Poznámka

Stratégia a operačný
plán pre PATH (pilot)
implementáciu
v krajinách

 Pilotná implementácia alebo
dlhodobý zámer?
• Priority = pilotná etapa
• Ale vždy mať na mysli budúci vývoj

BARCELONA

1. Identifikovať tých, koho to
ovplyvní

2. Lokálne súvislosti
 Ako PATH súvisí

 Koho to ovplyvní?
•
•
•
•
•
•
•
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• ďalšie hodnotenie výkonnosti alebo kvality
zlepšujúcich iniciatív na regionálnom alebo národnom
stupni ?

Jednotlivé nemocnice
Združenia nemocníc
Zdravotná poisťovňa
Lokálne, regionálne alebo vládne zastupiteľstvá
Univerzity
Akreditačné agentúry
Súkromný kontraktor

⇒

⇒

 V akom rozsahu by sa mali zúčastňovať ?

⇒

• Nemali by hrať žiadnu rolu
• Pasívna účasť:

⇒

• Aktívna účasť:

nemocnicami?

⇒ Vziať zodpovednosť za jednu alebo niekoľko úloh

–

• Technická podpora
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Aké komunikačné kanály už existujú a aké komunikačné
kanály bude treba rozvíjať ?

 Aké sú prostriedky pre projekt, koordinačný tím,

 Aké výsledky budú vhodné pre koho? Ako ich
použiť?

Za čo bude vláda zodpovedná pri pilote PATH v
nemocniciach? Nedostatky v kvalite a IT technológiách?
Aké sú súčasné ukazovatele? Môžu byť začlenené do siete
PATH?
Ako sa to týka akreditačného procesu, ak je použiteľný?

 Ako sa môže posilniť komunikácia medzi

⇒ Viditeľnosť / Politická podpora / dôveryhodnosť

BARCELONA

Ako by sme mohli vytvoriť synergiu?

• Iniciatívy zlepšujúce kvalitu v rámci zúčastnených
nemocníc ?

BARCELONA

nemocnice?
–
–

3. Definovať oblasti pre
ukončenie monitoringu

Možnosti na získavanie finančných prostriedkov ?
Ako môžeme minimalizovať záťaž na nemocnice ?
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4. Vytvoriť popis práce pre …
 Koordinačný tím

 Definovať priority pre kontrolu týkajúcej sa

+ zoznam členov

strategickej orientácie

 Nemocnice

 Ďaľej špecifikovať po workshope.

+ zoznam zúčastnených nemocníc

Poslať späť do WHO koncom februára
• Pre každý ukazovateľ v základnej sade, ako ďaľeko chceme
ísť v pochopení (“musí to mať zmysel..”) ?
• Ktoré ukazovatele v prispôsobenej sade chceme
podporovať?
• Pre ktoré indikátory, aké doplňujúce informácie budú
zhromažďované (spätné merania, alternatívne indikátory
indicators, atď) ?
BARCELONA
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 Niektorí ďalší, na ktorých to bude
mať vplyv...

BARCELONA

.. Do konca februára
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Pracovné skupiny
 A:
•
•
•
•

Belgicko
Dánsko
Poľsko
Slovensko

 B:
•
•
•
•
BARCELONA

Francúzsko
Litva
Južná Afrika
Portugalsko
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