
AGENDA
SPITALUL NOSTRU 2022, 3 IUNIE, IAȘI
întâlnire regională, dezbatere, format u-shape
Palas Congress Hall, Sala Chopin

08.30 - 09.00 Primirea Invitaților
Welcome Coffee Networking

09.00 - 10.30 Sesiunea 1 - Spitalul nostru, responsabilitatea noastră

Rolul vital al spitalului în comunitate, amplificat de pandemie
Spitalul comunității
Optimizarea traseului pacientului în sistemul de sănătate: rolul fiecărei instituții la nivel local
Parteneriatul public local pentru sănătate: colaborare pentru dezvoltare
Studii de caz: Olanda

Întrebări:

➔ Cum este perceput spitalul în comunitate și cum putem îmbunătăți această percepție?
➔ Cum răspunde spitalul comunității nevoilor pacienților?
➔ Cum (re)construim încrederea în spital?
➔ Cum putem îmbunătăți colaborarea la nivel local pentru obiectivele de sănătate?
➔ Cum funcționează parteneriatul pentru sănătate în Olanda (orașele Utrecht și Amsterdam)?

10.30 - 11.00 Coffee Break
Networking

11:00 - 12.00 Sesiunea 2 - Investițiile în sănătate la nivel local și județean

Inițiative, proiecte și investiții publice: oportunități de finanțare pentru spitale
“Schimbarea la față” a spitalelor: construcția de noi spitale, actualizarea spațiilor medicale
existente



Digitalizarea spitalelor
Parteneriat public-privat și dezvoltare prin inovație

Întrebări:

➔ Care sunt investițiile în sănătate la nivel local și județean în derulare?
➔ Care sunt oportunitățile de finanțare pentru spitale?
➔ Ce spitale sunt în construcție și ce spitale sunt în reabilitare/renovare?
➔ Cât de digitalizate sunt spitalele și care ar fi oportunitățile din acest moment?
➔ Care este rolul inovației și contribuția industriei de tehnologie la dezvoltarea spitalelor?
➔ La ce nivel se află parteneriatul public-privat pentru sănătate și cum funcționează la nivel

local?

12.00 - 13.00 Sesiunea 3 - Programele de sănătate pentru comunitate

Strategiile de sănătate ale autorităților publice locale
Politici publice eficiente pentru sănătatea comunității: dezvoltarea programelor de prevenție
Planul național de combatere a cancerului: implementare la nivel local și regional
Dezvoltarea programelor de screening și diagnosticare precoce pentru cancer
Reducerea timpilor de acces la diagnostic și tratament pentru pacienții oncologici

Întrebări:

➔ Care sunt pașii necesari pentru o comunitate sănătoasă?
➔ Cum evaluăm starea de sănătate a comunității?
➔ Care sunt programele de sănătate pentru comunitate?
➔ Cum putem planifica, realist, pentru sănătate, la nivel local?
➔ Cum implementăm la nivel local planul național de combatere a cancerului?
➔ Care sunt oportunitățile de finanțare pentru programele de screening și diagnosticare?

13.00 - 13.30 Sesiunea 4 - Spitalul viitorului apropiat

Elaborarea a unui set de măsuri, propuneri și recomandări pentru spitalul viitorului apropiat,
pentru creșterea calității serviciilor și a spațiilor medicale, pentru eficientizarea și dezvoltarea
programelor de sănătate



Concluzii

13:30 - 14.30 Networking Lunch


