Sprawozdanie z wykonania planu działalności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za rok 2018
CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2018
Mierniki określające stopień realizacji celu
Lp.

Cel
Nazwa

1

1

2

2
Wzrost jakości kształcenia
na kierunku pielęgniarstwo
oraz
wypracowanie
mechanizmów
umożliwiających
wzrost
liczby
pielęgniarek
w
polskim systemie ochrony
zdrowia

Realizacja
programu
wieloletniego pod nazwą
„Drugi
etap
budowy
Centrum-KlinicznoDydaktycznego
Uniwersytetu Medycznego w
Łodzi wraz z Akademickim
Ośrodkiem Onkologicznym”

3
Liczba osób, które
podniosły
kompetencje
w
przedmiotowym
obszarze
Liczba
opracowanych
wdrożonych
programów
kształcenia

Planowana wartość
do osiągnięcia na
koniec
roku,
którego
dotyczy
sprawozdanie
4

Osiągnięta wartość na Najważniejsze
planowane
koniec roku, którego zadania służące realizacji celu Najważniejsze podjęte zadania
służące realizacji celu
dotyczy sprawozdanie

5

128

129

1

1

1

1

60 %

40% (32% wykonania
w
odniesieniu
do
rozszerzonego zakresu
prac)

i

Zatwierdzenie
koncepcji

Stopień realizacji
budowy poradni cz.
I
przedmiotów

6
1.
Realizacja
projektu
„Quality for Nurses. Program
Rozwoju
Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi w
zakresie kształcenia studentów
kierunku
pielęgniarstwo”,
numer umowy:
nr
POWR.05.03.00-000030/15.

7

1. Uruchomienie
postępowania
na
prace
projektowe.
2. Podpisanie
umowy
z
projektantem.
3. Opracowanie koncepcji.
4. Podpisanie
umowy
z
głównym wykonawcą poradni
cz. I.

Uruchomiono postępowanie (1),
wybrano wykonawcę projektu
CKD2, podpisano z nim umowę
(2)
oraz
otrzymano
przygotowaną koncepcję (3)
stanowiącą podstawę projektu
budowlanego (aktualnie trwa jej
weryfikacja odbiorowa).
Wybrano i podpisano umowę z
wykonawcą cz. I poradni (4)

1. Realizacja działań w
ramach
projektu
„Quality for Nurses”,
2. Opracowanie
i
wdrożenie
programu
rozwojowego,
zatwierdzonego przez
Senat Uczelni,
3. Prowadzenie zajęć na
zmodyfikowanym
kierunku,

3

4

Poprawa
jakości
usług
zdrowotnych
poprzez
opracowanie modeli opieki
koordynowanej

Komercjalizacja autorskiego
systemu
wspomagającego
dokumentowanie
prac
pielęgniarskich
z
wykorzystaniem
słownika
ICNP
w
medycznych
uczelniach wyższych

Liczba
opracowanych
dokumentów
medycznych
Liczba
zidentyfikowanych
dróg
propagacji
informacji

Liczba wdrożeń w
uczelniach
medycznych

10

14

10

14

4

1. Opisanie zbioru informacji
o pacjencie i jego otoczeniu.
2. Opisanie modelu danych.
3. Opisanie dróg propagacji
informacji i ról procesowych.

Przygotowanie
14
ścieżek
diagnostyczno-terapeutycznych
dla
Narodowego
Funduszu
Zdrowia.

1.Instalacja i konfiguracja
systemu
w
uczelniach
medycznych,
z
którymi
podpisana została umowa
wdrożeniowa.

Instalacja
i
wdrożenie
w następujących Uczelniach:
1. Gdański
Uniwersytet
Medyczny.
2. Uniwersytet
Jagielloński.
3. Uniwersytet Medyczny
w Łodzi
Szkolenia oparte na systemie
z zakresu użytkowania aplikacji
i słownika ICNP:
1.Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa
w
Nysie
(dwukrotnie).

3

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2018
(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników
lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów)
W roku 2018 r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi aktywnie uczestniczył w realizacji działań zmierzających do osiągnięcia zdefiniowanych na 2018 r. celów i przyjętych
wskaźników. Uczelnia jako główne cele, wpisujące się we wskazane przez Ministerstwo Zdrowia Priorytety, przyjęła:
1) Wzrost jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo oraz wypracowanie mechanizmów umożliwiających wzrost liczby pielęgniarek w polskim systemie ochrony
zdrowia,

2) Realizacja programu wieloletniego pod nazwą „Drugi etap budowy Centrum-Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim
Ośrodkiem Onkologicznym”,
3) Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez opracowanie modeli opieki koordynowanej,
4) Komercjalizacja autorskiego systemu wspomagającego dokumentowanie prac pielęgniarskich z wykorzystaniem słownika ICNP w medycznych uczelniach wyższych.
Powyższe cele zostały zdefiniowane w oparciu o Analizę SWOT oraz wskazane w Planie Działania Ministerstwa kierunki rozwoju. Bardzo ważnym elementem była realizacja
działań w ramach programu „Drugi etap budowy Centrum-Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem
Onkologicznym”, w ramach którego zostały podjęte działania w zakresie rozpoczęcia projektowania oraz opracowania wstępnej koncepcji stanowiącej podstawę projektu
budowlanego.
Kolejnym istotnym obszarem była realizacja projektu dofinansowanego ze środków UE w ramach POWER, który zakłada realizację programu kształcenia na kierunku
pielęgniarstwo.
Uczelnia podjęła również działania w obszarze opieki koordynowanej, co skutkowało opracowaniem 14 ścieżek diagnostyczno – terapeutycznych dla Narodowego Funduszu
Zdrowia.
Zdefiniowane w Planie Działania na 2018 r. cele zostały zrealizowane. Część przedstawionych wskaźników została osiągnięta na poziomie wyższym niż zakładano:
- Cel 1
Wskaźnik: Liczba osób, które podniosły kompetencje w przedmiotowym obszarze:
Wartość planowana: 128 osób
Wartość osiągnięta: 129 osób
- Cel 3
Wskaźnik: Liczba opracowanych dokumentów medycznych:
Wartość planowana: 10 dokumentów,
Wartość osiągnięta: 14 dokumentów,
Wskaźnik: Liczba zidentyfikowanych dróg propagacji informacji:
Wartość planowana: 10
Wartość osiągnięta: 14
Wskaźniki, których nie udało się osiągnąć na zakładanym poziomie:
- Cel 2:
Wskaźnik: Stopień realizacji budowy poradni cz. I przedmiotów:
Wartość planowana: 60%
Wartość osiągnięta: 40% (32%)

Uzasadnienie:
Wskaźnik nie został osiągnięty na planowanym poziomie z uwagi na zwiększenie w ostatnich miesiącach zakresu prac. Działania te spowodowały również wydłużenie okresu
realizacji projektu, co w konsekwencji przyczyniło się do niższej wartości zdefiniowanego wskaźnika.
Zmiana wartości wskaźnika wynika ze zwiększenia powierzchni poradni przeznaczonych do realizacji z 1.915 m2 do 3.383 m2, co stanowi wzrost o dodatkowe 77%. W
zakresie wartościowym (zapłacenia faktur) przewiduje się 40% realizacje zadania pierwotnego, a rozpatrując zadania w rozszerzonym zakresie zostanie ono wykonane w
32%. Zmniejszenie wartości wskaźnika zaangażowania wartościowego wynika ze zmiany części robót (roboty zaniechane), potrzeby modyfikacji części zakresu oraz
wstrzymania pewnych prac do czasu zakończenia negocjacji, w zakresie umowy na roboty uzupełniające.

- Cel 4:
Wskaźnik: Liczba wdrożeń w uczelniach medycznych
Wartość planowana: 4 wdrożenia
Wartość osiągnięta: 3 wdrożenia
Uzasadnienie:
Wskaźnik nie został osiągnięty z uwagi na procedurę przetargową. W przypadku systemu Dorothea zaistniała przesłanka jedynego wykonawcy, wymogi przetargowe
wydłużyły postępowanie w min. 2 dodatkowych podmiotach, w których miało nastąpić wdrożenie w 2018 r. (w tym w Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach i Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu).
Jako działanie naprawcze podjęto rozmowy z Ministrem Cieszyńskim w sprawie wdrożenia do podmiotów podległych Ministerstwu Zdrowia i POZ Plus (trwają rozmowy o
dodatkowym finansowaniu) oraz współpracę z Agencją Rozwoju Przemysłu w ramach Systemu Otwartych Innowacji – dodatkowe źródło finansowania dla wdrożeń w
podmiotach niepublicznych.
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