Wizyta studyjna Członków STOMOZ na Litwie
Celem wizyty jest bliższe poznanie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia na Litwie ze
szczególnym uwzględnieniem różnych poziomów decyzyjności i form opieki (publicznej i
prywatnej) w kontekście kształtowania i sprawowania polityki w dziedzinie ochrony zdrowia
na poziomie centralnym i regionalnym. Ważnym punktem wizyty jest zapoznanie się
menadżerów z formami działalności opieki zdrowotnej na Litwie.

TRASA WIZYTY STUDYJNEJ
KOWNO - SZAWLE - KOWNO – WILNO
Dzień I - 19 czerwca
16 .00 - przyjazd do Kowna
17.00 -20.00 – Zwiedzanie Kowna z przewodnikiem
Dzień II - 20 czerwca
9.00- przyjazd do Szawli
Wizyta w Szpitalu w Szawlach - Szpital publiczny i prywatny – kilkanaście klinik oraz
nowoczesny Szpital Opieki Paliatywnej w Czarnym Borze.
Celem organizacji wizyty studyjnej w Szawlach jest:
•
•
•

zapoznanie uczestników z działalnością szpitali w różnych formach prawnych
poznanie dobrych praktyk zarządzania kadrami szpitala i systemem informacyjnym
szpitala
wymiana doświadczeń, nabywanie nowych praktyk w zakresie działań na rzecz
organizacji ochrony zdrowia

15.00 – zwiedzanie Szawli (najludniejsze miasto na Żmudzi) oraz
Taurogi, Kiejdany.
20.00- powrót do Kowna

miasteczek: Meszkucie,

Drugi III 21 czerwca:
1) Spotkanie na Kowieńskim Uniwersytecie Medycznym w Kownie poświęcone organizacji
ochrony zdrowia na Litwie i edukacji w dziedzinach medycznych (lekarze, pielęgniarki).
Dyskusja na temat problemów związanych z migracją kadry medycznej w ramach Unii
Europejskiej.

2) Zwiedzanie Klinik szpitala – zapoznanie się z nową infrastrukturą, poznanie systemu
zarządzania kadrami, problemów związanych z wdrożeniem systemów informatycznych,
dyskusja na temat aktualnych problemów zarządczych.
Godz.15.00 - przyjazd do Wilna i zwiedzanie miasta.

Dzień III 22 czerwca:
1) Wydział Medyczny na Uniwersytecie Wileńskim (zwiedzanie uniwersytetu i
zapoznanie z programem nowych kierunków kształcenia na wydziale lekarskim).
Dyskusja na temat możliwości współpracy uniwersytetu z polskimi szpitalami w
ramach kształcenia praktycznego i praktyki podyplomowej.
2) spotkanie z przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie.
Zasady zabezpieczania opieki zdrowotnej przez Regionalne Kasy Chorych (Teritorine
Ligoniu Kasa) oraz zasady pracy lekarza pierwszego kontaktu (bendrosios praktikos
gydytojas) i stomatologa (odontologas).
15.00 - Wyjazd do Polski - w drodze powrotnej zwiedzanie Trok - wioski karaimskiej.

