Zaproszenie na warsztaty

Praktyczne aspekty zarządzania
przychodami z NFZ
WARSZAWA 14.12.2018 CENTRUM ONKOLOGIII INSTYTUT W WARSZAWIE

Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie wraz z Polską Federacją Szpitali
serdecznie zapraszają na kolejny cykl warsztatów dla kadry zarządczej oraz pracowników działów
rozliczeń pt. „Praktyczne aspekty zarządzania przychodami z NFZ”.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału z tygodniowym wyprzedzeniem, na adres: kontakt@pkmp.org.pl.

Podczas ostatnich kilkunastu miesięcy wprowadzono istotne zmiany w zasadach finansowania diagnostyki
genetycznej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w wyniku czego powstało wiele nowych zagadnień oraz
ogromna potrzeba wiedzy - w jaki sposób radzić sobie w nowej rzeczywistości? Warsztaty są odpowiedzią na
wyzwania interpretacyjne zarządzeń Prezesa NFZ, jak również kwestie wymogów jakościowych w obszarze
diagnostyki genetycznej i zamówień publicznych na wykonywanie tych badań. Spotkania będą miały charakter
aktywnej dyskusji oraz wymiany wiedzy między prezentującymi oraz uczestnikami.
Bezpłatne warsztaty odbędą się w godzinach 10.00-14.00, w następujących terminach oraz miejscach:
ê ê 14.12.2018 r. Warszawa

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w godzinach 10.00 - 14.00

Poniżej załączamy program wydarzenia. W ramach spotkania uczestnicy otrzymają praktyczne materiały:
„Zalecenia 2018 - rozliczanie genetycznych badań diagnostycznych w chorobach nowotworowych”,
opracowane przez Polską Koalicję Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie oraz „Zarządzanie
przychodami z NFZ – przykładowe raporty” opracowane przez Centrum Onkologii – Instytut im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz Polską Koalicję Medycyny Personalizowanej - Stowarzyszenie.

Ramowy program warsztatów:
10:00 – 10:05 – Rozpoczęcie
10:05 – 12.00 – Nabywanie i rozliczanie leków, diagnostyka genetyczna
Wykładowcy: dr Beata Jagielska (Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego i Rozliczeń Świadczeń
Zdrowotnych Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie), dr Erwin Strzesak (Pełnomocnik Dyrektora
ds. Rozliczeń Wielkopolskiego Centrum Onkologii), mec. Adam Twarowski (Zastępca Przewodniczącego
Komisji Bioetycznej przy Centrum Onkologii – Instytucie w Warszawie), dr Michał Chrobot (Świętokrzyskie
Centrum Onkologii w Kielcach), Dorota Drobisz – Kopydłowska (Value Based Healthcare Infarma),
przedstawiciel lokalnego podmiotu leczniczego
1. Aktualne problemy związane ze stosowaniem i rozliczaniem leków.
a) Monitorowanie wykonania kontraktu w ramach programów lekowych i chemioterapii w odniesieniu
do stosowania konkretnego leku
b) Rozliczanie leków – aspekty praktyczne:
- darowizny od fundacji
- Ratunkowy Dostęp do Technologii Lekowych (RDTL)
- zmiany cen leków: leki biopodobne, leki generyczne, leki oryginalne
- nieznaczne przekroczenia dawek leków a rozliczanie wartości leku
2. Szczegółowe zasady rozliczania diagnostyki genetycznej.

12:05 – 12:15 Przerwa kawowa
12:15 – 14:00 Jakość w diagnostyce, a finansowanie świadczeń zdrowotnych.
Wykładowcy: prof. Joanna Chorostowska – Wynimko (Zastępca Dyrektora ds. Nauki Instytutu Gruźlicy
i Chorób Płuc w Warszawie), prof. Andrzej Marszałek (Konsultant Krajowy w dziedzinie patomorfologii),
dr Beata Jagielska (Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych
Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie), dr hab. prof. nadzw. Barbara Pieńkowska-Grela (Kierownik
Samodzielnej Pracowni Cytogenetyki w Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie), mec. Adam Twarowski
(Zastępca Przewodniczącego Komisji Bioetycznej przy Centrum Onkologii – Instytucie w Warszawie.
1. W jaki sposób diagnostyka genetyczna prowadzi do obniżenia holistycznych kosztów terapii pacjenta?

2.
3.
4.
5.

Rola patomorfologii i genetyki w procesie diagnostyczno – terapeutycznym w onkologii,
z uwzględnieniem znaczenia jakości wykonywanych badań.
Możliwości finansowania badań genetycznych i patomorfologicznych w ramach kontraktu z NFZ.
Odpowiedzialność podmiotu leczniczego za jakość udzielanych świadczeń.
Zamówienia publiczne na zakup produktów leczniczych oraz wykonywanie badań genetycznych:
- stosowanie kryteriów oceny ofert
- zakupy grupowe monitorowane przez NFZ
- zakupy leków biopodobnych, zmiany limitów finansowania a zawarte wcześniej umowy.

Serdecznie zapraszamy!

dr n. med. Beata Jagielska
Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej
– Stowarzyszenie

prof. nadzw. Jarosław J. Fedorowski
Prezes Polskiej Federacji Szpitali

