
III EDYCJA KONKURSU

Liderzy zmian  
w ochronie zdrowia
Leaders of VBHC

PODZIEL SIĘ NAJLEPSZYMI PRAKTYKAMI W OCHRONIE ZDROWIA

Konkurs Liderzy zmian w ochronie zdrowia. Leaders of VBHC  
to wspólna inicjatywa Wolters Kluwer Polska oraz Uczelni Łazarskiego. 

III edycja konkursu, którą inaugurujmy w tym roku, ma za zadanie docenienie placówek 
leczniczych, które rozwijają praktyki nakierowane na jak najlepszy efekt zdrowotny i do-
świadczenia pacjentów, czyli tzw. Value Based Health Care (VBHC).

Celem konkursu jest promowanie najwyższych standardów zarządzania podmiotami lecz-
niczymi, w tym upowszechnianie najlepszych praktyk i rozwiązań w zakresie monitorowa-
nia jakości opieki, optymalizacji procesów na rzecz bezpieczeństwa i skuteczności lecze-
nia, wzmacniania pracy zespołowej oraz skutecznej profilaktyki i edukacji.

Udział w konkursie jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich przedstawicieli rynku zdro-
wia, publicznych i prywatnych:

szpitali przychodni ambulatoryjnej  
opieki specjalistycznej (AOS)

przychodni podstawowej  
opieki zdrowotnej (POZ)
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Zgłoszenia konkursowe będą oceniane w 4 kategoriach

Zarządzanie  
kapitałem ludzkim

Skuteczna  
profilaktyka i edukacja

Organizacja  
przyjazna pacjentowi

Zarządzanie jakością:
Zarządzanie procesami

Zarządzanie bezpieczeństwem pacjenta
Zarządzanie skutecznością medyczną

Laureatów wyłaniają dwa niezależne organy: Jury Preselekcyjne oraz Kapituła, w skład których wchodzą eks-
perci rynku medycznego m.in. przedstawiciele administracji państwowej (MZ, NFZ, RPP, NIZP-PZH, CMJOZ, AOT-
MiT), podmiotów gospodarczych (kancelaria DZP, EY) i fundacji (Polska Unia Organizacji Pacjentów, Fundacja 
Urszuli Jaworskiej).

Nagrody zostaną wręczone laureatom konkursu 19 marca 2020 r. podczas uroczystej gali poprzedzonej kon-
ferencją Wspólna odpowiedzialność. Praktyczne doświadczenia we wdrażaniu rozwiązań nakierowanych na 
wartość zdrowotną.
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KONTAKT

Zgłoszenia do konkursu można przesłać do 27 stycznia 2020 r.  
wypełniając formularz na stronie

www.liderzy-zmian.pl

Udział w konkursie daje możliwość:

Zaprezentowania i  uhonorowa-
nie dokonań w kierunku budowy 
opieki nakierowanej na wartość 
zdrowotną przez niezależne gro-
no autorytetów polskiego rynku 
medycznego.

Uzyskania prestiżowego tytułu 
Lidera zmian w  ochronie zdro-
wia 2020. Leaders of VBHC oraz 
zdobycie wartościowych nagród.

Wymiany wiedzy i doświadczeń 
z  przedstawicielami polskie-
go rynku medycznego, podczas 
ogólnopolskiej konferencji doty-
czącej budowy rozwiązań ochro-
ny zdrowia opartych o wartość.
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