodawców oraz prawach przysługujących pacjentom; zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych; zasad raportowania
i sprawozdawczości z realizacji usług medycznych
finansowanych ze środków publicznych; zasad
prawidłowego przygotowania ofert w ramach konkursów na świadczenia medyczne finansowane ze
środków publicznych,
 Wzrost poziomu wiedzy świadczeniobiorców (pacjentów) na temat zasad funkcjonowania systemu
ochrony zdrowia oraz przysługujących im praw,
 Wzrost efektywności wydatkowania środków publicznych przeznaczonych na usługi medyczne oraz
wsparcie rozwoju systemu JGP,
 Wypracowanie narzędzia weryfikacji skuteczności
przyjętych przez NFZ rozwiązań w zakresie funkcjonowania systemu JGP oraz przyjętego modelu polityki informacyjnej ze świadczeniodawcami i świadczeniobiorcami.

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Z uwagi na to, że głównym celem projektu była poprawa
jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez
poprawę polityki informacyjnej prowadzonej przez NFZ
w stosunku do podmiotów wykonujących działalność
leczniczą oraz pacjentów poprzez edukację i przekazywanie informacji, głównym działaniem realizowanym
w ramach projektu było przeprowadzenie serii szkoleń
dla pracowników podmiotów wykonujących działalność
leczniczą, które posiadają umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia albo udzielają
świadczeń zdrowotnych na podstawie innych tytułów.
Ponadto, w ramach Projektu Narodowy Fundusz
Zdrowia zrealizował następujące działania:
 organizacja 5 otwartych konferencji specjalistycznych, informujących równocześnie o postępach
w realizacji Projektu,
 przygotowanie platformy e-learningowej, na której
uruchomione zostały szkolenia on-line oraz moduł
informacyjny dla pacjentów nt. świadczeń zdrowotnych realizowanych przez podmioty wykonujące
działalność leczniczą oraz praw im przysługujących,
 przygotowanie publikacji instruktażowej nt. e-learningu w formie papierowej oraz elektronicznej
 przygotowanie i wydanie podręczników dla pacjentów zawierających treści dotyczące praw pacjenta
oraz informacje ułatwiające poruszanie się po systemie opieki zdrowotnej,
 przygotowanie i wydanie publikacji podsumowującej i upowszechniającej rezultaty Projektu.
 ewaluacja wybranych aspektów wdrożenia i funkcjonowania systemu JGP

3

1. INFORMACJE O PROJEKCIE AKADEMIA NFZ │ Zespół

Skąd pomysł na projekt Akademia NFZ?

Identyfikacja problemów systemowych z punktu widzenia Płatnika – 3 obszary:
I. Problemy komunikacyjne i interpretacyjne w relacjach: Płatnik – Świadczeniodawca, Płatnik Świadczeniobiorca
II. Efektywność wydatkowania środków publicznych – zmiany zasad systemów rozliczeniowych (JGP)
III. Narzędzia weryfikacji skuteczności przyjętych przez NFZ rozwiązań – niejednorodne stosowanie zasad sprawozdawczych
Czas trwania projektu obejmował okres od 14 listopada 2011 roku do 15 listopada 2015 r.
Kierownictwo oraz działania administracyjno-organizacyjne w Projekcie powierzono zespołowi powołanemu przez Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia:

Dariusz Dziełak
– Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii
„Od ponad 20 lat zajmuje się zagadnieniami w obszarze ochrony
zdrowia. Pracowałem w Urzędzie Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych jako radca prezesa UNUZ, a następnie jako naczelnik Wydziału Analiz Strategicznych i Integracji Europejskiej. W Ministerstwie
Zdrowia zajmowałem stanowisko najpierw, naczelnika Wydziału
Analiz i Sprawozdawczości, a następnie zastępcy Dyrektora Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego. W 2005 roku zostałem zatrudniony w Narodowym Funduszu Zdrowia gdzie pełniłem między innymi obowiązki Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki
Zdrowotnej. Od połowy roku 2015 sprawuje funkcję Dyrektora
Departamentu Analiz i Strategii NFZ
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misji Obrachunkowej Unii Europejskiej, podręcznika i tłumaczeń
orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczącego
świadczeń zdrowotnych. Byłam kierownikiem projektów realizowanych w Centrali Funduszu: szkoleniowego „Projektu JGP”, międzynarodowego „EuroDRG – Diagnosis-Related Groups In Europe:
towards Efficiency and Quality” i „Health Systems In Transition
Poland – HiT”. „Akademia NFZ” i „KPK NFZ”.

Katarzyna Czach Siadek – koordynator projektu
od 14 listopada 2011 do sierpnia 2013 r.

Katarzyna Wiktorzak – kierownik Projektu

Sabina Karczmarz – koordynator projektu
od września 2013 do 15 listopada 2015
i Opiekun Merytoryczny ds. modułu dla pacjenta

„Jestem wieloletnim pracownikiem NFZ, a wcześniej Kasy Chorych, głównie departamentów realizujących zadania monitorowania i analizowania sprawozdanych świadczeń opieki zdrowotnej.
Od 2005 angażowałam się w realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Początkowo, jako Kierownik wielowariantowego projektu twinningowego VITAPOL,
nadzorowałam i uczestniczyłam w opracowywaniu materiałów
dotyczących: łączonej karty krajowego i europejskiego ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ/KUZ, zarządzania kolejkami oczekujących, kosztów świadczeń zdrowotnych w oparciu o brytyjski
system jednorodnych grup pacjentów HRG, kosztów średnich
świadczeń rzeczowych prezentowanych na posiedzeniach Ko-

„Projektem Akademia NFZ zajmowałam się od jego narodzin
w 2011 roku. Byłam odpowiedzialna za jego przygotowanie i „rozruch”. Uczestniczyłam w pracach nad stworzeniem portalu i platformy e-learningowej oraz przygotowaniem treści informacyjnych,
w szczególności w module „Dla pacjenta” – jako opiekun tej sekcji.
Następnie awansowałam na stanowisko Koordynatora projektu
i zajęłam się nadzorem oraz koordynacją prac związanych z jego
administracyjno-finansową stroną. Realizacja projektu sprawiła mi
dużą satysfakcję, była nie tylko okazją do rozwoju zawodowego,
ale przede wszystkim możliwością spotkania i pracy z fantastyczną
drużyną projektową, naszymi ekspertami, wykładowcami, uczestnikami szkoleń oraz konferencji.”
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Aleksandra Pajor
była Opiekunem merytorycznym
ds. szkoleń i konferencji
od 14 listopada 2011 do kwietnia 2013r
Agata Jóźwiak – opiekun merytoryczny
ds. szkoleń i konferencji
od września 2013 r
„Do ekipy projektu Akademia NFZ dołączyłam we wrześniu
2013 roku. Trafiłam na gorączkę przygotowań do konferencji „Zrozumieć Prawa Pacjenta”. Pamiętam, że był to czas
bardzo trudny i wymagający. Piętrzyły się dokumenty, ciągle dzwonił telefon, wprowadzaliśmy kolejne zmiany w programie. Lista spraw do załatwienia przed konferencją miała
27 pozycji. Widziałam, jak cały zespół „Akademii” bardzo
sprawnie działa i chciałam być częścią tej konstrukcji. Drugie,
wielkie wydarzenie, które zapamiętałam z pierwszych tygodni mojej obecności w projekcie to uruchomienie platformy
e-learningowej. To brzmiało jak zapowiedź kolosalnej zmiany. Projekt dostał nowe e-życie. Szkolenia i rekrutacja przez
internet, przez całą dobę, 7 dni w tygodniu! Z dnia na dzień
na platformie przybywało użytkowników i funkcjonalności.
Fax miał wolne. Kolejne wydarzenie ze skokiem adrenaliny
to mój pierwszy wyjazd do obsługi szkolenia stacjonarnego.
Kierunek – Gorzów Wielkopolski. 40 par oczu wpatrzonych
we mnie, zbieranie dokumentów, prezentacja projektu, informowanie. Tylko spokój mnie uratował. Następne miesiące to spotkania, konferencje, rekrutacje, telefony, maile,
zaproszenia, szkolenia i hotele z dobrą kawę. Projekt Akademia to niezwykła akademia doświadczania drugiego człowieka, ćwiczenia niezawodności i opanowania, uprzejmości.
Uczestniczenie w kilkudziesięciu edycjach szkoleń pozwoliło mi skutecznie rozwinąć te umiejętności. To jak prezent,
z którym opuszczę projekt.”

Marta Morawska – opiekun merytoryczny
nad platformą e-learning
od października 2013
„W Projekcie do moich głównych obowiązków należało administrowanie Portalem Informacyjnym i Platformą edukacyjno szkoleniową. Budowałam mini szkolenia e-learningowe
i przygotowywałam ćwiczenia z kodowania. Dzięki swoim
umiejętnościom graficznym wzbogacałam Portal Informacyjny, materiały szkoleniowe, różne dokumenty, ulotki o ciekawe grafiki i ilustracje”.

Iwona Poznerowicz – e-opiekun
od 17 stycznia 2013
„W projekcie zostałam zatrudniona jako e-opiekun przy szkoleniach e-learningowych. Bardzo szybko jednak zajęłam się
dodatkowo obsługą szkoleń stacjonarnych i współorganizowaniem konferencji. Bardzo mi się to podobało ponieważ
lubię podróże po Polsce i bezpośredni kontakt z ludźmi. Zajmowałam się promocją szkoleń stacjonarnych i e-learningowych a także współpracą z firmami i drukarniami, które
przygotowywały nasze wydawnictwa, plakaty, materiały
promocyjne. Redagowałam i pisałam (wraz z innymi członkami Biura Projektu) teksty do Biuletynu Akademii NFZ. Opublikowaliśmy 19 numerów. Największe wyzwania? chyba organizacja konkursu dla dzieci i młodzieży dot. Praw Pacjenta
i organizacja konferencji we współpracy z Rzecznikami: Praw
Dziecka i Praw Pacjenta w Sali kolumnowej Sejmu RP”.
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Milena Sześciórka – e-opiekun
od 20 stycznia 2013 r.
„Przez pierwsze miesiące pracy przy projekcie Akademia
NFZ do moich obowiązków należało testowanie szkoleń
e-learningowych oraz udział w odbiorze poszczególnych
etapów realizacji platformy edukacyjno-szkoleniowej. Następnie zajęłam się administracją i promocją szkoleń stacjonarnych i e-learningowych Projektu. Tworzenie platformy Akademii NFZ wymagało ode mnie ścisłej współpracy
z podwykonawcami platformy edukacyjne-szkoleniowej
oraz pracownikami OW NFZ, komórkami organizacyjnymi
NFZ oraz osobami wspierającymi projekt. Przez cały czas
opiekowałam się uczestnikami szkoleń e-learningowych,
telefonicznie oraz e-mailowo wspierałam użytkowników
w korzystaniu z platformy. Monitorowałam poziomu wiedzy
i satysfakcji uczestników szkoleń oraz starałam się promować szkolenia e-learning wśród pracowników służby zdrowia, studentów oraz pracowników administracji publicznej.
Dodatkowo kilkukrotnie reprezentowałam projekt Akademia NFZ na szkoleniach stacjonarnych i targach pracy”.

Rafał Kozłowski – e-opiekun
od 15 stycznia 2013 r.
„Podczas pracy w Projekcie pomagałem użytkownikom Platformy e-learningowej i Portali Informacyjnego w korzystaniu ze szkoleń. Monitorowałem poziomu wiedzy i satysfakcji
uczestników szkoleń. Dodatkowo kilkukrotnie reprezentowałem projekt Akademia NFZ na szkoleniach stacjonarnych
i targach pracy, gdzie promowałem idee szkoleń e-learningowych. W Projekcie byłem też osobą odpowiedzialną za
comiesięczne raporty dotyczące osiąganych wskaźników
projektu”.
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Justyna Gałek
Sekretarz Projektu do lipca 2015
„Jako Sekretarz Projektu wykonywałam zadania zarówno
z zakresu obsługi dokumentacji Projektu, brałam również
udział udział w bieżących pracach przy organizacji i obsłudze
szkoleń czy realizacji zamówień publicznych. Starając się zapewnić, wraz zespołem, realizację Projektu na najwyższym
poziomie i w oparciu o uzgodnione wytyczne współpracowaliśmy na różnych płaszczyznach wynikających w danym
momencie z powierzonych, często terminowych zadań”.
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2. Szkolenia stacjonarne

Aby osiągnąć główny cel projektu czyli poprawę jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez poprawę polityki informacyjnej prowadzonej przez NFZ w stosunku do podmiotów wykonujących działalność leczniczą
oraz pacjentów, przeprowadzono 76 edycji szkoleń stacjonarnych dla pracowników Świadczeniodawców, którzy
posiadają umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego
Funduszu Zdrowia albo udzielają świadczeń zdrowotnych na podstawie innych tytułów. Do szkolonej grupy należały osoby, które w swojej pracy stykają się z tematyką obsługi pacjenta, a także pracownicy działów administracyjnych odpowiedzialni za m. in. proces kontraktowania, sprawozdawczości lub przygotowujący oferty w ramach
konkursów NFZ. Uczestnicy szkoleń rekrutowali się z kadry zarządzającej, pracowników zatrudnionych na stanowiskach specjalistycznych (analitycy, lekarze, pielęgniarki), a także personelu obsługowego (m.in. sekretarki,
recepcjonistki, rejestratorki). Grupę beneficjentów okołoprojektowych stanowili pacjenci, jako odbiorcy treści
dotyczących świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz prawach im przysługujących,
zamieszczanych w dedykowanym module na platformie internetowej.
Szkolenia miały za zadanie uzyskać pozytywny wpływ na rozwijanie umiejętności efektywnego zarządzania oraz
skutecznego stosowania wiedzy praktycznej wśród kadry placówek medycznych. Dzięki prowadzonym działaniom szkoleniowym poprawił się poziom usług medycznych, obsługa pacjenta wraz z dostarczaniem właściwej
informacji na każdym etapie jego obsługi, jak również relacje między personelem a pacjentami.
Rekrutacja uczestników prowadzona była
z poszanowaniem zasady równości szans
w tym zasady równości płci.
Szkolenia przeprowadzone były metodą tradycyjną
oraz e-learningową. Rekrutacja prowadzona była zgodnie z kolejnością zgłoszeń, a przed każdym szkoleniem
poprzedzała ją kampania informacyjna. Od uczestników wymagano wypełnienia formularzy z danymi
osobowymi wraz ze zgodą na ich przetwarzanie oraz
deklarację uczestnictwa.
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Ogólnopolskie szkolenia
stacjonarne:
Zakres tematyczny szkoleń obejmował
następujące tematy:
 zasady udzielania informacji o świadczeniach zdrowotnych realizowanych przez świadczeniodawców
oraz prawach przysługujących pacjentom,
 zasady funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
w Polsce,

 zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych
w Polsce,
 zasady raportowania i sprawozdawczości z realizacji usług medycznych finansowanych ze środków
publicznych,
 zasady prawidłowego przygotowania ofert w ramach konkursów na świadczenia medyczne finansowane ze środków publicznych
Od początku trwania projektu (listopad 2011 r.) w łącznie 76 edycjach szkoleń stacjonarnych przeszkolono 2932 (2480 kobiet, 452 mężczyzn) pracowników
podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Wykładowcami podczas merytorycznej części szkoleń
byli eksperci z oddziałów wojewódzkich NFZ. Oprócz
aspektów formalno-prawnych, prelegenci dzielili się
swoją wiedzą i doświadczeniem, jak również poruszali
indywidualne kwestie świadczeniodawców, którzy skorzystali z możliwości wcześniejszego przesłania pytań
związanych z ich codzienną pracą i problemami. Każde
z organizowanych szkoleń wzbogacone było o częśćwarsztatową, prowadzoną przez wykwalifikowanych
trenerów rozwoju osobistego, poświęconą:
 zarządzaniu sobą w czasie
 technikom radzenia sobie ze stresem
 technikom negocjacji
 komunikacji interpersonalnej.
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Szkolenia organizowane były w różnych miastach Polski:

Liczba osób przeszkolona w rejonach oddziałów wojewódzkich NFZ
16

137

15

187

Kody oddziałów wojewódzkich NFZ

14

110

13
12

810

11

769

10

171
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188

08

82
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836

05

275

04

120

03

218

02

250

01

325
0

w każdym z miast cieszyły się ogromnym zainteresowaniem świadczeniodawców. Każde szkolenie było
bowiem okazją do spotkania się z pracownikami oddziałów wojewódzkich NFZ – ekspertami w danym temacie. Najwięcej osób zostało przeszkolonych z rejonu
małopolskiego oddziału NFZ (836 osób) i śląskiego oddziału NFZ (810 osób).

Liczba osób
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Identyfikatory Oddziałów Wojewódzkich NFZ
01 Dolnośląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu
02 Kujawsko-Pomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy
03 Lubelski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie
04 Lubuski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze
05 Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi
06 Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie
07 Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie
08 Opolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
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Podkarpacki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie
Podlaski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku
Pomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku
Śląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
Świętokrzyski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach
Warmińsko-Mazurski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie
Wielkopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu
Zachodniopomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie

Następny w kolejności pod względem liczby przeszkolonych osób był region pomorskiego oddziału NFZ
(769 osób).
Zdecydowanie więcej osób mieszkających w dużych miastach skorzystała ze szkoleń stacjonarnych (2498).
Mieszkańcy obszarów wiejskich to tylko 434 osoby
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Ilość osób uczestniczących w szkoleniach stacjonarnych
ze względu na miejsce zamieszkania
obszar wiejski

PRAWA PACJENTA
1. Jak oceniają Państwo przydatność szkolenia

obszar miejski

1%

5% (61 osób)

1% (10 osób)

15%

KONTRAKTOWANIE
1. Jak oceniają Państwo przydatność szkoleń

85%

12%

48%
21% (264 osób)

39%

69% (879 osób)

Wsród uczestników szkoleń rozdawano ankiety w których prosiliśmy o anonimową ocenę dotyczącą przygotowania, organizacji i tematyki szkoleń. Ze wszystkich
szkoleń zebraliśmy: 2860 ankiet (od 2832 przeszkolonych osób) Ponad 95 % uczestników przyznało ze ich
zdaniem projekt Akademia NFZ przyczynił się do poprawy polityki informacyjnej prowadzonej przez NFZ
ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA
1. Jak oceniają Państwo przydatność szkolenia

Bardzo nieprzydatne
 Nieprzydatne
 Trochę przydatne
 Przydatne
 Bardzo przydatne

6%

30%

2. Czy zakres tematyczny szkolenia spełnił
Państwa oczekiwania

5%
27%
95%
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 Tak
 Nie

Bardzo nieprzydatne
Nieprzydatne
Trochę przydatne
Przydatne
Bardzo przydatne







Bardzo nieprzydatne
Nieprzydatne
Trochę przydatne
Przydatne
Bardzo przydatne

1%

19%
44%

OFERTOWANIE
Jak oceniają Państwo przydatność szkoleń w skali 1-5
1%
8%

Bardzo nieprzydatne – 0%
Nieprzydatne 0%
 Trochę przydatne
 Przydatne
 Bardzo przydatne







RAPORTOWANIE
Jak oceniają Państwo przydatność szkoleń

6%
67%

2%

43%
6%

Bardzo nieprzydatne – 0%
 Nieprzydatne
 Trochę przydatne
 Przydatne
 Bardzo przydatne

2. SZKOLENIA STACJONARNE

Szkolenia z zasad udzielania
informacji o świadczeniach
zdrowotnych realizowanych
przez świadczeniodawców
oraz prawach przysługujących
pacjentom, zwane dalej
Prawami Pacjenta
Szkolenia na temat „Udzielania informacji o świadczeniach zdrowotnych realizowanych przez świadczeniodawców oraz prawach przysługujących pacjentom”,
skierowane były do pracowników średniego szczebla,
zatrudnionych w podmiotach prowadzących działalność leczniczą, które zawarły umowę o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej z oddziałami wojewódzkimi NFZ lub udzielają świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na innych podstawach.
Na szkolenia „Prawa Pacjenta” zawsze było bardzo
dużo chętnych. Zakwalifikowani uczestnicy zapoznawali się z zasadami i strategią obsługi osób ubezpieczonych. Program szkolenia obejmował również: informacje o obecnie obowiązujących aktach prawnych,
zestawienia dokumentów niezbędnych do prawidłowej
rejestracji, informacje o systemie eWUŚ. Dodatkowo,
zgodnie z założeniami projektu, w każdej grupie jeden
dzień szkolenia poświęcono na warsztaty z zakresu rozwoju kompetencji i umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej. Dzięki poznanym technikom i ćwiczeniom uczestnicy szkolenia utrwalili sobie pozytywne
nastawienie i osobistą samodyscyplinę w procesie obsługi ubezpieczonego.

Szkolenia zorganizowano w 11 miastach i przeszkolono
1258 osób. Najwięcej szkoleń zostało zorganizowanych w Krakowie.
Zgodnie z wynikami ankiet, (które były rozdawane
uczestnikom na każdym szkoleniu) ponad 69% uczestniczących w szkoleniach z Praw Pacjenta uznało je jako

bardzo przydatne. A zakres tematyczny szkoleń spełnił
oczekiwania 95% uczestników. Projekt Akademia NFZ
dla 93% uczestników przyczynił się do poprawy polityki
informacyjnej prowadzonej przez NFZ.
Prowadzącymi szkolenie na ten temat byli:

Tomasz Filarski – Małopolski Oddział NFZ
Prawnik, kierownik Działu skarg i wniosków w Małopolskim Oddziale NFZ w Krakowie, w latach 2000-2010
Rzecznik Praw Pacjenta w Małopolskiej Kasie Chorych i Małopolskim Oddziale NFZ, wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Krakowie, wykładowca prawa medycznego,
prezes Stowarzyszenia Wspierania Onkologii Unicorn

Urszula Ścibor, Beata Mazur – Małopolski Oddział NFZ
Zatrudniona na stanowisku Głównego Specjalisty w Dziale Skarg i Wniosków Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie. Zajmuje się rozpatrywaniem składanych przez świadczeniobiorców skarg dotyczących nieprawidłowej realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców. Od
początku istnienia projektu szkoleniowego „Akademia NFZ” uczestniczyła w przygotowaniu i prowadzeniu organizowanych przez Małopolski Oddział Funduszu przeznaczonych dla rejestratorek medycznych szkoleń „Zasady udzielania informacji o świadczeniach zdrowotnych realizowanych przez świadczeniodawców oraz prawach
przysługujących pacjentom”.

Izabela Trojanowska – Centrala NFZ
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW. Ukończyła również aplikację legislacyjną.
Pracę zawodową związała z administracją publiczną, wybierając jednostki sektora zabezpieczenia społecznego.
Przez kilka lat pracowała w ZER MSW, a następnie w Ministerstwie Zdrowia, początkowo jako główny specjalista
ds. legislacji w Departamencie Prawnym, a następnie jako Dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg. Od
2009 roku zatrudniona w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, obecnie jako Dyrektor Departamentu Spraw
Świadczeniobiorców. W pracy koncentruje się na sprawach Pacjentów, jako podmiotów systemu ubezpieczenia
zdrowotnego. Ważna jest dla niej edukacja Pacjenta i jego dostęp do informacji. W tym zakresie współpracuje
m.in. z Polską Federację Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP.
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Zofia Zachara – Małopolski Oddział NFZ
Kierownik Działu Obsługi Świadczeniobiorców. Zarządza 7 osobowym zespołem pracowników tego Działu. Bardzo
ważnym elementem w obsłudze świadczeniobiorców według niej jest edukacja i dlatego proces edukacji podległego personelu, świadczeniobiorców i świadczeniodawców jest dla niej priorytetowym elementem interakcji.

Jadwiga Woś – Podkarpacki Oddział NFZ
Kierownik Sekcji Skarg i Wniosków Wydział Spraw Świadczeniobiorców w Podkarpackim OW NFZ w Rzeszowie.
Zajmuje się między innymi działaniami mającymi na celu zmniejszenie liczby składanych skarg, w szczególności
poprzez: podejmowanie interwencji w przypadku złożenia skargi przez świadczeniobiorcę, informowanie o zasadach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Halina Sudoł – Śląski Oddział NFZ
Aleksandra Potrykus – Pomorski Oddział NFZ
Wioletta Cocek – Pomorski Oddział NFZ
Katarzyna Kaczorowska – Wielkopolski Oddział NFZ
Naczelnik Wydziału Spraw Świadczeniobiorców. Zajmuje się prowadzeniu postępowań administracyjnych i przygotowywaniu decyzji administracyjnych w zakresie ustalenia obowiązku poniesienia kosztów świadczeń opieki
zdrowotnej sfinansowanych przez Fundusz na rzecz osób nieuprawnionych (art.50 ust.18 ustawy o świadczeniach), jak i decyzji administracyjnych w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego i ustalenia prawa do świadczeń
(art. 109 ustawy o świadczeniach), rozpatrywanie skarg i wniosków świadczeniobiorców, zawieranie umów dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, prowadzeniu umów w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne, potwierdzanie zleceń, wydawanie danych dostępowych do ZIP.

Hanna Philips – Wielkopolski Oddział NFZ
kierownik Działu Skarg, Wniosków i Informacji. Zajmuje się rozpatrywaniem skarg składanych przez świadczeniobiorców, wyjaśnianiem nieprawidłowości w ZIP oraz prowadzi infolinię.

Krzysztof Urban – Mazowiecki Oddział NFZ
Wieloletni prawnik, (w przeszłości również w Biurze Praw Pacjenta), prowadził również szkolenia z „zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych w Polsce”.
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Zasady funkcjonowania systemu
ochrony zdrowia w Polsce
Szkolenia poświęcone „Zasadom i funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia w Polsce” pozwoliły uczestnikom
zapoznać się z przepisami prawa aktualnie określającego system opieki zdrowotnej w Polsce, a także z zasadami stanowienia prawa, w tym: omówieniu odpowiedzialności i kompetencji głównych podmiotów systemu
opieki zdrowotnej instytucji (MZ, NFZ, Konsultant Krajowy, Konsultant Wojewódzki, organizacje reprezentatywne). Zaproszeni prelegenci omawiali zasady finansowania świadczeń oraz uprawnień do świadczeń
opieki zdrowotnej. Szkolenia objęły również tematykę:
systemu kontraktowania i rozliczania świadczeń
opieki zdrowotnej, prawodawstwa i funkcjonowania
systemów opieki zdrowotnej w Polsce i Europie,
analizy rachunku kosztów w opiece zdrowotnej,
w szczególności dotyczących procedur medycznych
oraz analizy danych medycznych. Szkolenia były skierowane do kadry kierowniczej wyższego i średniego
szczebla podmiotów leczniczych które posiadają umowę o świadczenie opieki zdrowotnej zawartą z OW NFZ
lub udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów.
Drugi dzień szkolenia zgodnie z przyjętą formułą poświęcony był zapoznaniu uczestników z zasadami zarządzania zespołem, w tym wzmocnienia wizerunku
instytucji (zakładu opieki zdrowotnej), którą reprezentują poprzez wypracowanie pozytywnych relacji interpersonalnych. Ponadto uczestnicy poznali praktyczne
techniki właściwego zarządzania sobą w czasie, by
w pełni wykorzystać czas przeznaczony na karierę zawodową oraz życie prywatne.
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Szkolenia były zorganizowane w 8 miastach i uczestniczyło w nich 316 osób. Ponad połowa uczestników
uznała szkolenie za bardzo przydatne. Dla 94 % uczestników zakres szkolenia spełnił ich oczekiwania. Prowadzącymi szkolenia byli:

Piotr Nowicki
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego im. Piastów
Śląskich we Wrocławiu,

Piotr Pobrotyn
Dyrektor Akademickiego Szpitala Klinicznego im.
Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu. Nauczyciel akademicki zatrudniony na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Zasady kontraktowania
świadczeń zdrowotnych w Polsce
Uczestnikami szkoleń byli pracownicy świadczeniodawców zatrudnieni na stanowiskach specjalistycznych, których obowiązki związane są z kontraktowaniem realizowanych usług medycznych finansowanych
ze środków publicznych przez podmioty działalności
leczniczej, posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z OW NFZ lub udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze
środków publicznych na podstawie innych tytułów.
Eksperci zatrudnieni w Oddziałach Wojewódzkich NFZ
omawiali zagadnienia związane z procesem kontraktowania. Mówili między innymi o: środkach finansowych, którymi zarządza NFZ w tym o podziale środków

finansowych pomiędzy oddziały wojewódzkie NFZ
oraz o planie finansowym NFZ. Jedna z części szkolenia poświęcona była tematyce postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki
zdrowotnej oraz zawarciu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w wyniku przeprowadzonych
postępowań. W drugim dniu szkolenia uczestnicy na
zajęciach w formie warsztatów, poznawali w praktyce
istotę negocjacji oraz doskonalili swoje umiejętności
w tej dziedzinie.

Szkolenia na ten temat zorganizowano w 12 miastach,
przeszkolono 816 uczestników. W Warszawie, Bydgoszczy, Rzeszowie, Szczecinie i Katowicach zorganizowano
po 2 edycje szkoleń a w Krakowie zorganizowano aż
3 edycje szkoleń dotyczących kontraktowania.
Jak wynika z ankiet dla 84 % osób szkolenie spełniło
oczekiwania. A 93 % uczestników uznało ze szkolenie
przyczyniło się do poprawy polityki informacyjnej NFZ
Prowadzącymi szkolenia byli:

Grzegorz Nastachowski – Śląski Oddział NFZ
Pracownik Działu Kontraktowania Świadczeń w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej i Opiece Długoterminowej Śląskiego OW NFZ. Zajmuję się kwestiami związanymi z kontraktowaniem i planowaniem zakupu świadczeń
w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.

Joanna Kurzal
Maria Kiełkowska
Izabela Grusznik
Jarosław Mirek
Robert Wilanowski
Maciej Zabłocki
Anna Woźniak

Śląski Oddział NFZ
Śląski Oddział NFZ
Śląski Oddział NFZ
Śląski Oddział NFZ
Łódzki Oddział NFZ
Łódzki Oddział NFZ
Łódzki Oddział NFZ

Małgorzata Machulska – Wielkopolski Oddział NFZ
Absolwentka Wydziału Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Poznaniu, uczestnik studiów podyplomowych
w zakresie zarządzania jakością w usługach medycznych oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń
zdrowotnych, od 1998 r. pracownik Wielkopolskiej Regionalnej Kasy Chorych, następnie od 2003 r. Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, obecnie zatrudniona na stanowisku Naczelnika Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej. Zawodowe zainteresowania koncentruje wokół problematyki kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej oraz zasad realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
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Artur Paszkowski
Wielkopolski Oddział NFZ

Halina Nowicka
Kujawsko-Pomorski Oddział NFZ

Barbara Dolata – Małopolski Oddział NFZ

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji
UAM w Poznaniu, od 8 lat pracownik Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia, zatrudniony na stanowisku Naczelnika Wydziału Organizacyjnego. Zawodowe zainteresowania
koncentruje wokół problematyki kontraktowania
świadczeń opieki zdrowotnej, postępowań odwoławczych od rozstrzygnięć postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
zasad realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej oraz praw pacjenta. Pasjonat kolarstwa,
literatury, brytyjskich seriali i języków obcych.

naczelnik Wydziału Świadczeń Medycznych, zajmująca się nadzorem nad procesem kontraktowania i rozliczania świadczeń medycznych.

Lucyna Duk – Małopolski Oddział NFZ

Jerzy Rewers – Wielkopolski Oddział NFZ

Piotr Bromber – Lubuski Oddział NFZ

Starszy Informatyk. Pracownik Działu Aplikacji w Wydziale Informatyki Wielkopolskiego Oddziału NFZ.
Wieloletni pracownik NFZ zajmujący się administrowaniem systemu informatycznego NFZ, udzielaniem
wsparcia pracownikom NFZ oraz świadczeniodawcom w zakresie rozwiązań informatycznych udostępnianych przez NFZ.

mgr politologii, studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończył liczne kursy i szkolenia zawodowe
z zakresu zarządzania, kontroli i nadzoru, zamówień
publicznych i ochrony zdrowia, w tym również studia podyplomowe. Doświadczenie zawodowe zdobył
pracując w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie
pełnił funkcję Kierownika Oddziału Audytu Wewnętrznego i Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi. Od 29 października 2007 r.
pracuje w Lubuskim Oddziale Wojewódzkim NFZ
na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno
– Finansowych. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów z zakresu finansów publicznych
i problematyki ochrony zdrowia”

Krzysztof Urban – Mazowiecki Oddział NFZ
Ten wieloletni prawnik, (w przeszłości również w Biurze Praw Pacjenta), jest także współautorem komentarza do ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobów medycznych oraz ustawy o świadczeniach
zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych
oraz wykładowcą w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.
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Bolesław Stefański
Kujawsko-Pomorski Oddział NFZ
Główny Specjalista Wydziału świadczeń Zdrowotnych – Dział Monitorowania, Analiz i Planowania
Świadczeń Medycznych, analiza realizacji umów,
przygotowywanie zestawień zbiorczych, praca w Biurze Konkursu Ofert.

Zatrudniona w Małopolskim Oddziale Wojewódzkim
NFZ na stanowisku Kierownika Działu Kontraktowania Świadczeń Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej i Stomatologii.
Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej – Wydział
Pielęgniarstwa w Katowicach, a także Podyplomowych studiów na kierunku Zarządzanie Szpitalem
i administracja zdrowiem publicznym – Uniwersytet
Jagielloński w Krakowie

Bernadetta Sadowska-Gacek
Małopolski Oddział NFZ
Dominik Słowik – Małopolski Oddział NFZ
Specjalizuje się w zasadach kontraktowania świadczeń zdrowotnych w Polsce oraz zasadach prawidłowego przygotowania ofert w ramach konkursów na
świadczenia medyczne finansowane ze środków publicznych. Doktorant oraz wykładowca na Wydziale
Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Protokolant
w licznych postępowaniach w sprawie zawarcia umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzonych przez Małopolski Oddział Narodowego Funduszu
Zdrowia w Krakowie. Negocjator w postępowaniach
konkursowych, rokowaniach oraz przy aneksowaniu
umów wieloletnich. Współpracuje z innymi wydziałami w zakresie problemów prawnych, dotyczących
działalności Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej.

2. SZKOLENIA STACJONARNE

Teresa Biela
Małopolski Oddział NFZ

Andrzej Gajdowski
Podlaski Oddział NFZ

Magdalena Borkowska
Podlaski Oddział NFZ

Zatrudniony w wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej
w Dziale Kontraktowania Świadczeń oddziału od 2007
roku, obecnie na stanowisku starszego specjalisty. Odpowiada merytorycznie za rodzaj świadczeń leczenie
szpitalne tj. kontraktowanie świadczeń w tym rodzaju
oraz współpracę w trakcie trwania umów z 32 szpitalami na terenie województwa podlaskiego. Ponadto od
ponad roku pełni funkcję zastępcy kierownika Działu
Kontraktowania Świadczeń.

Katarzyna Kluczyk-Ceckowska 		
Podlaski Oddział NFZ

Wojciech Koźmiński
Zachodniopomorski Oddział NFZ

Dariusz Zieliński
Podkarpacki Oddział NFZ
Anna Holzer
Podkarpacki Oddział NFZ

Od 2012 r. zatrudniona w Dziale Kontraktowania
Świadczeń w Podlaskim OW NFZ. Obecnie zajmuję
się dwoma rodzajami świadczeń – rehabilitacją leczniczą oraz świadczeniami zdrowotnymi kontraktowanymi odrębnie, wcześniej – opieką psychiatryczną
i leczeniem uzależnień oraz umowami w rodzaju Leczenie szpitalne.

Agata Tomczykowska		
Zachodniopomorski Oddział NFZ
starszy specjalista w Dziale Obsługi Umów – Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Zachodniopomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Szczecinie.
Prawnik, ukończone studia podyplomowe w Wyższej

Szkole Bankowej w Poznaniu, kierunek: Kadry i płace.
Uczestniczy w kontraktowaniu świadczeń opieki
zdrowotnej (w tym obsługa formalno-prawna oraz
sporządzanie wymaganej dokumentacji z postępowań), prowadzi zbiory umów w rodzaju: leczenie
szpitalne, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
oraz świadczenia odrębnie kontraktowane (przygotowywanie umów, aneksów, wypowiedzeń, cesji itp.)

Beata Truskolawska
Podlaski Oddział NFZ
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, pracę zaczynała
w 2000 roku, jeszcze w Podlaskiej Regionalnej Kasie
Chorych w Biurze Rzecznika Prasowego. Ekonomistka, psycholog biznesu, trener i coach. W Podlaskim
OW zajmuje się koordynacją pracy sekcji prawnej,
sekretariatu i obsługi Rady Oddziału.

Anna Zajkowska-Głowacka
Podlaski Oddział NFZ
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Zasady raportowania
i sprawozdawczości z realizacji
usług medycznych
finansowanych
ze środków publicznych
Szkolenia z zakresu „Zasad raportowania i sprawozdawczości z realizacji usług medycznych”, skierowane były
głównie do przedstawicieli świadczeniodawców, którzy
zajmują się zawodowo, raportowaniem i sprawozdawczością usług. Uczestnicy wspólnie z prowadzącymi
mogli poruszyć najważniejsze zagadnienia związane ze
sprawozdawczością medyczną oraz przedyskutować
problemy, z którymi stykają się w codziennej pracy.
Wykładowcy omawiali zagadnienia dotyczące sprawozdawczości, jej celów i podstawach prawnych.
Zgodnie z przyjętą formułą, dzień drugi szkoleń to
warsztaty, które w tym cyklu poświęcone były zarządzaniu sobą w czasie. Doświadczeni trenerzy mobilizowali uczestników zarówno do pracy w grupach, jak
i działań indywidualnych. Celem warsztatów było praktykowanie m.in. diagnozy indywidualnych przeszkód
w efektywnej organizacji pracy, zarządzania priorytetami czy sztuki delegacji zadań.
Szkolenie zorganizowano w 3 miastach i przeszkolono
189 osób. Zakres tematyczny szkolenia spełnił oczekiwania 73 % uczestników.
Prowadzącymi szkolenia byli:
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Renata Merta – Śląski Oddział NFZ
Agata Bocionek – Śląski Oddział NFZ
Aneta Bochenek – Śląski Oddział NFZ
Katarzyna Klonowska – Centrala NFZ
Zatrudniona w Centrali NFZ od 2008 r. na stanowisku głównego specjalisty w Departamencie Świadczeń Opieki
Zdrowotnej, a od czerwca 2015 w Departamencie Strategii i Analiz. Zajmuję się głównie zagadnieniami analityczno – sprawozdawczymi z zakresu ochrony zdrowia i zdrowia publicznego w tym m.in. statystyka krajowa
i międzynarodowa w zakresie jakości, dostępności i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, jak również
uczestniczę w projektach rozwojowych prowadzonych przez NFZ mających na celu ocenę i poszukiwanie najefektywniejszych rozwiązań dla polskiego systemu opieki zdrowotnej.

Agata Śmiglewska – Warmińsko-Mazurski Oddział NFZ
starszy specjalista w Dziale Monitorowania i Analiz. W Oddziale pracuje od 1999r.Zajmuje się oprócz bieżącej
analizy świadczeń, procesami związanymi planowaniem, kontraktowaniem i oceną realizacji świadczeń w Rodzaju Leczenie Szpitalne. Opracowywała ogólnopolskie analizy na rzecz Zespołów m.in. Rozwoju JGP. Oceny Świadczeniodawców w AOS oraz Zespołu ds. Oceny Nadlimitów w rodzajach AOS,SZP i SOK. W ramach Akademii NFZ
prowadziła dwukrotnie szkolenie dotyczące Kontraktowania oraz w zakresie Sprawozdawczości.

Jacek Kielesz – Śląski Oddział NFZ
starszy specjalista w Dziale Wsparcia Technicznego Świadczeniodawców (Wydział Informatyki). Zajmuje się pozyskiwaniem danych z Centralnej Bazy Świadczeń Śląskiego OW NFZ na potrzeby zestawień, raportów i analiz oraz
wsparciem technicznym dla świadczeniodawców w zakresie:
– sprawozdawczości świadczeń (walidacje dotyczące komunikatów SWIAD),
– naliczania świadczeń na Portalu Świadczeniodawcy

Magdalena Stefani – Śląski Oddział NFZ
Zatrudniona na stanowisku Głównego Specjalisty w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym i Współpracy Międzynarodowej w Dziale Rozliczania Umów Śląskiego OW NFZ. Zajmuję się rozliczaniem migracji ubezpieczonych,
rozliczaniem umów ze świadczeniodawcami, sporządzaniem analiz i sprawozdań oraz współpracą z Wydziałem
Informatyki i firmą KAMSOFT w zakresie błędów w oprogramowaniu oraz wniosków o zmiany w systemie informatycznym.
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Paweł Sitko – Śląski Oddział NFZ
Zatrudniony w Dziale Współpracy Międzynarodowej
na stanowisku starszego specjalisty. W NFZ zajmuję
się szeroko pojętą problematyką osób ubezpieczonych w innych niż Polska krajach UE/EFTA w szczególności rozliczaniem świadczeń udzielonych przez
naszych świadczeniodawców.

Piotr Muniak – Małopolski Oddział NFZ
Mariusz Wiąckiewicz – Centrala NFZ
zatrudniony w Centrali NFZ od 2003 r. na stanowisku
głównego specjalisty w Departamencie Świadczeń
Opieki Zdrowotnej. Zajmuje się głównie zagadnieniami sprawozdawczymi z zakresu ochrony zdrowia
i zdrowia publicznego. Uczestniczył w pracach nad
projektem SMZ (Sprawozdawczość dla Ministra Zdrowia) realizowanego przez firmę Kamsoft.

Zasady prawidłowego
przygotowania ofert w ramach
konkursów na świadczenia
medyczne finansowane ze
środków publicznych
Uczestnikami szkoleń dot. Zasad prawidłowego przygotowania ofert w ramach postępowań na udzielenie
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych byli głównie pracownicy zatrudnieni
na stanowiskach specjalistycznych, których obowiązki
związane są z przygotowaniem ofert w ramach konkursów na świadczenie usług medycznych, finansowanych
ze środków publicznych w podmiotach działalności
leczniczej, posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z OW NFZ. Uczestnicy
zapoznawali się z zagadnieniami związanymi z przygotowywaniem ofert wykorzystując narzędzia infor-

matyczne – m.in. dowiedzieli się jak uzyskać dostęp
do portalu SZOI, poznali sposób rejestracji świadczeniodawcy oraz eksport jego profilu, dostęp i instalacja
aplikacji ofertowej.
Tematem przewodnim w drugim dniu szkolenia była
nauka technik radzenia sobie ze stresem. Uczestnicy na
zajęciach dowiedzieli się czym jest stres i jak go rozpoznawać. Nauczyli się jak ze stresem należy sobie radzić
i kontrolować go w życiu codziennym m.in. poprzez
techniki relaksacyjne oraz budowanie zasobów w obszarach „ciało”, „psyche” i „umiejętności”. Uczestnicy
na przykładach „z życia” poznawali jak kontrolować
swoją złość i agresję, a także przechodzili 15 minutową
relaksację metodą Jacobsena.
Szkolenie zorganizowano w 9 miastach i przeszkolono
353 osób. Szkolenie spełniło oczekiwania aż 97% uczestników. Prowadzącymi szkolenia z tego zakresu byli:

Bogusława Leszczyńska		
Warmińsko-Mazurski Oddział NFZ
W Warmińsko – Mazurskim Oddziale NFZ zatrudniona od 2003 roku, od 2008 roku jako starszy specjalista w Wydziale Świadczeń opieki Zdrowotnej – Dziale
Kontraktowania Świadczeń. Zajmuje się kontraktowaniem i kontrolą merytoryczną świadczeń w rodzaju
ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Tomasz Krawczyk – Łódzki Oddział NFZ
Naczelnik Wydziału Informatyki w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim NFZ .
W Narodowym Funduszu Zdrowia zatrudniony od początku jego istnienia (wcześniej od czerwca 1999 w Łódzkiej Regionalnej Kasie Chorych). Od 2005 roku kieruje Wydziałem Informatyki w ŁOW NFZ, do którego zadań
należy zapewnienie sprawnego działania systemu informatycznego, jak również koordynacja wdrożeń nowych
rozwiązań informatycznych.

Joanna Dźwigała – Kujawsko-Pomorski Oddział NFZ
starszy informatyk Sekcja Aplikacji WI, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem aplikacji w OW NFZ, szkolenie pracowników i świadczeniodawców z nowości w aplikacjach, obsługa wniosków o zmiany w systemach
informatycznych NFZ, walidacja i weryfikacja świadczeń.
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Cezary Szymański – Kujawsko-Pomorski Oddział NFZ
Koordynator Zespołu Radców Prawnych – Radca Prawny, zapewnienie obsługi prawnej Oddziału.

Maciej Król – Małopolski Oddział NFZ
Lilia Wieremiej – Warmińsko-Mazurski Oddział NFZ
Kierownik Działu Kontraktowania Świadczeń w Warmińsko-Mazurskim OW NFZ w Olsztynie. Pracuje w Oddziale
od października 1998r. Zajmuje się nadzorem nad całokształtem zadań związanych z pracą Działu, a ponadto procesami związanymi z planowaniem, kontraktowaniem i oceną realizacji świadczeń w Rodzaju Leczenie Szpitalne.
Szkolenia w ramach Akademii NFZ prowadziła dwukrotnie szkolenie dotyczące Kontraktowania i Sprawozdawczości. W roku 2015 prowadziła cykl Szkoleń w zakresie Pakietu Onkologicznego.

Rafał Piegat – Warmińsko-Mazurski Oddział NFZ

Portal informacyjny
i Szkolenia e-learningowe
Portal Informacyjny Akademii NFZ funkcjonuje pod
adresem http://akademia.nfz.gov.pl/ od października
2013 r. Składa się z następujących sekcji tematycznych
i modułów:
 Aktualności
 Informacja o projekcie
 Szkolenia stacjonarne
 Szkolenia e-learningowe
 Konferencje
 Biblioteka dokumentów
 Ćwiczenia z kodowania
 Profilaktyka
 Dla pacjenta
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 E-learning na świecie
(Baza szkoleń e-learning w Polsce i na świecie)
 Archiwum

Na Portalu Informacyjnym znajdują się również dane
kontaktowe do Biura Projektu Akademia NFZ, lista najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi (FAQ). Portal
umożliwia użytkownikom zapisywanie się do subskrypcji newslettera.
Portal Informacyjny wyświetla licznik odwiedzin na
stronie. Na dzień 15 listopada 2015 roku licznik odwiedzin wynosił: 3 503 283.
Portal akademia.nfz.gov.pl jest dostosowany do potrzeb osób niedowidzących i słabowidzących zgodnie
z wytycznymi WCAG 2.0. Oznacza to, że np.: stronę
można znacząco powiększyć (minimum o 200%) przy
zachowaniu treści oraz rozmiaru ekranu. Wprowadzono także kontrast czarno-żółty z dostosowaniem grafik
umieszczonych w witrynie. Wszystkie te udogodnienia
dostępne są z poziomu przeglądarki internetowej.
Poprzez Portal użytkownicy mogli zapisywać się na
szkolenia stacjonarne, szkolenia e-learningowe oraz
konferencje organizowane w ramach Projektu.
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Platforma e- learningowa
i szkolenia e-learningowe
Platforma e-learningowa przygotowana w ramach projektu Akademia NFZ zaczęła funkcjonować w październiku 2013 r. Od tego momentu do dnia 15 listopada
2015 r. powstało 13 630 kont użytkowników. Wśród
korzystających ze szkoleń e-learningowych znaleźli się
głównie Świadczeniodawcy, ale również wzbudził on
szerokie zainteresowanie wśród pracowników instytucji zajmujących się Ochrona Zdrowia. Szkolenia e-learningowe ukończyło 2 423 beneficjentów kwalifikowalnych, w tym 2 154 kobiet i 269 mężczyzn
Dostępne na platformie e-learningowej szkolenia to:
1. zasady udzielania informacji o świadczeniach zdrowotnych realizowanych przez świadczeniodawców
oraz prawach przysługujących pacjentom,
2. zasady funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
w Polsce,
3. zasady prawidłowego przygotowania ofert w ramach konkursów na świadczenia medyczne finansowane ze środków publicznych,
4. zasady raportowania i sprawozdawczości z realizacji
usług medycznych finansowanych ze środków publicznych,
5. zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych
w Polsce.
6. techniki negocjacji,
7. zarządzanie sobą w czasie,
8. techniki radzenia sobie ze stresem,
9. komunikacja interpersonalna.
W ramach tych działań powstało również szkolenie na
temat polskiego systemu ochrony zdrowia i praw pacjenta w angielskiej wersji językowej (The rules of giving

information on Health care benefits delivered by health
care providers and Patient’s rights Introduction).
Największą popularnością wśród użytkowników cieszyło się szkolenie pierwsze dotyczące zasad udzielania informacji o świadczeniach zdrowotnych. Wśród
11 874 wszystkich osób, które do dnia 15 listopada
2015 r. ukończyły szkolenia e-learningowe, aż 2 198*
SCORM

osób ukończyło to szkolenie z wynikiem min. 70% poprawnych odpowiedzi w teście końcowym. Na kolejnym miejscu uplasowało się szkolenie drugie dot. Zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych w Polsce,
z którego skorzystało 1 258* osób z wynikiem wyższym
niż 70%. Najmniejszą popularnością cieszyło się szkolenie „Zarządzanie sobą w czasie”, które ukończyło
1 039* osób
Liczba osób,
które ukończyły

Średni wynik SCORM

Czas spędzony
w szkoleniu

Uruchom Szkolenie nr 1:
Prawa Pacjenta

2198

74,36479129

11662:07:57

Uruchom Szkolenie nr 2:
Zasady funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce

1515

87,64163373

3621:43:15

Uruchom Szkolenie nr 3:
Zasady prawidłowego przygotowania ofert w ramach
postępowań na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych

1247

84,42307692

1843:22:32

Uruchom Szkolenie nr 4:
Zasady raportowania i sprawozdawczości

1110

80,53105311

1666:44:26

Uruchom Szkolenie nr 5:
Zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych w Polsce

1258

88,87212073

1353:09:35

Uruchom Szkolenie nr 6:
Techniki negocjacji

1117

86,16621984

1488:10:38

Uruchom Szkolenie 7:
Zarządzanie sobą w czasie

1039

82,86263208

1392:00:03

Uruchom szkolenie nr 9:
Komunikacja interpersonalna

1172

86,22978723

1360:05:06

Uruchom Szkolenie nr 8:
Techniki radzenia sobie ze stresem

1218

90,3442623

1145:17:36

Średnia/Suma

11874

84,60395303

25532:41:08

*

(liczba osób, które ukończyły poszczególne szkolenie, użytkownicy mogli ukończyć dowolną liczbę szkoleń od 1 do 9).
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Ilość ukończonych szkoleń e-learning [%]

Na przestrzeni 2 lat liczba użytkowników szkoleń przygotowanych przez Akademię
NFZ zmieniała się następująco:
Ilość osób narastająco
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Na powyższym wykresie możemy dostrzec, ze zainteresowanie platformą e-learningową i szkoleniami stale rosła.
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Pracownicy placówek medycznych korzystających ze szkoleń zajmują różne stanowiska, wykres 4 prezentuje, którzy przedstawiciele Świadczeniodawców stanowi najliczniejsza grupę użytkowników. Z wykresu nr 4 wynika, że zarówno pracownicy zatrudnieni na stanowiskach specjalistycznych, czyli lekarze, pielęgniarki, analitycy jak
i personel obsługowy, a wśród niego sekretarki i pracownicy rejestracji wykazali się
tym samym zainteresowaniem w podnoszeniu kwalifikacji za pomocą nowoczesnych
narzędzi edukacyjnych.

3. PLATFORMA EDUKACYJNA │ Szkolenia e-learningowe

Stanowisko osób, które ukończyły e-learning

23%

 Kadra zarządzająca
 Personel obsługowy (m.in. sekretarka,
sekretarz, recepcjonistka, recepcjonista)
 Pracownik działu administracyjnego
 Pracownik zatrudniony na stanowisku
specjalistycznym (analityk, lekarz,
pielęgniarka, pielęgniarz)
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WYKRES. NR. 4

13%

Rozkład wybranych i ukończonych szkoleń w poszczególnych grupach zawodowych
38,40%

Czas spędzony na szkoleniu (min.)
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 Pracownik zatrudniny na stanowisku specjalistycznym
(analityk, lekarz, pielęgniarka, pielegniarz)

Użytkownicy szkoleń e-learningowych w sumie spędzili 7 729 h 16 min realizując
wybrane przez siebie szkolenia, z tego najwięcej czasu poświęcili na edukację, dotyczącą udzielania informacji o świadczeniach zdrowotnych realizowanych przez
świadczeniodawców oraz prawach przysługujących pacjentom. Tak długi czas spędzony w tym szkoleniu wiąże się z obszernymi materiałami umieszczonymi w tym
szkoleniu tj.:
 formy rejestracji pacjenta u świadczeniodawcy,
 zasady postępowania przy rejestracji w placówce medycznej,
 prowadzenie listy osób oczekujących na świadczenia zdrowotne,
 zasady udostępniania dokumentacji medycznej,
 weryfikacja dowodów ubezpieczenia zdrowotnego i dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych,
 szczególne uprawnienia osób do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej,
 zasady udzielania informacji o prawach przysługujących pacjentom,
 e-Wuś,
 Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP).
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Szkolenie nr 1 okazało się również najtrudniejszym do zaliczenia. Średnia ocena uzyskana z tego szkolenia to 74,36%. Z najlepszym wynikiem 90,34% kończono szkolenie ósme.
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Poniżej na wykresach nr 7, 8, 9 przedstawiono wybrane statystyki dotyczące wieku,
wykształcenia, płci i obszaru zamieszkania użytkowników którzy ukończyli przynajmniej jedno szkolenie drogą elektroniczną.
Wiek [%]
50%

44%

Wśród użytkowników szkoleń e-learningowych aż 89% jest płci żeńskiej.
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Wyraźnie widać, ze szkolenia e-learningowe budzą zainteresowanie zarówno najmłodszych pracowników służby zdrowia jak i tych z dłuższym stażem zawodowym.
Kursanci biorący udział w szkoleniach przygotowanych w ramach projektu akademia
NFZ charakteryzują się posiadanym wyższym wykształceniem 58,5% oraz
Wykształcenie
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Miejsce zamieszkania użytkowników platformy nie ma znaczącego wpływu na kończone przez nich szkolenia. Zarówno mieszkańcy miast jak i wsi z ta samą intensyfikacją ukończyli wybrane przez siebie szkolenia.

Microlearning (pigułki wiedzy)
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Tak wysoki odsetek kobiet wynika z wysokiej feminizacji zawodów związanych
z ochroną zdrowia. Uczestnicy szkoleń są w przeważającej części mieszkańcami miasta 81,63%, co nie zmienia faktu, ze również obszary wiejskie zapewniają odpowiednią infrastrukturę dla korzystania ze szkoleń internetowych.
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Akademia NFZ, w celu podnoszenia poziomu wiedzy świadczeniobiorców (pacjentów) na temat zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz przysługujących im praw, przygotowała krótkie formy kształcenia „mikro-szkolenia”,
dla wszystkich użytkowników Portalu Informacyjnego. Tematy szkoleń to:
 Wszystko o receptach i refundacji leków
 Leczenie poza miejscem zamieszkania
 Jak wyjechać na leczenie do uzdrowiska?
 Opieka długoterminowa

4.PLATFORMA EDUKACYJNA │ Gry, aplikacje mobilne i promocje

Promocje
Gry i Aplikacje mobilne
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom najmłodszej grupy docelowej powstały Gry
i Aplikacje mobilne o tematyce związanej
ze zdrowiem:
 Człowiek i narządy,
 Piramida zdrowego żywienia,
 Witaminy i składniki mineralne,
 Profilaktyczne programy zdrowotne
realizowane przez NFZ,
 Gry edukacyjne: zdrowe produkty,
zdrowe nawyki, znajdź bohatera,
 Quiz zmiany w systemie ochrony
zdrowia.

Kolejnym owocem pracy pracowników Biura Projektu Akademia NFZ był krótki film (trailer) zawierający
informacje o projekcie Akademia NFZ. W trakcie filmu dowiedzieć się można min.:
 W jakim celu został stworzony projekt Akademia NFZ,
 Jakie są główne zadania projektu,
 Jakie szkolenia stacjonarne zostały przygotowane,
 Jakie konferencje odbyły się w ramach Projektu,
 Co zawiera Portal Informacyjny,
 Co zawierają szkolenia e-learningowe i jak z nich skorzystać.
 Zakres obowiązków oraz sposób kontaktu z pracownikami Biura Projektu,

W ramach promowania Projektu Akademia NFZ oraz
aktywizacji użytkowników platfromy e-learningowej
Biuro projektu Akademii NFZ od kwietnia 2014 roku
ogłaszało ogólnopolskie promocje skierowane do użytkowników platformy e-learningowej. Od kwietnia 2014
roku odbyło się 7 edycji Promocji.
Warunkiem udziału w promocji było:
a) zapisanie się na szkolenia e-learningowe, dostępne
na stronie http://akademia.nfz.gov.pl/szkolenia-e-learningowe/, w określonym terminie,
b) przesłanie prawidłowo wypełnionych formularzy
rejestracyjnych na adres Biura Projektu Akademii
NFZ oraz posiadanie potwierdzenia wpłynięcia formularzy na indywidualnym koncie użytkownika na
platformie e-learningowej Akademii NFZ, w określonym terminie,
c) zaliczenie minimum 2 szkoleń specjalistycznych
w określonym terminie i zdobycie min. 5 punktów
przyznawanych według klucza:
 wynik 100% osiągnięty w teście końcowym
– 4 punkty,
 wynik 90% osiągnięty w teście końcowym
– 3 punkty,
 wynik 80% osiągnięty w teście końcowym
– 2 punkty,
 wynik 70% osiągnięty w teście końcowym
– 1 punkt.
W sumie w Promocjach nadesłano 191 prawidłowo
wypełnionych zgłoszeń. Wszyscy laureaci, w zależności
od zdobytego miejsca otrzymali gadżety, Projektu tj:
stacje pogodowe, słuchawki komputerowe z mikrofonem, karty USB, antystresy i inne.
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Konferencje
W ramach Projektu Akademia NFZ zorganizowano 5 konferencji ogólnopolskich:

A

Pierwszą z nich pt. Health Systems in Transition – Zarys systemu ochrony zdrowia Polska 2012, zorganizowano w dniu 14 grudnia
2012 r. W konferencji udział wzięli przedstawiciele
świadczeniodawców, administracji publicznej, przedstawiciele prasy branżowej, Izby Pielęgniarskiej, Agencji Oceny Technologii Medycznych, Centrum Systemów
Informacyjnych Ochrony Zdrowia, przedstawiciele
uczelni medycznych i ekonomicznych. Celem konferencji, oprócz prezentacji najnowszej publikacji, było
przedstawienie systemu opieki zdrowotnej w Polsce
oraz dyskusja nad kierunkami jego rozwoju w zmieniających się warunkach społecznych. Wykład inauguracyjny wygłosiła Pani Profesor Stanisława Golinowska
z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Rolę HIT jako źródła informacji o systemach zdrowotnych w Polsce przybliżyły Panie: Anna Sagan z European
Observatory on Health Systems and Policies i dr Paulina
Miśkiewicz – Dyrektor WHO Polska. W trakcie I Panelu
poświęconego Organizacji i Finansowaniu Opieki Zdro-

wotnej w Polsce o Ewolucji systemu ochrony zdrowia
w Polsce mówił dr n. med. Krzysztof Kuszewski z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego
Zakładu Higieny. Prezentację dot. Finansowania ochrony
zdrowia przedstawił Pan dr Christoph Sowada z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego.
Kolejny Panel dotyczył „Zakresu i metod wprowadzenia reform zdrowotnych oraz wyzwania dla systemu”.
Pierwszą prezentację nt. „Obszar informacyjny ochrony
Zdrowia i jego wpływ na jakość świadczenia usług zdrowotnych” przedstawił Pan Kajetan Wojsyk – zastępca
Dyrektora ds. Informatycznych Centrum Systemów
Informacyjnych Ochrony Zdrowia. O ocenę polskiego
systemu zdrowia pokusiła się w swoim wystąpieniu
Pani doc. Dr Alicja Sobczak z Wydziału Zarządzania na
Uniwersytecie Warszawskim. Jako ostatni swoje uwagi
o reformowaniu opieki zdrowotnej w Polsce przedstawił Pan Profesor dr hab. W. Cezary Włodarczyk z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego. Wśród

wszystkich uczestników (ponad 200 osób) rozdano
egzemplarze najnowszej publikacji „Health Systems In
Transition”.

B

Druga konferencja pt. ZROZUMIEĆ PRAWA
PACJENTA została zorganizowana 18 października 2013 r. i była elementem kampanii promującej podręcznik pod tym samym tytułem. Wydana
publikacja zawiera podstawowe informacje z zakresu
organizacji ochrony zdrowia w Polsce, zasad udzielania
świadczeń opieki zdrowotnej, możliwości korzystania
ze świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami Polski
oraz prawa pacjenta w jego relacjach z instytucjami
ochrony zdrowia i pracownikami tych instytucji, personelem medycznym udzielającym bezpośrednio świadczeń opieki zdrowotnej.
W konferencji wzięło udział ponad 230 osób. Byli nimi
przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej – Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Centrum
Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, WHO CO
Polska, Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej,
Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Instytutu Medycyny Wsi, Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, reprezentanci uczelni, fundacji działających na rzecz zdrowia,
stowarzyszeń oraz świata biznesu. Na sali obecni byli
również przedstawiciele oddziałów wojewódzkich NFZ
oraz świadczeniodawców z całej Polski.
Rozpoczęcie konferencji zostało zaplanowane na godzinę 10.00 ale już od godziny 8.30 pierwsi uczestnicy
ustawiali się w kolejce do rejestracji i z minuty na minutę ich liczba powiększała się. Moderatorami konferen-
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Marcin Pakulski mówił o tym jak Narodowy Fundusz
Zdrowia wspiera pacjenta w systemie ochrony zdrowia, a także podkreślił, że NFZ nie oszczędza pieniędzy tylko zarządza systemem po to, aby efektywniej je
wydawać na świadczenia o wysokiej jakości. Zdaniem
Prezesa Pakulskiego misją NFZ w stosunku do pacjenta
jest zapewnienie mu bezpieczeństwa.
cji były Panie Katarzyna Wiktorzak i Sabina Karczmarz.
Przybyłych gości powitała Pani Agnieszka Pachciarz –
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, która w swoim wystąpieniu wskazała na duże znaczenie wszelkich
inicjatyw wspierających pacjentów i fakt, że wiedza na
temat ich praw oraz świadomość jest ciągle zbyt mała,
dlatego publikacja będzie stanowiła cenne wsparcie
w pewniejszym poruszaniu się po systemie ochrony
zdrowia. Podkreśliła również, że NFZ to nowoczesna
instytucja, podążająca za trendami i innowacyjnymi
rozwiązaniami, których efektami jest m.in. platforma
e-learningowa, aplikacje na smartfony czy systemy informatyczne ZIP i EWUŚ, stanowiące udogodnienie dla
pacjentów.
Wykład inauguracyjny wygłosił Pan Grzegorz Błażewicz z Biura Rzecznika Praw Pacjenta, który skupił się
na zadaniach i roli RPP, informacjach, w jaki sposób
i jakie sprawy powinny być kierowane do Biura RPP,
a także jak przebiega ścieżka realizacji zgłoszonej sprawy. Mówił również o najczęściej naruszanych prawach
pacjenta i efektach postępowań wyjaśniających oraz
o konieczności popularyzowania wiedzy o prawach
pacjenta.

„NFZ a prawa pacjenta” to temat omawiany przez
Dyrektora Departamentu Spraw Świadczeniobiorców z Centrali NFZ – Panią Izabele Trojanowską która
przedstawiła krótki rys historyczny, obecną strukturę
NFZ z punktu widzenia pacjenta, przedstawiła również
możliwe formy kontaktu z pacjentem.
O założeniach celach i korzyściach dla pacjenta nowego
portalu Zintegrowany Informator Pacjenta ZIP mówił Pan
Andrzej Strug – Dyrektor Departamentu Informatyki.
Dzięki internetowemu podłączeniu online zaprezentował także, praktyczne możliwości ZIP. Na zakończenie pierwszej części konferencji wystąpili Panowie:
Tomasz Filarski i Tomasz Sroka, autorzy podręcznika
„Zrozumieć prawa pacjenta”. Głównie skupili się na
wyzwaniach, jakie występują w tym zakresie. W kontekście ochrony tych praw wyróżnili i omówili trzy
standardy: prawno-organizacyjny, medyczny i etyczny.

Drugą sesję konferencji rozpoczęła się od wystąpienia Pani Katarzyny Wiktorzak – Naczelnik Wydziału
Sprawozdawczości i Projektów Europejskich z Centrali NFZ, która przedstawiła projekt Akademia NFZ,
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Skupiła się na
nowo powstałej platformie e-learningowej, na szkoleniach stacjonarnych i e-learningowych. Dużo miejsca
poświęciła nowemu portalowi informacyjnemu, którego ważnym elementem jest zakładka poświęcona
pacjentom.
Jako następny swoją prezentację przedstawił Pan Mariusz Andreasik z firmy SmartEducation, który była wykonawcą platformy edukacyjno-informacyjnej Akademia NFZ. Skupił się głównie na istniejących trendach
e-edukacji i e-learningu na przykładzie Akademii NFZ
oraz e-lfH (e-learning for Healthcare) w Wielkiej Brytanii.
Biorąc pod uwagę, że działania profilaktyczne są bardzo ważne, w drugiej sesji konferencji zaplanowany
został podtemat ”Lepiej zapobiegać niż leczyć, czyli
jak nie zostać pacjentem”. O projekcie Mężczyzna 45+
mówił Pan Tomasz Piotrowski z Ministerstwa Zdrowia,
który jest koordynatorem ds. administracyjnym pro-

Po zakończeniu wykładu inauguracyjnego Z-ca Prezesa ds. Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia
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jektu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy opracowania i wdrożenia programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów
układu moczowo-płciowego u pracujących mężczyzn
w wieku od 45 roku życia (45+) ukierunkowanego
na przeciwdziałanie ich dezaktywizacji zawodowej
(w szczególności osób wykonujących zawody, co do
których istnieje wyższe prawdopodobieństwo narażenia na choroby nowotworów układu moczowo-płciowego. Pan Piotrowski przedstawił dane epidemiologiczne, badania świadomości na temat nowotworów
układu moczowo-płciowego u mężczyzn. Zapoznał
uczestników z celem projektu oraz z działaniami, jakie
były wykonane w czasie jego trwania.
Następnie swoją prezentacje przedstawiła Pani Iwona
Bruśk z Zakładu Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, która poruszyła ważny
temat – informacja o zdrowiu i chorobie, a prawa pacjenta czyli prawo pacjenta do informacji. Przedstawiła
problemy zgłaszane przez pacjentów, źródła informacji o zdrowiu i chorobie, z których korzysta przeciętny
pacjent. W prezentacji został również poruszony temat
informacji w przypadku chorób przewlekłych oraz próba odpowiedzi na tak naprawdę zasadnicze pytanie:

26

jak i czy w ogóle, my pacjenci, jesteśmy przygotowani na choroby przewlekłe. Pani Bruśk mówiła także na
temat form wsparcia z jakich mogą korzystać pacjenci
w chorobach przewlekłych.
Kolejna prezentacja została przedstawiona przez Panią
Idę Karpińską – Prezesa Ogólnopolskiej Fundacji „Kwiat
Kobiecości”. Swoją prelekcję pt. „Gabinety pod Kwiatkiem” poświęciła programowi edukacji kobiet nt. prawidłowego przebiegu wizyty ginekologicznej. Przedstawiła etapy realizacji projektu, a także koncepcję jego
rozwoju.
Na konferencji zostały również poruszone problemy
praw dziecka jako pacjenta. Ostatnią prezentację, właśnie poświęconą prawom dziecka jako pacjenta, przedstawiła Pani Elżbieta Karasek z Biura Rzecznika Praw
Dziecka. Pani Karasek zaprezentowała historię praw
dziecka w pigułce i Konwencję o Prawach Dziecka. Skupiła się na podstawach prawnych działania RPD, zasadach jakimi się kieruje, a także na wybranych uprawnieniach Rzecznika Praw Dziecka. Przedstawiła również
przykłady indywidualnych spraw prowadzonych i rozwiązanych przez Biuro RPD, a także pokazała prawa
dziecka jako pacjenta z perspektywy spraw zgłaszanych
i podejmowanych przez Rzecznika.

C

Kolejna konferencja organizowana w ramach
projektu Akademia NFZ, współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbyła się 18 marca 2014 r.,
pod hasłem JEDNORODNE GRUPY PACJENTÓW W EUROPIE w stronę przejrzystości, efektywności i jakości w szpitalach. Organizacja konferencji powiązana
była z wydaniem polskiego tłumaczenia i aktualizacji
podręcznika, dotyczącego systemów DRG w Europie,
przygotowanego we współpracy z międzynarodowymi ekspertami. Publikacja przedstawia praktyki tych
systemów na przykładzie krajów europejskich, porównując sposoby rozliczania usług zdrowotnych przez
płatników. JGP – odpowiednik DRG w Polsce, to grupa
pacjentów z podobnymi schorzeniami leczonych w podobny sposób. Systemy DRG stanowią medyczno-ekonomiczną formę klasyfikacji pacjentów, w ramach których dany pacjent jest przypisany do jednej konkretnej
grupy. Ideą tego rozwiązania jest stworzenie w miarę
prostych i łatwych w stosowaniu metod kwalifikowania (już po wykonaniu) danego świadczenia do pewnej
grupy ze ściśle zdefiniowanej listy celem rozliczenia
usługi przed płatnikiem.
Uczestników konferencji oraz przybyłych gości powitała Pani Wiesława Anna Kłos – Zastępująca Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia, Zastępca Prezesa
ds. Finansowych. Pani Prezes Kłos wskazała, że dzięki
współpracy międzynarodowej i przekazywaniu doświadczeń poszerzamy nasze horyzonty i zdobywamy
nowa wiedzę dotyczącą systemu Jednorodnych Grup
Pacjentów. Nawiązała do publikacji dotyczącej systemów DRG w Europie, przygotowanej wspólnie z zagranicznymi ekspertami. Publikacja ta porównuje strukturę i organizację opieki zdrowotnej między innymi
w Austrii, Anglii, Francji, Niemczech, Irlandii, Hiszpanii,
Holandii czy krajach skandynawskich.
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Wykład inauguracyjny dla 250 uczestników wygłosili
goście z zagranicy - współautorzy projektu EuroDRG.
Jako pierwszy przemawiał Pan Alexander Geissler
z berlińskiego Uniwersytetu Technicznego. Przedstawił
początki projektu EuroDRG, jego cele, zakres i o tym
jak przebiegał cały proces w czasie trwania tj. w latach
2009-2011. Mówił o modelach finansowania szpitali
i konsekwencjach takiego finansowania na bazie grup
DRG. Przekazał także informacje o wymaganiach dotyczących kodowania rozpoznań i procedur, a także rachunku kosztów w służbie zdrowa. Jednym z elementów prezentacji było przedstawienie metod kalkulacji
kosztów stosowanych w krajach europejskich. Drugą
część wykładu inauguracyjnego wygłosił Wilm Quentin z Uniwersytetu Technicznego w Berlinie. Przedstawił cele, zadania i rolę systemu DRG wprowadzonego
w Niemczech. W swojej prezentacji skupił się między
innymi na wyliczeniu ciężaru kosztów i faktycznej
płatności dla szpitali, a także podsumował 10 lat DGR
w Niemczech.
Po wystąpieniach gości z zagranicy, Pani Sabina Karczmarz, jako moderator konferencji, zaprosiła na mównicę dr n. med. Jacka Grabowskiego – kanclerza Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kanclerz Grabowski mówił
o genezie, teraźniejszości i opcjach rozwoju polskiego
systemu case – mix w odniesieniu do JGP.
Na zakończenie pierwszej części konferencji swoją prezentację pt.: „JGP – Jednorodne Grupy Problemów”
wygłosił Pan Dariusz Dziełak – p.o. Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Centrali NFZ.
Dyrektor Dziełak przybliżył podstawowe systemy rozliczania szpitali w Polsce a także doświadczenia związane z JGP w latach 2008 –2013. Swoje wystąpienie podsumował dowcipnie parafrazując Churchilla ”… JGP to

najgorsza forma rozliczania szpitali z wyjątkiem wszystkich innych form…”.
Drugą sesję rozpoczął Pan Daniel Rutkowski – p.o.
Naczelnika Wydziału Strategii, Analiz i Rozwoju JGP
w Centrali NFZ. W swojej prezentacji skupił się na
5 latach funkcjonowania JGP i przyjętych kierunkach
zmian. Przedstawił obszary badań i przegląd statystyk
z realizacji wszystkich JGP oraz kierunki zmian, jakie należy realizować w przyszłości.
Jako następny swoją prezentacje przedstawił Pan Paweł Lisik – kierownik Sekcji ds. Jednorodnych Grup
Pacjentów Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Doktor Lisik przedstawił zagadnienia JGP z perspektywy
Oddziału Wojewódzkiego Funduszu. Pokazał jak przebiegały prace w oddziale podczas wdrażania i realizacji
założeń systemu JGP, jakie sekcja ds. JGP zastosowała
rozwiązania i w jaki sposób rozwiązywała pojawiające
się problemy.
Jako ostatni na konferencji wystąpił Pan dr. Jerzy Gryglewicz z Uczelni Łazarskiego w Warszawie z prezentacją na temat „Praktyczne aspekty związane z anali-

zą statystyk JGP w zarządzaniu szpitalem”. Prelegent
przedstawił kluczowe dane analityczne ze statystyki
JGP dla zarządzania procesem leczenia, którymi są
między innymi: długość hospitalizacji – mediana (dni),
średnia wartość hospitalizacji, tryb przyjęcia, tryb wypisu (zgon pacjenta), zakres świadczeń.
Po ostatnim wystąpieniu Pani Katarzyna Wiktorzak
przedstawiła podsumowanie całej konferencji, które
można zawrzeć w kilku punktach:
1. Dzięki współpracy międzynarodowej możemy dzielić się wiedzą, jak również korzystać z doświadczeń
innych państw w podobnych dziedzinach, tj. np.
Jednorodne Grupy Pacjentów.
2. Po przedstawieniu doświadczeń krajów europejskich, w których od wielu lat funkcjonuje omawiany
system, jesteśmy przekonani, że jedynym, najbardziej ekonomicznym i sprawiedliwym sposobem na
rozliczanie świadczeń zdrowotnych jest system DRG.
Przy wprowadzaniu JGP w Polsce korzystano z doświadczeń światowych. Różnice w konstrukcji i procesie implementacji polskiego systemu w porównaniu z innymi krajami polegają na tym, że:
– polski system JGP został przygotowany i wdrożony w tempie wręcz „ekspresowym” (prace
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chalak i Rzecznik Praw Pacjenta Pani Krystyna Barbara
Kozłowska, prezentując uczestnikom przygotowaną
wspólnie „Kartę Praw Dziecka – Pacjenta”, opracowaną
w oparciu o Konwencję Praw Dziecka i ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Planowane działania legislacyjne i rozwiązania systemowe w opiece medycznej dla najmłodszych przedstawił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pan
Aleksander Sopliński .
nad opracowaniem i wdrożeniem systemu trwały około roku). W większości krajów proces ten
przygotowywano latami;
– większość krajów ustala taryfy DRG, bądź relacje
pomiędzy poszczególnymi grupami, na podstawie rzeczywistych danych kosztowych przekazywanych przez szpitale. W Polsce dopiero dążymy
do wykorzystywania danych kosztowych pochodzących bezpośrednio ze szpitali.
3. Dalszy rozwój systemu Jednorodnych Grup Pacjentów pozwoli na racjonalizacje wydatków na usługi
zdrowotne
Głównym wyzwaniem Polskiego system JGP po 5 latach funkcjonowania jest oparcie wyceny poszczególnych grup na podstawie danych kosztowych przekazywanych przez szpitale, a także dalszy rozwój grup, ale
w kierunku, aby tworzenie dodatkowych grup wynikało
z wydzielania z dotychczas istniejących JGP specjalnych
grup np.: dla dzieci, dla pacjentów z powikłaniami, dla
grup starszych pacjentów.
JGP jest to najlepszy sposób rozliczania usług zdrowotnych przez płatnika. Aby JGP uznać za system „narodowy” niezbędne są decyzję w zakresie umocowań praw-
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nych i konieczność zapewnienia dalszego rozwoju JGP
w przyszłości.

D

Czwarta konferencja organizowana w ramach
projektu Akademia NFZ odbyła się 29 października 2014 w Sali Kolumnowej Sejmu RP.
Jej motywem przewodnim były Prawa dziecka – pacjenta. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu i było oficjalnym rozpoczęciem
obchodów 25-lecia Konwencja o Prawach Dziecka.
Konferencję zorganizował Rzecznik Praw Dziecka przy
współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta i Narodowym
Funduszem Zdrowia.
„Akademia NFZ” zaprezentowała na konferencji swoje kolejne publikacje, których celem była edukacja na
temat praw młodego pacjenta. Zestaw publikacji skierowanych do rodziców, personelu, młodzieży i dzieci,
trafił do wszystkich szpitali z oddziałami dziecięcymi,
placówek medycznych, stref klienta w oddziałach wojewódzkich NFZ, a jego wersja elektroniczna jest dostępna na portalu informacyjnym Projektu.
Konferencję na która przybyło ponad 230 osób otworzyli wspólnie Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Mi-

Kolejnym punktem konferencji było uhonorowanie Przez
Rzecznika Praw Dziecka Odznaką Honorową za Zasługi dla
Ochrony Praw Dziecka prof. Alicji Chybickiej, za jej wkład
i zaangażowanie w walkę na rzecz dzieci-pacjentów.
Pierwszą cześć konferencji zamknął Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Pan Tadeusz Jędrzejczyk, który
omówił kwestie finansowania świadczeń dla dzieci-pacjentów oraz planowane zmiany, m.in. w zakresie rehabilitacji leczniczej dla dzieci, których celem jest zwiększenie pacjentom dostępu do tego rodzaju świadczeń
oraz umożliwienie zawarcia umowy przez świadczeniodawców specjalizujących się w rehabilitacji dla dzieci.
Drugą sesję rozpoczęły prezentacje przedstawicieli
świadczeniodawców. O swoich doświadczeniach opowiedziały Pani prof. Małgorzata Syczewska – Dyrektor
Instytutu-Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie i Pani Małgorzata Stachurska-Turos – Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. Prof. J. Bogdanowicza w Warszawie.
Następnie Pani Katarzyna Wiktorzak, Naczelnik Wydziału Sprawozdawczości i Projektów Europejskich
Narodowego Funduszu Zdrowia, przedstawiła wyniki

5. KONFERENCJE

ankiety, przeprowadzonej w przyszpitalnych szkołach,
w których badaliśmy poziom znajomości praw pacjenta
oraz pytaliśmy o opinię na temat szpitala i personelu.
Ankiety wskazały, że część dzieci i młodzieży zna swoje
prawa jako pacjenta, jednak zarówno odpowiedzi jak
i dyskusja z młodzieżą, będąca również elementem
konferencji, wskazują na konieczność podejmowania
akcji edukacyjnych na różnych poziomach i we współpracy z innymi instytucjami. Działania podejmujemy
również w ramach Akademii NFZ, przekazując wszystkim zainteresowanym stronom nasze nowe publikacje:
Podręcznik „Mały Pacjent – poradnik dla rodziców
i personelu” to publikacja skierowana przede wszystkim do opiekunów prawnych i faktycznych małoletnich
pacjentów. Jej celem jest przystępna prezentacja praw
pacjenta oraz przekazanie praktycznych wskazówek
odnośnie umiejętnego postępowania z małym pacjentem i jego problemami związanymi z chorobą, procesem leczenia i postepowaniem terapeutycznym. Treść
została przygotowana przez Panie: Katarzynę Wnęk –
Joniec, Lucynę Pławecką – Stolarską i Natalię Lipowską
i obejmuje porady dotyczące przygotowanie dziecka
do planowanej hospitalizacji lub zabiegu operacyjnego, jak również prezentację „dobrych praktyk” polskich
placówek medycznych. „Prawa pacjenta – ściąga dla
młodzieży” – wydanie komiksowe jest skierowane
do młodzieży. W formie 13 „historii z życia wziętych”
prezentuje przygody bohaterów, których historie są
zakończone puentą związaną z prawami pacjenta, promowaniem zdrowego trybu życia czy bezpiecznych zachowań. Treści i kanwa scenariuszy historyjek zostały
napisane przez zespół projektu Akademia NFZ przy
współpracy i weryfikacji psychologów, Rzecznika Praw
Dziecka i Rzecznika Praw Pacjenta. Kolorowa książeczka zdrowia jest przeznaczona dla dzieci i stanowi zbiór

gier, rebusów i kolorowanek edukacyjnych, mających
na celu edukację najmłodszych.
Konferencję ubogacił głos samych zainteresowanych,
czyli dzieci i młodzieży – przedstawicieli szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Dyskusję o ich świadomości praw pacjenta, doświadczeniach podczas pobytu
w szpitalu i ich wizji na temat idealnej placówki szpitalnej przeprowadziła psycholog Pani Dorota Zawadzka,
Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka.
Uczestnicy konferencji, wśród których znaleźli się dyrektorzy szpitali pediatrycznych z całej Polski, konsultanci krajowi i wojewódzcy oraz parlamentarzyści
mieli okazję do debaty nad kwestiami poprawy ochrony zdrowia najmłodszych. Głównym przesłaniem spotkania było podkreślenie faktu, że dziecko to pacjent
szczególny, który musi być właściwie leczony, traktowany z godnością i uwagą.
Zestaw publikacji cieszył się tak dużym zainteresowaniem, że w ramach projektu wykonano dodruk 10 000
egzemplarzy, które zostały rozdystrybuowane przez
wojewódzkie oddziały NFZ do szpitali i przychodni
z oddziałami dziecięcymi.

E

Ostatnia konferencji organizowana w ramach
projektu poświęcona była tematowi: Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia i odbyła się 28 maja 2015 r. Ze
względu na poruszane tematy i zaproszonych gości
z Polski i zagranicy spotkanie miało na celu wymianę
wiedzy i doświadczeń na temat wdrażania i kierunków
rozwoju nowoczesnych rozwiązań w medycynie, ze
szczególnym uwzględnieniem narzędzi e-zdrowia i telemedycyny.

Konferencje otworzył Pan Tadeusz Jędrzejczyk – Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Jego wystąpienie poświęcone roli płatnika we wdrażaniu innowacji
w ochronie zdrowia rozpoczęło I Sesję, której tematem
przewodnim było „E-Zdrowie w Europie i perspektywy rozwoju w Polsce”. Następnie, występująca w roli
moderatora, Pani Sabina Karczmarz zaprosiła do wygłoszenia prezentacji Pana Artura Pruszko z Ernst &
Young, który zarysował kontekst wprowadzania rozwiązań E- Zdrowia i telemedycyny w Europie. W swoim
wystąpieniu zaprezentował także osiągane przez kraje
EU wskaźniki w zakresie – Zdrowia oraz cele EU w tym
obszarze na lata 2014 – 2020.
Kolejnym punktem Konferencji, było wystąpienie Pana
Leifa Erika Nohr, który zarządza Departamentem ds.
Rozwoju Służby Zdrowia (HSD) w ramach Norweskiego Centrum Opieki Zintegrowanej i Telemedycyny. Pan
Nohr przedstawił ogólny obraz zastosowania telemedycyny/e-zdrowia w Norwegii. Wskazał na niektóre
z wyzwań, przed którymi stoimy i podpowiedział jak je
pokonać. Główny przekaz jego prezentacji to „należy
patrzeć przed siebie i śledzić trendy rozwijającej się telemedycyny”.
Następnym prelegentem był wieloletni pracownik NFZ,
a obecnie Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii
NFZ Pan Dariusz Dziełak. W swojej prezentacji omówił wybrane aspekty prawne oraz określił wątpliwości
i źródła ryzyka dotyczące telemedycyny.
Po krótkiej przerwie, drugą sesję konferencji dotyczącą: Działań Instytucjonalnych: rozwiązania informatyczne wprowadzone przez instytucje publiczne oraz
planowane projekty, otworzył Pan Andrzej Strug – Dyrektor Departamentu Informatyki NFZ. Omówił rolę
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NFZ w kierunkach rozwoju Systemu Opieki Zdrowotnej
pod kątem Telemedycyny i e-Zdrowia.
O identyfikacji elektronicznej lekarza i pacjenta oraz
o karcie specjalisty medycznego i karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego, jako narzędzia eID mówił Pan Marek
Ujejski – Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyki NFZ.
Informację dotyczące aktualnego stanu przygotowań
i wdrożenia platformy P1, P2 i P4, czyli o e-Zdrowiu
w Polsce przekazał w przygotowanej prezentacji Z-ca
Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Pan Kajetan Wojsyk.
Przedstawił cele budowy platformy usług publicznych
w zakresie ochrony zdrowia a także założenia projektu
„Platforma Telemedyczna Ministerstwa Zdrowia”.
Temat dotyczący propozycji wykorzystania koncepcji
Szpitala Domowego w Organizacji Świadczeń zdrowotnych przedstawił Wiceprezes Zarządu Park Naukowo-Technologiczny Euro – Centrum Pan Paweł Podsiadło.
Zaprezentował koncepcję szpitala domowego, jego
organizację i potencjalne oszczędności. W swojej prezentacji oparł się m.in. na doświadczeniach izraelskich.
Trzecia sesja została poświęcona przedstawieniu zebranym uczestnikom projektów oraz inicjatyw krajowych i rozpoczął ją Prezes Polskiego Towarzystwa Telemedycyny i E- Zdrowia – Pan dr hab. n. med. Wojciech
Glinkowski. W wystąpieniu przedstawił wybrane telemedyczne inicjatywy krajowe.
Następnie kierownik projektu Dawca.pl Pan Paweł Klikowicz rozwiewał wątpliwości i odpowiadał na pytanie
„czy social media pomagają w ochronie zdrowia?”
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Kolejna prezentacja w trzeciej sesji dotyczyła innowacyjnych narzędzi w edukacji, promocji zdrowia i profilaktyce chorób sercowo – naczyniowych dla kobiet.
Wygłosiła ją Pani Joanna Zembala – John-kierownik
projektu „FitPolka” w Śląskim Centrum Chorób Serca
w Zabrzu. W wystąpieniu przedstawiła zasady i tory
działania kompleksowego, mobilnego programu edukacji i profilaktyki chorób sercowo – naczyniowych
i metabolicznych u kobiet z wykorzystaniem narzędzi
e - i m- zdrowia pod nazwą „FitPolka”.
Następną prelegentką była Pani dr n. med. Bożena
Wierzyńska z Departamentu Prewencji i Rehabilitacji
Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych, która omówiła temat a także podzieliła się wnioskami z programu pilotażowego dot. ”Monitorowana telemedycznie rehabilitacja medyczna”.
Kolejnym punktem konferencji było wystąpienie kierownika projektu C3D z Zakładu Profilaktyki Zagrożeń
Środowiskowych i Alergologii WUM Pana Artura Z.
Białoszewskiego. W swojej prezentacji omówił elektro-

niczne systemy wsparcia i monitoringu terapii pacjentów stosujących leki wziewne na przykładzie projektu
Compliance3D.
Następnie wystąpiła Pani Katarzyna Wiktorzak – Naczelnik Wydziału Strategii i Projektów Rozwojowych
NFZ, która przedstawiła projekt E-Akademia NFZ, czyli
Innowacyjne oblicze Funduszu.
W swojej bardzo interaktywnej i nowoczesnej prezentacji przedstawiła możliwości rozwiązań e-learningowych oraz podsumowała kończący się projekt
„Akademia NFZ”, który oferował nowoczesne formy
kształcenia dla pracowników służby zdrowia.
Ze względu na termin, konferencja w której uczestniczyło 250 osób, była zarówno okazją do dyskusji pomiędzy przedstawicielami świadczeniodawców usług
medycznych, instytucji publicznych, firm z branży technologii medycznych, jak i podsumowaniem projektu
Akademia NFZ.

6. PUBLIKACJE I WYDAWNICTWA

Publikacje edukacyjne
i materiały dydaktyczne
W ramach projektu Akademia NFZ zespół Biura Projektu przygotował i wydał kilka
pozycji książkowych oraz dydaktycznych, dotyczących zdrowia publicznego, praw
pacjentów oraz e-learningu. Poniżej charakterystyka wydanych książek i materiałów:

Aw formie papierowej oraz elektronicznej,

Publikacja instruktażowa nt. e-learningu

rozdysponowanej w łącznej liczbie 15 tys. egzemplarzy wśród przedstawicieli świadczeniodawców

BFilarskiego, Tomasza Sroki i Mariusza Siechowicza pt.
Podręcznik dla pacjentów autorstwa Panów Tomasza

„Zrozumieć prawa pacjenta”. Pierwsza edycja została wydana w 2013 r, a następnie dokonano aktualizacji i wydania
drugiej edycji według stanu prawnego na rok 2015. Publikacja zawiera podstawowe informacje z zakresu organizacji
ochrony zdrowia w Polsce, zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, możliwości korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami Polski oraz prawa pacjenta
w jego relacjach z instytucjami ochrony zdrowia i pracownikami tych instytucji, personelem medycznym udzielającym
bezpośrednio świadczeń opieki zdrowotnej. Podręcznik w łącznej liczbie 20 tys. egzemplarzy został przekazany m.in. do 16 OW NFZ i wybranych instytucji. Publikacja
została przygotowana również w postaci audiobooka oraz jej wersja elektroniczna
dostępna jest na stronie projektu Akademia NFZ.

Cnelu”, komiks – „Prawa Pacjenta – ściąga dla młodzieży” i kolorowanka dla
Zestaw trzech książeczek: „Mały Pacjent – podręcznik dla rodziców i perso-

dzieci „Kolorowa Książeczka Zdrowia” – skierowane są do rodziców, personelu,
młodzieży i dzieci. Podręcznik „Mały Pacjent – poradnik dla rodziców i personelu”
to publikacja, której adresatami są przede wszystkim opiekunowie prawni i faktyczni
małoletnich pacjentów. Jej celem jest przystępna prezentacja praw pacjenta oraz
przekazanie praktycznych wskazówek odnośnie umiejętnego postępowania z małym
pacjentem i jego problemami związanymi z chorobą, procesem leczenia i działaniami
terapeutycznymi. Treść przygotowana przez Panie: Katarzynę Wnęk – Joniec, Lucynę
Pławecką – Stolarską i Natalię Lipowską obejmuje porady dotyczące przygotowania
dziecka do planowanej hospitalizacji lub zabiegu operacyjnego, jak również prezentację „dobrych praktyk” polskich placówek medycznych. Komiks „Prawa pacjenta –
ściąga dla młodzieży” – skierowany jest do młodzieży. W formie 13 „opowieści z życia
wziętych” prezentuje przygody bohaterów, których historie zakończone są puentą
związaną z prawami pacjenta, promowaniem zdrowego trybu życia czy bezpiecznym
zachowaniem. Treści i kanwa scenariuszy historyjek zostały napisane przez zespół
projektu Akademia NFZ przy współpracy i weryfikacji psychologów, Rzecznika Praw
Dziecka i Rzecznika Praw Pacjenta. „Kolorowa Książeczka Zdrowia” jest przeznaczona
dla dzieci i stanowi zbiór gier, rebusów i kolorowanek o tematyce zdrowotnej, mających na celu edukację najmłodszych. Box w łącznej liczbie 24 tys. szt. trafił do wszystkich szpitali z oddziałami dziecięcymi, placówek medycznych, stref klienta w oddziałach wojewódzkich NFZ, wybranych instytucji, a wersja interaktywna jest dostępna
na stronie projektu Akademia NFZ.
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Plansza dydaktyczna „Karta praw dziecka – pacjenta”
przeznaczonego dla pracowników zakładów opieki zdrowotnej oraz pacjentów, mająca na celu wzrost świadomości
rodziców na temat praw przysługujących im i ich hospitalizowanym dzieciom. Łącznie 7 tys. egzemplarzy trafiło do placówek medycznych, a wersja elektroniczna jest dostępna do
ściągnięcia na portalu informacyjnym projektu.

Inne
W ramach projektu zespół Biura Projektu zorganizował ogólnopolski konkurs plastyczny skierowany do dzieci i młodzieży. Przedmiotem konkursu było wykonanie
pracy plastycznej, która w sposób ciekawy, wesoły i oryginalny przedstawi prawa
pacjenta. Celem konkursu było wypromowanie i rozpropagowanie wśród społeczeństwa praw, jakie przysługują pacjentom. Na podstawie nadesłanych prac powstał kalendarz na 2014 rok.
Kategoria 6–12

Edziennej pracy zajmuje się kodowaniem świadczeń opieki zdrowotnej re„Materiały dydaktyczne przeznaczone dla personelu szpitala, który w co-

alizowanych w rodzaju rehabilitacja neurologiczna i kardiologiczna w systemie
stacjonarnym”. Stanowią podręczną pomoc dla „koderów” ułatwiającą im codzienną pracę i zawierają najważniejsze informacje potrzebne w pracy oraz kierować do materiałów źródłowych niezbędnie koniecznych dla potrzeb kodowania
procedur medycznych. Dają „koderom” przejrzystą informację o zasadach kodowania, zawierają wskazówki ułatwiające prawidłowe kodowanie, a także wybrane
informacje nt. prawnych uwarunkowań funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce w kontekście świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych wraz z listą osób kontaktowych z OW NFZ, do których można się zwrócić
o pomoc (adresy, telefony) oraz adresami stron www, na których można znaleźć
akty prawne i informacje niezbędne do pracy. 1200 kompletów materiałów trafiło
za pośrednictwem OW NFZ do zainteresowanych świadczeniodawców.

Publikacja podsumowująca i upowszechniająca rezultaty Projektu.
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Kategoria 13–15

Kategoria 16–18

6. PUBLIKACJE I WYDAWNICTWA

Przez cały czas trwania projektu przygotowywany był Biuletyn Akademii NFZ, który był dstrybułowany wśród pracowników Centrali NFZ. W Biuletynie zamieszczane były materiały dotyczące szkoleń, stacjonarnych, konferencji
promocji zdrowia. Pierwszy numer opublikowano w marcu 2013 roku. Do połowy roku 2014 Biuletyn rozsyłano
pocztą elektroniczną, a potem kolejne numery zamieszczano w Intranecie. Biuletyn był publikowany średnio co
kwartał i wydano 19 numerów.

33

7. BADANIA EWALUACYJNE

Badania ewaluacyjne.
W ramach projektu przeprowadzono dwa badania ewaluacyjne:
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„Analiza obrazu w mediach Narodowego Funduszu Zdrowia na przestrzeni dwóch ostatnich
lat, z rekomendacjami podjęcia działań w sferze odbioru społecznego, ułatwiających
skuteczną komunikację NFZ z pacjentami, i tym samym usprawniających dostęp pacjentom
do świadczeń opieki zdrowotnej”

działania podejmowane przez NFZ, a skierowane na
poprawę komunikacji z otoczeniem, język komunikowana NFZ. Wszystkie zagadnienia zostały zaprezentowane i omówione na podstawie przykładów.

ETAP I
Opracowanie koncepcji ewaluacji
(z uwzględnieniem m.in. zaproponowania
metod, wzorów ankiet).
Przy poszczególnych etapach badania ewaluacyjnego,
pracownicy Akademii NFZ współpracowali z konsultantem merytorycznym.
Zakres prac, jakie zostały zlecone w ramach podpisanej
umowy z doradcą obejmował m.in.:
 Identyfikację czynników wpływających na skuteczność polityki informacyjnej płatnika w stosunku do
świadczeniodawcy i świadczeniobiorcy.
 Analizę polityki informacyjnej prowadzonej przez
NFZ (centrala i oddziały) wobec świadczeniodawców i świadczeniobiorców, w szczególności w następujących zakresach:
– Jakie są rodzaje i formy stosowanych kanałów
komunikacji?
– Jakie są obszary tematyczne prowadzonej polityki?
– Czy, a jeśli tak, to jak monitorowane są efekty
prowadzonej polityki informacyjnej?
– Czy wdrażane są pochodzące z monitorowania
wnioski i rekomendacje?

Z otrzymanej analizy wynika, że co roku we wszystkich
mediach ukazuje się ok. 40 – 50 tysięcy materiałów
dotyczących systemu ochrony zdrowia. Można założyć, że jest to ok. 100 informacji dziennie, w których
pojawia się NFZ, w różnych kontekstach. Bardzo często
są to informacje, które mają swoje źródło w PAP lub
medium wiodącym, a następnie jest wielokrotnie powielane przez inne kanały informacyjne. Jednak ilość
materiałów i skala ich powielania pokazuje poziom
zainteresowania społecznego problematyka systemu
ochrony zdrowia. Wiedza świadczeniodawców na temat roli i zadań NFZ jest również bardzo ograniczona.

 W jakim stopniu polityka informacyjna prowadzona
przez NFZ (centrala i oddziały) jest wykorzystywana
przez świadczeniobiorców i świadczeniodawców,
w szczególności:
– Jakie są najczęściej wykorzystywane przez
świadczeniobiorców i świadczeniodawców rodzaje i formy kanałów komunikacji?
– W jakich obszarach tematycznych najczęściej
poszukiwane są informacje przez świadczeniobiorców i świadczeniodawców?
– Jak świadczeniobiorcy i świadczeniodawcy oceniają politykę w zakresie przydatności? Jakie są
ich oczekiwania wobec tej polityki?
 Na jakie elementy polityki informacyjnej NFZ powinno się położyć największy nacisk w celu zwiększenia jej skuteczności?
Doradca merytoryczny przygotował opracowanie pt.
„Analiza obrazu NFZ w mediach – ewaluacja działań
podejmowanych przez NFZ w sferze komunikacyjnej”.
W pierwszej części opracowaniu została omówiona
konstrukcja prawna NFZ i wynikające z tego relację
z otoczeniem. W kolejnych częściach został przedstawiony m.in.: sposób informowania o NFZ w mediach,

II ETAP
Usługa badania jakościowo-ilościowego na potrzeby
ewaluacji „Identyfikacja czynników wpływających na
skuteczność polityki informacyjnej płatnika w stosunku do świadczeniodawcy i świadczeniobiorcy” oraz
przygotowanie raportu zawierającego opis metodologii badań, wyniki, wnioski i rekomendacje podjęcia
działań w sferze odbioru społecznego, ułatwiających
skuteczną komunikację NFZ z pacjentami, i tym samym
usprawniających dostęp pacjentom do świadczeń
opieki zdrowotnej.

7. BADANIA EWALUACYJNE

Celem przeprowadzenia tego badania było zidentyfikowanie sposobu postrzegania NFZ przez grupy, do
których skierowane są główne przekazy komunikacyjne: Świadczeniobiorców, Świadczeniodawców, media.
Pozwoliło to na zdiagnozowanie problemów i zaburzeń
w relacjach pomiędzy NFZ a docelowymi odbiorcami,
czyli pacjentami oraz wsparcie tworzenia strategii komunikacji zewnętrznej NFZ. Projekt badawczy objął
następujący zakres: postrzeganie instytucji przez pacjentów (zaangażowanie po stronie pacjenta, jakość
kontaktu, inne), postrzeganie NFZ przez Świadczeniobiorców, postrzeganie NFZ przez media.
Informacje niezbędne do analizy zostały pozyskane za pomocą realizacji zogniskowanych wywiadów grupowych
(FGI) oraz indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI).
Próba do badania FGI została dobrana metodą celową,
w taki sposób, aby każda grupa wiekowa (18-35, 3659 lat, 60+) wytypowana przez Zamawiającego, miała
swoich reprezentantów. Przy wyborze uwzględniono także doświadczenie respondentów w kontaktach
z placówkami ochrony zdrowia. Sesje fokusowe przeprowadzono w 3 z 5 województw wytypowanych przez
Zamawiającego (mazowieckie, łódzkie, dolnośląskie).
Zrealizowano 10 wywiadów z udziałem 68 osób.
Próba do badania IDI została dobrana metodą celową,
w taki sposób, aby każdy typ badanych wytypowany
przez Zamawiającego, miał swoich przedstawicieli (media ogólnopolskie, media regionalne, Świadczeniodawcy, w tym: lekarze/lekarki, pielęgniarze/pielęgniarki,
kadra zarządzająca, pracownicy administracyjni). Wywiady indywidualne przeprowadzono w tych samych
miejscowościach, które wytypowano do badania FGI.
Łącznie zrealizowano 30 wywiadów.

Raport składa się z 7 rozdziałów zawierających: opis
metodologii, wyniki badań, wnioski dla poszczególnych rodzajów badań, wnioski łączne dla całości badania (pogrupowane według obszarów badawczych),
wnioski całościowe dla instytucji NFZ, rozszerzone rekomendacje, proponowane działania naprawcze. Rozdział zawierający wyniki badania podzielono na trzy
podrozdziały, w których dokonano analizy dla grup:
Świadczeniobiorców, Świadczeniodawców i mediów.
Ponadto usystematyzowano materiał, dodając podział
zgodny z 8 zagadnieniami badawczymi: wiedza Świadczeniobiorców o konstrukcji systemu opieki zdrowotnej w Polsce, źródła wiedzy o NFZ, źródło wiedzy o programach profilaktycznych finansowanych przez NFZ,
wiedza o projektach informacyjnych skierowanych
do Świadczeniobiorców, wrażenia z kontaktów z NFZ,
język komunikowania publicznych instytucji ochrony
zdrowia, z uwzględnieniem jasności przekazu ze strony
Płatnika, Świadczeniodawców, mediów ogólnopolskich
i lokalnych, wiedza o zasadach udzielania świadczeń za
granicą, sposób korzystania ze strony internetowej NFZ
oraz wykorzystywania jej funkcji.

III ETAP
przygotowanie analizy końcowej, wniosków oraz
rekomendacji (na podstawie badań zleconych przez
Zamawiającego specjalistycznej firmie, zgodnie z zapisami koncepcji).
Etap ten został zrealizowany w ramach umowy podpisanej z doradcą merytorycznym po otrzymaniu ostatecznej wersji raportu do firmy badawczej.
Na podstawie zatwierdzonego raportu doradca merytoryczny przygotował analizę końcową wraz z wnioskami i rekomendacjami. Przeprowadzone badanie
pozwoliło na zdiagnozowanie problemów i zaburzeń
w relacjach pomiędzy NFZ a Pacjentami. Jest zdecydowanym wsparciem w procesie tworzenia strategii komunikacji zewnętrznej NFZ.
Raport z badania potwierdza wnioski z analizy wizerunku w mediach, iż NFZ jako instytucja dystrybuująca
środki finansowe na ochronę zdrowia nie jest aktywna
i nie buduje konsekwentnie swojego wizerunku.

Badanie ewaluacyjne – firma Ernst & Young Sp. z. o.o.
Przedmiotem umowy, była realizacja badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja systemu zarządzania i finansowania
ochrony zdrowia w Polsce”.
Głównym celem badania była ocena funkcjonujących założeń i efektywności finansowej przyjętych przez NFZ
rozwiązań w zakresie funkcjonowania systemu JGP. Ewaluacja dotyczyła struktury rodzajowej finansowanych
świadczeń w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Wykonane badanie umożliwiło identyfikowanie potrzeb interesariuszy sektora zdrowia i pozwoliło na przygotowanie celowanych narzędzi weryfikacji
skuteczności rozwiązań systemowych. Jednym z oczekiwanych efektów ewaluacji było wypracowanie narzędzia
służącego weryfikacji przyjętej polityki konsultacji rozwiązań systemowych wraz z procedurą rozpatrywania uwag.
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ZAKRES PRZEDMIOTOWY BADAŃ I ANALIZ
Raport ewaluacyjny obejmował:
 Założenia ogólne systemu Jednorodnych Grup Pacjentów, obejmujące cel i zakres jego wprowadzenia w warunkach polskiego systemu ochrony zdrowia, regulacje prawne i instytucjonalne.
 Opis sposobu implementacji zmian systemowych
obejmujący etapy, harmonogram, organizację, zaangażowane zasoby i działania informacyjno-komunikacyjne.
 Opis charakterystyki systemu JGP, klasyfikacji pacjentów, kalkulacji kosztów w grupach.
 Opis efektów implementacji systemu obejmujący
rozliczanie i finansowanie szpitalnych świadczeń
opieki zdrowotnej i ewolucję metodologii
 Analizę świadczeń w głównych obszarach JGP 2009
– 2014 z uwzględnieniem liczby grup JGP, liczby
procedur i wydatków w JGP, dostępności do świadczeń o obszarach objętych JGP i wybranych parametrów jakościowych świadczeń objętych JGP.
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 Wywiady z przedstawicielami kadry zarządzającej Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu
Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych
i Taryfikacji oraz świadczeniodawców. Wywiady
z przedstawicielami środowisk medycznych i pacjenckich.
 Wnioski i rekomendacje w zakresie utrzymania systemu JGP jako elementu polityki zdrowotnej i zarządzania systemem zdrowia, opis modelu zarządczego dla systemu oraz analizę perspektyw trwałości
zmiany systemowej z uwzględnieniem:
– Aktualizacji celów
– Aktualizacji definicji JGP
– Aktualizacji wyceny JGP
– Wprowadzania zmian systemowych
– Komunikacji i edukacji w zakresie wiedzy o systemie JGP
Ewaluacja perspektywy przyszłej oceny skuteczności
procesu w zakresie audytu procesu wdrożenia JGP
i możliwych do wykorzystania mierników

Celem raportu była ewaluacja wybranych aspektów
wdrożenia i funkcjonowania systemu JGP w Polsce.
Na podstawie dokumentów NFZ, wywiadów przeprowadzonych z wybranymi osobami zaangażowanymi
w implementację systemu JGP, a także ze wybranymi
świadczeniodawcami oraz na podstawie analizy doświadczeń innych państw w zakresie wdrożenia systemów DRG, została przeprowadzona ewaluacja wdrożenia tej transformacji systemowej w Polsce.
Obserwacje poczynione w ramach przeprowadzonej
ewaluacji oraz wskazane dobre praktyki stanowią podstawę do sformułowania rekomendacji dla podmiotów
odpowiedzialnych za utrzymanie i rozwój systemu JGP
w Polsce. Wypracowane rekomendacje mają charakter
kierunkowy i wskazują inicjatywy, które mogą wspierać
funkcjonowanie systemu JGP oraz prowadzenie innych
działań o charakterze zmiany systemowej.
Streszczenie powstałego raportu „ Ewolucja wybranych
aspektów wdrożenia i funkcjonowania systemu JGP”
jest dostępne w Bibliotece dokumentów na portalu informacyjnym

8. PODSUMOWANIE

3. Podsumowanie
PROJEKT Akademia NFZ w liczbach
76 liczba zorganizowanych edycji szkoleń
2 932 liczba przeszkolonych osób
na szkoleniach stacjonarnych
2 480 liczba przeszkolonych kobiet
we wszystkich edycjach szkoleń
stacjonarnych
452 liczba mężczyzn przeszkolonych
we wszystkich edycjach szkoleń
stacjonarnych
1 258 liczba osób uczestniczących
w szkoleniach z Parw Pacjenta
1 259 Liczba Osób uczestniczących
w szkoleniach z Praw Pacjenta
316 liczba osób uczestniczących
w szkoleniach dot.
„Zasad funkcjonowania systemu
ochrony zdrowia w Polsce”
816 liczba osób przeszkolonych
w szkoleniach dot.
„Zasad kontraktowania świadczeń
zdrowotnych w Polsce
189 liczba osób przeszkolonych
w szkoleniach dot. „Zasad raportowania
i sprawozdawczości w realizacji usług
medycznych finansowanych ze środków
publicznych

353 liczba osób przeszkolonych
w szkoleniach dot. „Zasad
prawidłowego przygotowania ofert
w ramach konkursów na świadczenia
medyczne finansowane ze środków
publicznych
3 503 283 liczba odwiedzin strony na portalu
Akademia NFZ
13 630 liczba założonych kont
2 423 liczba osób kwalifikowalnych które
ukończyły szkolenia e-learningowe
2 154 liczba kobiet -beneficjentek
kwalifikowalnych które ukończyły
szkolenia e-learningowe
2 198 liczba osób które ukończyły szkolenie
e-learningowe z Praw Pacjenta
1 515 liczba osób które ukończyły szkolenie
e-learningowe z Zasad Funkcjonowania
systemu ochrony zdrowia w Polsce
liczba osób które ukończyły szkolenie
e-learningowe z technik negocjacji
1 247 liczba osób które ukończyły szkolenie
e-learningowe z zasad prawidłowego
przygotowania ofert w ramach
konkursów na świadczenia medyczne
finansowane ze środków publicznych
1 110 liczba osób które ukończyły szkolenie
e-learningowe z „Zasad raportowania

i sprawozdawczości w realizacji usług
medycznych finansowanych
ze środków publicznych”
1 258 liczba osób które ukończyły szkolenie
e-learningowe z Zasad kontraktowania
świadczeń zdrowotnych w Polsce
1 117 liczba osób które ukończyły szkolenie
e-learningowe z technik negocjacji
139 liczba osób które ukończyły szkolenie
e-learningowe z Zarządzanie sobą
w czasie
1 172 liczba osób które ukończyły szkolenie
e-learningowe z komunikacji
interpersonalnej
1 218 liczba osób które ukończyły szkolenie
e-learningowe z Techniki radzenia sobie
ze stresem
7 729 godzin 16 min
liczba godzin które uczestnicy spędzili
realizując szkolenia e-learningowe
322,04 liczba dni które uczestnicy spędzili
realizując szkolenia e- learningowe
7 liczba przeprowadzonych edycji promocji
skierowanych do użytkowników platformy
5 liczba przeprowadzonych konferencji
ogólnopolskich
955 liczba pism wysłanych w czasie trwania
projektu
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