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Medmetriq 2012

Ponad 100 dyrektorów szpitali obradowało w Sopo-
cie podczas kongresu Medmetriq 2012. Wydarzenie
zostało zorganizowane przez firmę Prometriq Akademia
Zarządzania w ramach projektu Platforma Informacji
Medycznych (www.pinmed.pl). Aż 97% uczestników
zadeklarowało udział w kolejnej edycji kongresu w 2013 r.

– Kongres stanowi formę konsultacji z menedżerami, któ-
rych chcemy zachęcić do aktywnego współtworzenia, a następ-
nie korzystania z narzędzi zarządczych opracowanych
w ramach projektu – mówi Piotr Szynkiewicz, prezes fir-
my Prometriq.

Uczestnicy zgodnie wskazywali na brak regionalnej
koordynacji działań szpitali. Jednym z proponowanych roz-
wiązań jest utworzenie portalu ObserwatoriumNFZ.pl,
umożliwiającego analizę umów zawartych ze szpitalami
przez poszczególne oddziały funduszu. Celem portalu jest
wymiana informacji o praktykach stosowanych w różnych

regionach i propagowanie tych najlepszych. Udostępnienie
w jednym miejscu rozproszonych obecnie informacji
pozwoli dyrektorom szpitali na lepszą ocenę swojej
pozycji konkurencyjnej i przygotowanie ofert.

Regionalny program zdrowia to inicjatywa pole-
gająca na stworzeniu merytorycznych ram do zawarcia
porozumienia pomiędzy właścicielami szpitali.

– Samorządy są zaniepokojone stanem finansów szpitali.
Poprzez analizę mapy ich świadczeń oraz parametrów
medycznych i ekonomicznych chcemy doprowadzić do regionalnego
kompromisu dotyczącego podziału dostępnych kontraktów
z jak najlepszym rezultatem medycznym – mówi uczestni-
czący w Kongresie przedstawiciel władz województwa.

Benchmarking oddziałów szpitalnych
dostępny bezpłatnie

– Bez informacji o tym, jakie zabiegi są wykonywane w szpi-
talu, nie można rzetelnie ocenić jego sytuacji finansowej. Do
tej pory nie było takiego narzędzia, chociażby z powodu bra-
ku wspólnego słownika – mówi Marek Labon, współpra-
cownik Centrum Monitorowania Jakości, jeden z eks-
pertów projektu.

Modelowy wirtualny szpital powiatowy

– Szpitale powiatowe, które zdecydują się na udział
w naszym projekcie, otrzymają informację na temat minimalnej
wartości kontraktu, przy której będą miały szansę na „zbi-
lansowanie się” – mówi Zbyszko Przybylski ze szpitala we
Wrześni. – Wszystko zostanie obliczone na podstawie
danych finansowych partnerskich szpitali oraz opracowanych
słowników i algorytmów – dodaje.

Bezpłatne aplikacje informatyczne

– Medmetriq Controlling to nie tylko program uła-
twiający analizy finansowe. To przede wszystkim narzędzie
wspierające edukację ekonomiczną kadry szpitala. Wdroże-
nie tego systemu oznacza skok mentalny – od socjalizmu do
gospodarności – mówi Katarzyna Babińska, ekspert
projektu.

– Wdrożenie systemu, który na co dzień wspiera umiejęt-
ności kierownicze, bardzo się sprawdza. Qmetriq to nie tyl-
ko menedżerski opis stanowiska pracy, lecz także wsparcie zarzą-
dzania ryzykiem zgodnie z wytycznymi Ministerstwa
Finansów – mówi Izabela Kondrusik, współpracująca z fir-
mą Prometriq od 14 lat.

– Każdy dyrektor szpitala ma szansę stać się ekspertem Plat-
formy Informacji Medycznych i korzystać z opracowanych
w ramach projektu narzędzi. Najłatwiej nawiązać z nami
kontakt w trakcie warsztatów regionalnych organizowanych
we współpracy z urzędami marszałkowskimi – mówi Piotr
Szynkiewicz. �

97% uczestników zadeklarowało udział w kolejnej
edycji spotkania dyrektorów szpitali w 2013 roku.




