i

UDRUGA POSLODAVACA U ZDRAVSTVU
i
HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA
organiziraju

SAVJETOVANJE
na temu:

"DTS u hrvatskom bolničkom sustavu
– iskustva jednogodišnjeg razdoblja"
Zagreb, Psihijatrijska bolnica «Vrapče», Edukacioni centar, 08. prosinca 2009.g. u 10:00 sati
U sklopu rada Povjerenstva za DTS Hrvatske liječničke komore i Udruge poslodavaca u zdravstvu organizira se
Savjetovanje na temu: "DTS u hrvatskom bolničkom sustavu – iskustva jednogodišnjeg razdoblja ".
Sudjelovanje na ovom stručnom skupu biti će bodovano prema Pravilniku Hrvatske liječničke komore, a ulaz je
slobodan.

PROGRAM
10:00 – 10:15 otvorenje Okruglog stola – prim. Hrvoje Minigo, dr. med., Mile Klepo, dipl. iur.
10:15 – 10:30 HLK, prim. Josip Jelić, dr. med., mr.sc.Marijan Cesarik, dr.med., mr.sc. Dubravko Furlan, dr.
med.: Unapređenje DTS sustava u razdoblju od svibnja do prosinca 2009. godine
10:30 – 10:45

HZZO, Tihomir Strizrep, dr.med.: DTS sustav u bolničkom sustavu iz kuta gledanja HZZO-a

10:45 – 11:00

UPUZ, prof.dr.sc. Vlado Jukić, dr. med.: Cijena po danu liječenja kao instrument financiranja

11:00– 11:15

HLK, prof.dr.sc. Branimir Jakšić, dr.med.: Ocjena rada bolničkih ustanova putem DTS-a –
realnost ili tehnika

11:15 – 11:30 UPUZ - OB Zabok, Tihomir Vončina, dipl. oec.: Izračun isplativosti pojedinog DTS slučaja
11:30 – 12:15 Pauza
12:15 –12:30 UPUZ, Ivan Lukovnjak, dipl. oec.: Utjecaj DTS sustava na prihode po osnovi sudjelovanja
osiguranika u troškovima liječenja
12:30 – 12:45 UPUZ - KBC Zagreb, Mirela Crnčić, dipl. oec.: Prisutni problemi vezani uz fakturiranje usluga
bolničke zdravstvene zaštite po DTS-u
12:45 – 13:00 Agencija za kvalitetu i akreditaciju, Renato Mittermayer, dr.med.: Kategorizacija i akreditacija
zdravstvenih ustanova i DTS-a
13:00 – 13:15 HLZ, doc.dr.sc. Jasna Mesarić: DTS kao pokazatelj kvalitete zdravstvene zaštite
13:15 – 13:45 Rasprava,zaključci i prijedlog aktivnosti s ciljem unapređenja postojećeg DTS-a
(moderatori : prim. Josip Jelić, dr.med, Ivan Lukovnjak, dipl. oec.)

Predsjednik HLK:
Prim. Hrvoje Minigo, dr.med. v.r.

Ravnatelj Udruge:
Mile Klepo, dipl.iur. v.r.

