Zapraszamy na konferencję dla specjalistów oraz kadry zarządzającej szpitali
z cyklu „Casemix”

„Zmiany w zakresie prowadzenia działalności leczniczej
oraz finansowaniu świadczeń zdrowotnych”

Szanowni Państwo,
Okres wakacyjny obfitował w szereg zmian w zakresie ustaw i rozporządzeń związanych z działalnością
leczniczą. Część z nich jest jeszcze na etapie legislacyjnym, a część zawarto w opracowaniach koncepcji i
kierunków.
Tradycją konferencji Casemix jest omówienie tych zmian oraz wskazanie możliwych kierunków kolejnych
modyfikacji systemu. Kluczowymi pytaniami jakie będę chciał zadać podczas zajęć będą te, które dotyczą
prowadzenia niepublicznych podmiotów oraz te, które dotyczą sposobu zawierania umów.
Jak zawsze, podczas zajęć bardzo liczę na Państwa głos w dyskusji.

Gorąco zapraszam do udziału w konferencji
Rafał Janiszewski
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PROGRAM KONFERENCJI:
23.09.2016 r. (piątek)
12.00 – 13.00 Zakwaterowanie uczestników
13.00 – 14.00 Obiad
14.00 – 16.00 Zmiany w Ustawie o działalności leczniczej
 Omówienie zmian dotyczących organizacji podmiotu leczniczego
 Zmiany w prowadzeniu podmiotu niepublicznego
 Szanse i zagrożenia wynikające z dekomercjalizacji
 zmiany w zakresie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna
praktyka lekarzy i pielęgniarek
 zmiany w zakresie zawierania niektórych umów o udzielanie świadczeń z NFZ
 wyłączenia pomiotu leczniczego z regulacji dotyczących swobody działalności
gospodarczej – w jakim zakresie
16.00 – 17.00 Warunki zawierania umów – omówienie ostatniej modyfikacji dokumentu
17.00 – 18.30 Ustawa o prawach pacjenta oraz inne przepisy regulujące dokumentację medyczną



19.00

omówienie skutków najnowszego projektu ustawy
problemy i wątpliwości dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej
prowadzonej elektronicznie
 dokumentacja medyczna wymagana przepisami (omówienie dokumentów
wymaganych innymi przepisami niż rozporządzenie Ministra Zdrowia)
 zgody i oświadczenia składane przez pacjentów w czasie udzielania świadczeń. Omówienie
najważniejszych rodzajów dokumentów i sposobu ich przetwarzania.
 Jak wdrożyć dokumentację elektroniczną – najważniejsze elementy procesu
Kolacja
24.09.2016 r. (sobota)

08.00 – 09.00 Śniadanie
09.00 – 11.15 Listy oczekujących – udostępnianie pacjentom zgodnie z najnowszymi przepisami
 Wymagania dotyczące prowadzenia list oczekujących
 Wymagania dotyczące systemów informatycznych – aspekty praktyczne
11.30 – 13.00 Co nowego w systemie?
 Kierunki zmian w zakresie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
 przewidywane zmiany w zakresie rozliczania świadczeń z NFZ (POZ, AOS, onkologia)
 Praktyczne implikacje nowych uprawnień pacjentów 75+
13.00
Obiad i zakończenie konferencji
Zajęcia poprowadzą:
Rafał Janiszewski – właściciel Kancelarii
Artur Fałek – w latach 2007-2015 Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia, wcześniej
Dyrektor Departamentu Gospodarki Lekami Centrali NFZ, były Przewodniczący Komisji ekonomicznej przy Ministrze
Zdrowia, wcześniej Zespołu ds. Gospodarki Lekami

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności tematów z uwagi na otwarty charakter zajęć.
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INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Miejsce: Hotel Klimczok *****, ul. Poziomkowa 20, Szczyrk.

Koszt uczestnictwa
-

zajęcia w dniach 22-23 września – 1230 zł netto

-

cena dla członków Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych – 1.000 zł netto

Koszt uczestnictwa zawiera zakwaterowanie, wyżywienie (zgodnie z programem) oraz materiały konferencyjne
(w wersji papierowej i elektronicznej).
Po zakończeniu zajęć uczestnicy konferencji mogą skorzystać z kompleksu basenów, siłowni i saun.
Ośrodki, które mają podpisaną umowę z NFZ nie muszą powiększać podanej kwoty o VAT,
gdyż usługi szkoleniowe finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku.
* * * W przypadku zgłoszenia 2 i więcej osób udzielamy 10% rabatu * * *
Zgłoszenia można wysyłać na nasz fax: (022) 625 73 99 lub na adres e-mail katarzyna.moczulska@iuz.org.pl.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z Panią Katarzyną Moczulską
pod numerem telefonu

607 407 202

Termin przysyłania zgłoszeń upływa: 15 września 2016 r.
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONFERENCJI Z CYKLU CASEMIX
Termin: 23- 24 września 2016 r. .
Miejsce: Hotel Klimczok, ul. Poziomkowa 20 , 43-370 Szczyrk
Dane płatnika do faktury:
Nazwa i adres placówki zgłaszającej uczestników (w tym NIP) lub adres zamieszkania w przypadku zgłoszeń indywidualnych

Oświadczam, że konferencja jest finansowana ze środków publicznych. Zwolnienie od podatku na podstawie art. 43
ust. 1 pkt 29 lit. C ustawy o VAT:
TAK ☐ NIE ☐
Telefon do uczestnika szkolenia:

E-mail (na który wyślemy dane dotyczące
płatności i materiały szkoleniowe):

Rodzaj pokoju: jednoosobowy ☐
Imię i nazwisko uczestnika

dwuosobowy ☐
Stanowisko

1.

Koszt*
1230 zł netto*
zgłoszenia:
do
15.09.2016r.

2.
3.

* W przypadku braku finansowania ze środków publicznych kwota szkolenia będzie powiększona o 23% podatku
VAT
Ogólne zasady uczestnictwa:
1. Udział w szkoleniu należy potwierdzić najpóźniej do 15 września 2016 r.
2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na nr faksu (022) 625 73 99 lub za pomocą poczty elektronicznej:
katarzyna.moczulska@iuz.org.pl
3. Liczba miejsc w szkoleniu jest ograniczona. Zastrzegamy sobie możliwość zamknięcia listy uczestników przed wskazanym terminem
zgłoszeń z uwagi na brak miejsc (duża ilość zgłoszeń).
4. Prosimy o dokonanie płatności przed datą rozpoczęcia szkolenia.

Imię i nazwisko osoby akceptującej udział w szkoleniu: ______________________________

Data _________.2016 r.

______________________________
Podpis osoby akceptującej
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