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• Europejska Federacja
Szpitali HOPE z siedzibą
w Brukseli zrzesza 
organizacje szpitali ze 
wszystkich krajów UE, od 
18.11.2001 także z Polski 
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HOPEHOPE

• Europejska Federacja Szpitali w skrócie HOPE (od 
HOspitals for EuroPE) jest międzynarodową
organizacją typu non-profit zrzeszającą narodowe 
związki szpitali.  

• HOPE obejmuje około 80% łóżek szpitalnych UE 
• Misją HOPE jest promocja poprawy jakości 

ochrony zdrowia obywateli UE, określanie i 
monitorowanie wysokich standardów opieki 
szpitalnej oraz efektywności organizacyjnej i 
operacyjnej szpitali, a także innych usług 
zdrowotnych
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HOPE 2013: Konsultacje HOPE 2013: Konsultacje 
spospołłeczneeczne

• Dyrektywa o opiece transgranicznej
• Przygotowanie do wyborów PE
• Dyrektywa w sprawie uznawania kwalifikacji 

zawodowych
• Legislacje w sprawie sprzętu medycznego
• Dyrektywa w sprawie czasu pracy (WTD)
• Presja na oddziały ratunkowe szpitali
• Legislacje w sprawie ochrony danych
• Bezpieczeństwo pacjenta
• Ochrona przed promienioweniem joinizującym 
• VAT
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HOPE EXCHANGE 2013HOPE EXCHANGE 2013
• Program działa od 1981 roku, 
• Polska w pełnym wymiarze  uczestniczy w nim po raz 

pierwszy  
• Program jest adresowany do profesjonalistów, którzy 

odpowiedzialni są zarządzanie w rozmaitych obszarach 
systemu ochrony zdrowia

• Beneficjantami programu są nie tylko jego uczestnicy –
menedżerowie, ale i goszczące ich szpitale  

• Menedżerowi przyjeżdżają z wiedzą i doświadczeniami 
zdobytymi w swoich krajach, czym dzielą się z 
gospodarzami
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HOPE Exchange w PL, HOPE Exchange w PL, 
13.05.201313.05.2013
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PFSz: Najbardziej reprezentatywna 

organizacja szpitali w Polsce 

• Jesteśmy narodową organizacją pracodawców 
sektora szpitalnego

• Zrzeszamy szpitale niezależnie od ich modelu 
własnościowego, organizacyjnego, czy też
profilu specjalistycznego

• Należymy do Europejskiej Federacji Szpitali 
HOPE
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PFSz: czPFSz: człłonkowieonkowie

http://www.federacjaszpitali.pl/2.html
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PFSz: aktualnoPFSz: aktualnośścici

http://www.federacjaszpitali.pl/10.html
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PFSz: KonferencjePFSz: Konferencje

http://www.federacjaszpitali.pl/19.html
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PFSz, konferencjePFSz, konferencje
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PFSz: Forum KatowicePFSz: Forum Katowice
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Konferencja w Opolu, Konferencja w Opolu, 
25.04.201325.04.2013
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Liderzy OSOZ, 2013Liderzy OSOZ, 2013
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Liderzy Liderzy OSOZOSOZ,, 20122012



25



26

Zamość: 23.05.2013
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Suwałki: 26-28.09.2013 



PFSz: Stanowiska PFSz: Stanowiska 

http://www.federacjaszpitali.pl/29.html
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Polskie Towarzystwo Intensywnej Polskie Towarzystwo Intensywnej 

Terapii InterdyscyplinarnejTerapii Interdyscyplinarnej
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PFSz PFSz -- czczłłonkostwoonkostwo

• Deklaracja

• Wpisowe:  1000 PLN

• Składka roczna : 1500 PLN



Polska Federacja Szpitali: Polska Federacja Szpitali: 

12.201312.2013

• W Unii Europejskiej (jako członek HOPE)
o 80% łóżek 

• W Polsce
o72 szpitale członkowskie
o17 członków wspierających
o>22 000 łóżek
oOk. 3,5 mld PLN kontraktu z NFZ
o Jedyna organizacja szpitali „Ponad 

podziałami”
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PFSz: Obszary dziaPFSz: Obszary działłaańń
• Konsultacje społeczne
• Zakupy grupowe szpitali
• Ubezpieczenia szpitali i system zarządzania ryzykiem
• Ubezpieczenia grupowe
• Informatyzacja szpitali 
• Badania kliniczne
• Pozyskiwanie finansowania i klastry
• Obszar prawny i legislacyjny
• Udział w konferencjach rynku zdrowia i publikacje
• Edukacja i szkolenia
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Gorące krzesła: MZ, 10.2013
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OddziaOddziałł Szpitalny: wg. rozporzSzpitalny: wg. rozporząądzenia Ministra dzenia Ministra 

Zdrowia z roku 1996, par. 11  Zdrowia z roku 1996, par. 11  

• Definicja tradycyjna:
komórka organizacyjna
grupująca chorych
objętych opieką jednej ze
specjalności medycznych 

• Definicja alternatywna:
komórka organizacyjna
grupująca chorych objętych
tym samym stopniem
natężenia opieki lekarskiej i
pielęgniarskiej
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Oddzial szpitalny: SANEPID Oddzial szpitalny: SANEPID -- GISGIS



OddziaOddziałły szpitala: nowoczesna organizacjay szpitala: nowoczesna organizacja

• Opieka intensywna – ok 5% łóżek
o Zakres reanimacji i intensywnej terapii 

• Opieka progresywna – ok. 10%  łóżek 
o Zakres progresywnej terapii medycznej dorosłych i dzieci

• Opieka ostra – ok 50% łóżek 
o Zakres opieki krótkoterminowej dorosłych i dzieci, w tym opieki 

okołoporodowej 
RAZEM ok. 65% łóżek o wyższym stopniu natężenia opieki 

• Opieka podostra – ok 15% łóżek  
o Zakres rehabilitacji krótkoterminowej

• Opieka przewleka – ok. 20% łóżek 
o Zakres rehabilitacji długoterminowej oraz opieki pielęgnacyjnej
RAZEM ok. 35% łóżek o niższym stopniu natężenia opieki
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