RAMOWY PROGRAM SAMORZĄDOWEGO FORUM ZDROWIA
Część wspólna dla konferencji tematycznych
10.00–13.00
Sesja Inauguracyjna Samorządowego
Forum Kapitału i Finansów
13.00–13.30
Przerwa kawowa
DZIEŃ 1 (5 października): Dyskusja strategiczna

13.30–15.00

Zdrowie – co samorząd może dziś,
a co będzie musiał jutro.
Wydatki samorządu na ochronę zdrowia
– prezentacja i dyskusja nad raportem.
Osią dyskusji będą zmiany w wydatkach samorządu na ochronę zdrowia w ostatnich
dziesięciu latach. Odpowiemy na pytanie, czy zarysowane trendy sprzyjały poprawie
zdrowotności mieszkańców, jak będą zmieniać się w najbliższych latach oczekiwania
wobec polityki samorządu w obszarze zdrowia oraz czy dzisiejsze zadania fakultatywne
samorządu nie staną się wkrótce zadaniami obowiązkowymi.

DZIEŃ 2 (6 października): Dobre praktyki i wymiana doświadczeń.
Czy można wygrać wybory nie inwestując w zdrowie?

10.00–11.15

Jak przygotować efektywny
samorządowy program zdrowotny?
Programy polityki zdrowotnej realizowane przez
samorządy to ważny aspekt zdrowia publicznego,
możliwość
zaspokajania
lokalnych
potrzeb
zdrowotnych, a jednocześnie poligon innowacyjnych
rozwiązań i dobra szkoła profilaktyki. Ich realizacja
wymaga konsensusu budżetowego, politycznego
i zdrowotnego wypracowanego w duchu współpracy
ponad podziałami. Jak opracować i wdrożyć dobry
samorządowy program polityki zdrowotnej, jakie są
trendy i nowe możliwości w zakresie jego finansowania
oraz jak kształtują się dobre praktyki włączania się
samorządów w realizację priorytetów zdrowia
publicznego w Polsce.

10.00–11.15

Jak poszerzyć populację kobiet
objętych innowacyjną profilaktyką
raka piersi?
Rak piersi jest najpowszechniejszym nowotworem
wśród kobiet. Według Światowej Organizacji Zdrowia co
19 sekund diagnozuje się przypadek tego nowotworu, a co
60 sekund z jego powodu umiera jedna kobieta.
Szczególne znaczenie dla wczesnego wykrycia raka piersi
ma samobadanie piersi i obrazowe badania
diagnostyczne. Zadamy pytanie, jak innowacyjne w skali
świata polskie urządzenie Braster, wykorzystujące do
samobadania
piersi obrazowanie
termograficzne
wykonywane pod nadzorem specjalistów, może pomóc
kobietom w lokalnych społecznościach wykryć chorobę
na jej wczesnym etapie, zwiększając szanse pełnego
wyleczenia.

11.15–11.30

15.00–15.30

Przerwa kawowa

Przerwa obiadowa

11.30–13.00

Sesja plenarna Samorządowego Forum Kapitału i Finansów

15.30–17.00

Samorządowy budżet zdrowia dziś i jutro,
czyli jak sprostać wyzwaniom i oczekiwaniom?
Osią dyskusji będzie spodziewany wzrost potrzeb i oczekiwań zdrowotnych mieszkańców
oraz rosnąca rola i odpowiedzialność samorządu w zakresie polityki zdrowotnej.
Odpowiemy na pytanie, czy samorządy stać na wywiązanie się z zadań o tak rosnącej skali,
a także jakie rozwiązania systemowe w zakresie ochrony zdrowia i strukturalne w
obszarze budżetu samorządu wdrażać, aby sprostać potrzebom jutra.

17.00–17.15

Przerwa kawowa

17.15–18.45

Ochrona zdrowia i opieka społeczna – razem,
czy osobno, czyli jak leczyć i zapobiegać,
aby jak najlepiej pożytkować środki publiczne
z perspektywy rządu i samorządu?
Osią dyskusji będzie zakres współpracy i integracji ochrony zdrowia oraz opieki społecznej
na poziomie samorządowym i centralnym. Odpowiemy na pytanie, czy można sprostać
nadchodzącym wyzwaniom bez zacieśniania takiej współpracy. Pokażemy jej potencjał,
uzyskiwane korzyści, wskażemy także, na jakie problemy natrafia współpraca pozioma,
gdzie leżą jej granice, a gdzie jest miejsce na ściślejszą integrację.

20.30

Jubileuszowa Gala Inwestorów Samorządowych
Uhonorowanie laureatów rankingów WSPÓLNOTY:
Wydatki inwestycyjne samorządów
Wydatki JST na ochronę zdrowia

13.15–14.30

13.15–14.30

Zarządzanie jakością opieki zdrowotnej, ograniczanie
ryzyka klinicznego, mechanizmy finansowe promujące
efektywność kliniczną i bezpieczeństwo pacjenta od
wielu lat pozostają jednym z najistotniejszych wyzwań
systemu opieki zdrowotnej. Zadajemy pytanie, czy
z perspektywy samorządowych organów założycielskich
narzędzia, jakie wprowadzi projektowana ustawa
o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta,
odpowiadają oczekiwaniom oraz jakie inne działania
powinny zostać podjęte, aby skutecznie realizować cele
zdrowotne w zakresie jakości i ryzyka klinicznego.

Leczenie zaćmy jest zagadnieniem, które należy
rozpatrywać w trzech wymiarach – dostępności
świadczeń, standardów jakości, w tym prawa pacjenta
do dopłaty do bardziej zaawansowanej technologii
medycznej oraz dostępności doświadczonych kadr
medycznych motywowanych do tego, aby operować więcej
pacjentów. Zadamy pytanie, jak skrócić kolejki do operacji
zaćmy, jak promować i egzekwować standardy kliniczne, jak
zagwarantować pacjentowi prawo wyboru i dopłaty oraz jak
zapełnić wolne sale operacyjne personelem medycznym.

Jak zapewnić jakość opieki
i zarządzać ryzykiem w szpitalu?

Zaćma – jak poprawić jakość życia
i wydłużyć aktywność zawodową
seniorów?

14.30–14.45

Przerwa kawowa

14.45–16.00

14.45–16.00

Inwestycje w służbie zdrowia to wyzwanie dla wielu
podmiotów. Jednym z głównych wyzwań jest
współpraca i komunikacja uczestników projektu, którzy
mają odmienne potrzeby, kierują się różnymi kryteriami
oceny przedsięwzięcia, jego celu ekonomicznego
i funkcjonalnego. Czy inwestor jest pozostawiony sam
sobie, a odpowiedzialność jest przeniesiona na
projektanta i wykonawcę?

Rozwój mobilnych technologii medycznych rewolucjonizuje warunki pracy lekarzy i ratowników oraz
poszerza zakres pomocy, jaką może uzyskać pacjent
w każdej chwili i w każdym miejscu. Innowacyjne
instrumentarium przekształca smartfon lub tablet w
profesjonalny ultramobilny aparat do badań ultrasonograficznych, a podręczny defibrylator pozwala
ratować życie w sytuacjach, w których do niedawna nie
było to możliwe. Zadamy pytanie jak ultramobilność
zwiększa bezpieczeństwo pacjenta, jaką rolę odgrywa
w podstawowej opieki zdrowotnej i co oferuje lokalnym
społecznościom.

Jak przygotować inwestycję w
szpitalu, aby miało to sens
ekonomiczny i użytkowy?

KO NCERT Varius Manx & Kasia Stankiewicz!

Nowoczesne rozwiązania mobilne –
jak zwiększyć bezpieczeństwo
i poprawić jakość leczenia obywateli?

16.00–16.45
Przerwa obiadowa

Więcej szczegółów na www.samorzadoweforum.pl

