Usprawniamy polski system ochrony zdrowia, zapewniamy rozwój podmiotów i
kadr medycznych, tworzymy efektywne rozwiązania, dbając o jakość opieki i
bezpieczeństwo pacjentów.

Misja Spoiwo

Interesariusze

Świadczeniodawcy

Kadry ochrony
zdrowia

Aktywna współpraca i
skuteczna reprezentacja

Dzielenie się
wypracowaną wartością

Podnosimy efektywność
poprzez dostęp do
wiedzy, wymianę
doświadczeń i
benchmarking
Identyﬁkujemy bariery
wzrostu efektywności i
wartości systemu
ochrony zdrowia,
wspieramy ich
eliminację

Propozycje
wartości

Zapewniamy wsparcie
prawne w relacjach z
instytucjami publicznymi
Współpracujemy i
wspieramy się przy
zawieraniu i realizacji
kontraktów
Redukujemy
niegospodarność,
stosując podejście
populacyjne oparte o
wyniki

Budujemy rozwiązania i
infrastrukturę w celu
efektywnego
skoordynowania opieki
Rozwijamy kompetencje
w zakresie poprawy
efektywności leczenia i
organizacji pracy
Dążymy do
przydzielania zadań i
uprawnień adekwatnych
do kompetencji kadr
ochrony zdrowia by
wyzwolić ich potencjał i
tworzyć wartość dodaną
Zapewniamy bezpieczne
środowisko pracy
Wspieramy rozwój i
upowszechniamy
nowoczesne
rozwiązania cyfrowe w
procesie leczenia
pacjentów

Instytucje
i towarzystwa
naukowe

Władza publiczna

Pacjenci

Ścisła współpraca przy
tworzeniu rozwiązań w
ochronie zdrowia

Efektywne budowanie
wartości ochrony
zdrowia

Koordynowana opieka

Wspólnie deﬁniujemy
potrzeby i problemy
badawcze
Udostępniamy platformy
do prowadzenia badań
naukowych i wspieramy
ich realizację
Współpracujemy przy
budowie nowoczesnych
rozwiązań i standardów
w ochronie zdrowia
Pomagamy dostosować
programy edukacyjne do
potrzeb rynku
Wspieramy edukację
studentów i rozwój
naukowców poprzez
bieżącą współpracę i
wymianę doświadczeń

Pomagamy uzyskać
optymalne warunki
ﬁnansowe dla
Świadczeniodawców i
zdrowotne dla
Pacjentów
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Wspieramy budowę
kompletnych i
wiarygodnych zasobów
informacyjnych w
zakresie ochrony
zdrowia.
Wspieramy
przetwarzanie
dostępnych informacji
w wiedzę niezbędną do
poprawy jakości opieki
nad pacjentem oraz
zwiększenia
efektywności systemu
ochrony zdrowia
Promujemy zdrowie
populacyjne,
proﬁlaktykę i
funkcjonalną integrację
opieki
Pomagamy zbudować
gospodarny system
ochrony zdrowia,
oparty o dostępne
zasoby oraz
pozbawiony barier
wzrostu wartości
Wspieramy zarządzanie
ryzykiem i ciągłość
działania systemu

Zapewniamy
profesjonalną opiekę
medyczną, chronimy
zdrowie w sposób
nowoczesny i
bezpieczny w
zintegrowanym
łańcuchu wartości
Budujemy znajomość i
biegłość rozumienia i
wykorzystywania
informacji medycznych
przez pacjentów (health
literacy)
Aktywnie komunikujemy
się z pacjentami, przy
wykorzystaniu
nowoczesnych
technologii
Promujemy postawy
współodpowiedzialnośc
i za własne zdrowie
Używamy
profesjonalnych
rozwiązań do
rozpoznawania potrzeb
zdrowotnych

