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koNgrES PrAktYkÓW zArząDzANIA W ocHroNIE zDroWIA mEDmEtrIQ 2012

menedżerowie placówek medycznych mogą zgłosić 
się do projektu współfinansowanego przez Narodo-
we centrum Badań i rozwoju, realizowanego przez 
spółkę Prometriq Akademia zarządzania.  Dzięki 
temu przedsięwzięciu mają szansę współtworzyć 
dwie aplikacje wspomagające zarządzanie. Pierwsza 
z nich ułatwi analizy finansowe i budżetowanie, druga 
zarządzanie jakością i ryzykiem. 

Aplikacja Medmetriq Controlling umożliwi kalkulację 
kosztów i cen. Będzie przydatna w procesie kontrakto-
wania i prowadzenia polityki inwestycyjnej. Będzie rów-
nież stanowić ekonomiczne podstawy podejmowania 
decyzji. Z kolei aplikacja Qmetriq usprawni zarządzanie 
jakością i ryzykiem w szpitalu zgodnie z wytycznymi Mi-
nisterstwa Finansów, a także zarządzanie kadrami przez 
delegowanie odpowiedzialności, obowiązków i upraw-
nień. – Stanowiska pracy zyskują menedżerski opis, co bar-
dzo ułatwia kierowanie placówką – komentuje uczestnik 

Kongresu Praktyków Zarządzania w Ochronie Zdrowia 
Medmetriq 2012, który odbył się 8–10 października br. 
w Sopocie. 

W spotkaniu wzięło udział ponad 130 dyrektorów szpi-
tali i przedstawicieli organów założycielskich. Kongres 
stanowi część dwuletniego projektu Platforma Informa-
cji Medycznych, współfinansowanego przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju, realizowanego przez spółkę  
Prometriq Akademia Zarządzania.  – Kongres to forma 
konsultacji z menedżerami, których chcemy zachęcić do 
aktywnego współtworzenia, a następnie korzystania z na-
rzędzi zarządczych opracowanych w ramach projektu – 
mówi Piotr Szynkiewicz, prezes firmy Prometriq.

Podczas kongresu największym zainteresowaniem cie-
szyły się warsztaty dotyczące zarządzania ryzykiem, zaso-
bami ludzkimi i controllingu. Trwają również prace nad 
słownikiem umożliwiającym benchmarking oddziałów 
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szpitalnych. – W tej chwili nie istnie-
je jednolity słownik pojęć używanych 
w szpitalach. Pod tym samym określe-
niem, jak np. sala operacyjna lub przy-
chód, w dwóch różnych placówkach 
mogą kryć się zupełnie inne treści. Bez 
ich ujednolicenia analiza porównawcza 
nie jest wiarygodna – mówi Piotr Szyn-
kiewicz. 

Omówiono też inicjatywę zapropono-
waną przez dyrektorów szpitali powia-
towych. – Opracowujemy model ekono-
miczny, coś na kształt wirtualnego szpi-
tala powiatowego, który umożliwi ana-
lizę minimalnych kosztów utrzymania placówki oraz po-
zwoli ocenić racjonalność kontraktowania – mówi zbyszko 
Przybylski, prezes spółki Szpital Powiatowy we Wrześni. 
– Taki model pozwoliłby na oparte na racjonalnych prze-
słankach porównanie z innymi placówkami.

obserwatorium NFz

Zestawieniu i wymianie informacji ma służyć także inne, 
opracowywane w ramach projektu narzędzie: Obser-
watorium NFZ. Już teraz na stronie www.obserwato-
riumNFZ.pl można sprawdzić, jak różnią się realizacje 
wybranych świadczeń w województwach oraz – w ob-
rębie tego samego regionu – między poszczególnymi 
szpitalami. 

Bezpłatne aplikacje dla uczestników projektu 

Obie aplikacje zostaną udostępnione partnerom pro-
jektu bezpłatnie, podobnie jak raporty benchmarkin-
gowe szpitali i ich oddziałów. Współpłacenie ze stro-
ny podmiotów leczniczych będzie dotyczyć jedynie 
kosztów nieobjętych projektem, takich jak udostęp-
nienie serwera lub przeprowadzenie szkoleń wykra-
czających poza zakres podstawowego wykorzystania 
aplikacji. 

jak przyłączyć się do projektu

Partnerem projektu może zostać szpital, który zadeklaru-
je współpracę polegającą na dostarczeniu uwag i infor-

macji wspierających doskonalenie opra-
cowywanych rozwiązań. Więcej informa-
cji na ten temat znajduje się na stronie in-
ternetowej: www.pinmed.pl.

Aż 97% uczestników Kongresu Medmetriq 
2012 zadeklarowało chęć udziału w kolej-
nej edycji spotkania. Prometriq Akademia 
Zarządzania zaprasza jeszcze w tym roku 
do Opola, Wrocławia i innych miast, gdzie 
we współpracy z urzędami marszałkow-
skimi organizowane są warsztaty dla dy-
rektorów szpitali. 
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