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Stosowanie procedur profilaktycznych i wiarygodne monitorowanie zakażeń
szpitalnych jest gwarancją bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjentów.
Zapewnia też wyższą punktację podczas kontraktowania NFZ, gdyż płatnik
od 2014 roku wprowadza nowe kryterium oceny, jakim jest jakość udzielanych świadczeń. W związku z tym menedżerowie muszą być przygotowani na nowe wymagania stawiane przez NFZ, a także pamiętać o nowym
obowiązku podmiotów prowadzących działalność leczniczą, w których
wykorzystywane są ostre narzędzia, służące do cięcia i kłucia, mogące spowodować zranienie lub przeniesienie zakażenia. Pierwszy termin realizacji
tego obowiązku przypada na 28 lutego 2014 r. Więcej na ten temat piszemy
w Temacie numeru oraz w dziale Normy i sanepid.
Przypominamy też o istotnej interpretacji ogólnej ministra finansów z 31 października 2013 r., która jednoznacznie – po wielu wyrokach Naczelnego
Sądu Administracyjnego – określiła, że w stanie prawnym obowiązującym
do 30 czerwca 2011 r. NZOZ mogły korzystać ze zwolnienia z opłaty podatku
dochodowego. Oznacza to, że zgodnie z Ordynacją podatkową podmioty te
mają możliwość złożenia korekty deklaracji podatkowej do 5 lat wstecz. Jak to
zrobić, radzimy w tekście „NZOZ mogą skorygować rozliczenia podatku CIT”.
Warto również zwrócić uwagę na nowe perspektywy w zakresie pozyskania
funduszy unijnych. Właśnie rozpoczęły się dwa programy Horyzont 2020.
Wnioski, które będą brane pod uwagę, powinny charakteryzować się elastycznością w zakresie rozwiązywania problemów zdrowotnych społeczeństwa oraz podniesienia jakości życia szybko starzejących się obywateli UE.
Piszemy o tym w artykule „Fundusze unijne na promocję zdrowia”.
Chciałabym również przypomnieć o możliwości zadawania pytań ekspertom
z zakresu zarządzania placówkami ochrony zdrowia oraz informowania nas
o problemach, które moglibyśmy poruszać na łamach magazynu. Do Państwa dyspozycji jest e-mail: serwiszoz@wip.pl.
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