
BEZPŁATNYCH 
SZKOLENIACH ONLINE

W RAMACH PROJEKTU „RACJONALNE DECYZJE W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA, 
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM REGIONALNEJ POLITYKI ZDROWOTNEJ”
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ZAPROSZENIE

Europejski Fundusz Społeczny

DO UDZIAŁU W:

ORGANIZOWANYCH PRZEZ 
AGENCJĘ OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH i TARYFIKACJI 



jest poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w zakresie: tworzenia samorządowych programów 

polityki zdrowotnej, regionalnych strategii ochrony zdrowia, świadczeń objętych finansowaniem ze środków 

publicznych, procesu taryfikacji oraz procesu terapeutycznego. 

 

Głównym celem projektu szkoleniowego 

3 moduły tematyczne do wyboru:

W RAMACH PROJEKTU „RACJONALNE DECYZJE W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA, 
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM REGIONALNEJ POLITYKI ZDROWOTNEJ”

ZAPROSZENIE
DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH ONLINE

Szkolenia prowadzone są przez 

 pracowników AOTMiT (wykladowców,

w zespołach 2-3 osobowych

Agenda szkoleń  dostepna na stronie

 internetowej https://power.aotm.gov.pl/

Możliwośc zadawania pytań 

i dyskusja z innymi uczestnikami

Uzyskanie certyfikatu po zakończonym

szkoleniu

Szkolenia komputerze,  dostępne są na

tablecie i smartfonie - z dowolnego miejsca

Materiały edukacyjne w formie 

elektronicznej dla każdego uczestnika

szkolenia

Programy polityki zdrowotnej (PPZ) Wytyczne kliniczne Refundacja leków 

ORGANIZOWANYCH PRZEZ 
AGENCJĘ OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH i TARYFIKACJI 



Szkolenia dedykujemy:  

w zakresie – podmiotom tworzącym system ochrony zdrowia   oceny technologii medycznych (HTA) i EBM

w Polsce –  pracownikom podmiotów leczniczych, w tym kadry zarządzającej w podmiotach wykonujących 

działalność leczniczą, pracownikom organów założycielskich dla szpitali i innych podmiotów leczniczych 

działających w publicznym systemie ochrony zdrowia, płatnikowi publicznemu oraz przedstawicielom 

organizacji pacjentów. 

w zakresie  programów polityki zdrowotnej (PPZ) – przedstawicielom organów założycielskich podmiotów 

leczniczych, w tym pracownikom jednostek samorządu terytorialnego, osobom biorącym udział w tworzeniu 

regionalnej polityki zdrowotnej oraz przedstawicielom organizacji pacjentów;  

w zakresie zgodnie z zasadami medycyny opartej na   tworzenia i adaptowania wytycznych klinicznych

dowodach (EBM) – kadrze medycznej – pracownikom podmiotów leczniczych, w tym kadrze zarządzającej 

w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, pracownikom organów założycielskich dla szpitali 

i innych podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie ochrony zdrowia, płatnikowi publicz-

nemu oraz przedstawicielom organizacji pacjentów;  

Jak zapisać się na szkolenie:

Krok 1 – wypełnij formularz projektowy dostępny na stronie projektowej:

https://power.aotm.gov.pl/

Krok 2 – prześlij formularz na adres szkolenia@aotm.gov.pl

  887 830 678   szkolenia@aotm.gov.pl

 Zapraszamy serdecznie do rejestracji i aktywnego udziału w szkoleniu 



Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej 

liczba 
przeprowadzonych 

szkoleń 82

Samorządy

Pracownicy Podmiotów 
Leczniczych

Kadra Zarządzająca 
Podmiotami Leczniczymi

Administracja Publiczna

Decydenci Polityki
Regionalnej

Organizacje Pacjenckie

Moduły szkoleniowe w ramach projektu:

Odbiorcy 
Szkoleń

liczba 
przeszkolonych 

uczestników 2000
ponad

Taryfikacja 
świadczeń

Programy Polityki 
Zdrowotnej

Refundacja leków Wytyczne kliniczne

Szkolenia
AOTMiT


