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Europejska Federacja Szpitali i Ochrony Zdrowia HOPE zrzesza 36 krajowych organizacji 

szpitali - publicznych i prywatnych z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej i z trzech  

krajów spoza Unii Europejskiej. HOPE działa poprzez Radę Gubernatorów, Prezydium, sieć 

Oficerów Łącznikowych (Liaison Officers), sieć Koordynatorów Krajowych (National 

Coordinators) Programu Wymiany Menedżerów HOPE i poprzez Biuro Główne – Centralę               

w Brukseli. 

 

 

 

Rada Gubernatorów (BoG) składa się z Gubernatorów HOPE, będących szefami delegacji  

krajowych zrzeszonych w HOPE. Jest to forum wymiany poglądów i miejsce podejmowania 

decyzji. W 2021 r Rada Gubernatorów spotka się (w miarę możliwości osobiście, nie on-line) 

dwa razy: 4 czerwca w Brukseli i  w trzecim kwartale roku, w Paryżu. 

 

Sieć Oficerów Łącznikowych (Liaison Officers) została utworzona, aby  zwiększyć  aktywności 

organizacji i możliwości osiągania celów. Każda krajowa organizacja zrzeszona w HOPE 

wyznacza jedną osobę jako łącznika do bieżących kontaktów z Centralą HOPE. Taka osoba jest 

menedżerem operacyjnym wspierającym szefa organizacji krajowej we wszystkich sprawach 

wymagających koordynacji pomiędzy HOPE a krajową organizacją członkowską. W 2021r., 

Oficerowie Łącznikowi  spotkają się przynajmniej dwa razy: 12 marca w Brukseli i 24 listopada 

w Berlinie. Dodatkowo organizowane będą regularne spotkania online. Na tych spotkaniach 

Oficerowie Łącznikowi będą omawiać najnowsze projekty rozwojowe oraz tematy dotyczące 

relacji europejskich. 

 

Sieć Krajowych Koordynatorów Programu Wymiany Menedżerów spotka się 25 listopada                

w Berlinie. 

 

W brukselskiej centrali HOPE  na stałe pracują cztery osoby pod kierownictwem dyrektora 

zarządzającego (Chief Executive).  Co roku centrala HOPE stara się przyjąć przynajmniej 

dwóch praktykantów. 
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Najważniejszym zadaniem HOPE jest wpływ na unijną legislację, która powinna brać  pod 

uwagę rzeczywiste potrzeby różnorodnych  systemów ochrony zdrowia państw członkowskich. 

Aby to uzyskać, HOPE śledzi projekty i regulacje o charakterze wiążącym, jak i mające 

charakter wytycznych i zaleceń. W roku 2021 HOPE będzie ściśle monitorować unijne porządki 

obrad, brać czynny  udziały w debatach z kluczowymi  interesariuszami polityki zdrowotnej               

i jeśli będzie taka potrzeba przedstawiać stanowiska uwzględniające interesy organizacji 

członkowskich. 

Instytucje Europejskie 

 

W oparciu o nową strategię Komisji Europejskiej, na spotkaniu Rady Gubernatorów HOPE, 

które odbyło się w Londynie 28 października 2019r., wskazano na  pierwsze orientacyjne 

tematy, które powinny być kontynuowane w kolejnych latach. Tematy te zostały szczegółowo 

omówione 21 listopada 2019 przez Oficerów Łącznikowych.  Pierwszy  kwartał 2020 był 

głównie poświęcony COVID-19, ale w drugim kwartale Komisja Europejska przedstawiła  

wiele nowych propozycji. W odniesieniu do COVID-19, w  2021 roku  dyskusja będzie 

kontynuowana. 

 

HOPE będzie spotykać się z Komisją Europejską, aby omawiać istotne zagadnienia                                    

i kontynuować dotychczasowe inicjatywy w Parlamencie Europejskim oraz wspierać kolejne 

prezydencje  roku  2021, które będą sprawowane przez Portugalię i Słowenię. 

 

Centrala HOPE będzie nadal kontynuować wydawanie comiesięcznego e-Biuletynu, którego 

celem jest gromadzenie informacji z obszaru europejskiego oraz prezentacje artykułów                          

i przekazywanie informacji od członków HOPE. Biuletyn zawiera szeroki zakres zagadnień, 

jakimi zajmują się Oficerowie Łącznikowi HOPE i jest dystrybuowany do państw i organizacji 

członkowskich. 

 

Centrala w Brukseli będzie współpracować z Oficerami Łącznikowymi w celu uzyskania 

informacji o pozycji i wpływie ich organizacji na budowanie pozycji HOPE. Jeśli działania te 

zostaną zaakceptowane, będą one propagowane wśród innych organizacji członkowskich. 

 

Jeśli tylko będzie to możliwe, centrala HOPE będzie organizowało wyjazdy studyjne, których 

tematyka będzie obejmowała wpływ Unii Europejskiej na zarządzanie szpitalami i usługami 

medycznymi. 
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Prawo unijne 
 

Prawo unijne jest nadrzędne nad prawem krajów członkowskich Unii Europejskiej. Składają się 

na nie dyrektywy, ustawy, rozporządzenia i zarządzenia.. HOPE uczestniczy na wszystkich 

poziomach  w procesie tworzenia prawa unijnego: po  pierwsze  uczestniczy w dyskusjach                 

w czasie, kiedy projekt aktu prawnego zostaje przyjęty przez Komisję Europejską i jest 

kierowany do Parlamentu Europejskiego oraz gdy w Parlamencie proces legislacyjny zaczyna 

swój bieg, aż do jego przyjęcia i potem w procesie jego wdrożenia.  Proces ten wymaga przede 

wszystkim zaangażowania Biura Głównego - Centrali HOPE. 

 

 W 2021 r. HOPE będzie brał udział w debatach w zakresie wielu kluczowych polityk mających 

wpływ na sektor ochrony zdrowia. 

 

W szczególności HOPE będzie ściśle monitorować wnioski Komisji Europejskiej w zakresie 

opieki zdrowotnej: 

 

- projekty rozporządzeń w zakresie oceny technologii medycznych (HTA), 

- projekt rozporządzenia dotyczący zagrożeń transgranicznych, 

- projektów rozporządzeń dotyczących  Europejskiej Agencji  Leków i Europejskiego  

Centrum Kontroli Chorób, 

- projektów dotyczących sytuacji kryzysowych, 

- wniosków legislacyjnych dotyczących  systemu przechowywania danych. 

- postępowań rewizyjnych w zakresie legislacji unijnej dotyczącej leków stosowanych w 

chorobach rzadkich, 

- postępowań rewizyjnych w zakresie dyrektywy dotyczącej przeszczepiania krwi, tkanek               

i komórek, 

- postępowań rewizyjnych w zakresie ochrony pracowników  narażonych na ekspozycje                 

i oddziaływanie czynników rakotwórczych i powodujących mutacje genowe. 

 

Generalnie sektor szpitalny i usług medycznych może mieć wpływ na wiele innych  (nowych) 

ustaw i postępowań rewizyjnych, dotyczących między innymi: 
 

 - Własności intelektualnej, 

 - Cyberbezpieczeństwa, 

- Zielonego Ładu 

- Sztucznej  Inteligencji (AI) 

-  Usług powszechnych 

- Wynagrodzenia minimalnego. 

HOPE będzie nadzorowała wdrażanie i stosowanie rozporządzeń i dyrektyw europejskich 

wprowadzonych w poprzednich latach. Dotyczyć to będzie między innymi: 
 

- Dyrektywy fałszywkowej  

- Rozporządzenie dotyczącego wyrobów medycznych i diagnostyki in vitro,  szczególnie                   

w zakresie utylizacji wyrobów, bezpieczeństwa cyfrowego, unikalnej identyfikacji urządzeń 

oraz  Europejskiej bazy danych o wyrobach medycznych ( EUDAMED),  

- Dyrektywy transgranicznej, włącznie z Europejską Siecią Referencyjną (ERN); 

- Rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych; 

- Dyrektywa w sprawie czasu pracy. 

Sprawa Brexit’u będzie omawiana na bieżąco. 
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Rekomendacje unijne  i inne inicjatywy 

 

 

Rekomendacje unijne są instrumentami niewiążącymi, ale zalecanymi, podobnie jak  opinie, 

white papers i green papers, komunikaty Komisji Europejskiej, konsultacje i programy. 

 

HOPE ściśle monitoruje „miękkie prawo”, prosząc organizacje członkowskie o informacje                   

o wdrażanych przez nich dobrych  praktykach dotyczących: 

 

- Polityki lekowej, 

- Antybiotykooporności 

-  Leków biopodobnych 

- Polityki senioralnej 

- Planu walki z rakiem (Cancer Plan) 

- Cyfryzacji, 

- Ekonomii dobrobytu, 

- Praw dziecka, 

 - Opieki socjalnej, 

 - Spraw w obszarze zawodów medycznych, 

 - Bezpieczeństwa publicznego, 

- Standaryzacji, 

- Szczepień 

 

Centrala HOPE ściśle monitoruje wieloletni plan finansowy (MFF) na lata 2021-2027                          

w zakresie funduszu spójności, funduszu na badania i funduszu na cele socjalne i zdrowotne. 

Biuro dokona analizy planu i podsumuje go poprzez wypracowanie  strategicznego dokumentu 

w ujęciu syntetycznym.  
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Rozwój wiedzy, sposobów dzielenia się dobrymi praktykami i wymianą doświadczeń są  

głównymi działaniami i aktywnościami  HOPE. W celu ich realizacji przedstawiciele HOPE 

regularnie uczestniczą w projektach i wspólnych działaniach, przede wszystkim                                

w wydarzeniach międzynarodowych, takich jak konferencje i zjazdy, w których uczestniczą,              

w charakterze prelegentów. Działania te dotyczą również tematyki COVID-19. 

 
Badania porównawcze Rada Gubernatorów HOPE uważa, że głównym 

obszarem porównań jest reforma opieki zdrowotnej 
i szpitalnictwa.   
Dlatego HOPE będzie kontynuować pracę nad tą  
tematyką.  
Jednak powoli zaczyna dominować wymiana 
doświadczeń w obszarze pandemii COVID-19.  
 

Aktywności organizacji członkowskich Rada Gubernatorów HOPE przyznała, że ilość 
zgłaszanych tematów znacząco wzrosła. Zgłoszone 
zagadnienia będą procedowane. 
 

Analizy porównawcze na stronie internetowej HOPE przeorganizuje informacje porównawcze 
dostępne na stronie internetowej. 
 

Organizacje wielostronne WHO: wniosek akredytacyjny został przyjęty                       
w 2020. 
 
OECD: HOPE będzie kontynuować współpracę z 
OECD, w szczególności przy organizacji HOPE 
AGORA 2022. 
 

Projekty europejskie 
 
 

HOPE od 2020 roku jest zaangażowany w wiele 
projektów jako pełnoprawny partner albo jako 
doradca. 
 

Projekt TeNDER 
 
 
 
 
 
 

TeNDER jest projektem wielosektorowym mającym 
na celu rozwój modelu opieki koordynowanej, w 
celu  zarządzania  wielo-chorobowością u pacjentów 
z chorobami neurodegeneracyjnymi. 
Projekt rozpoczął się pod koniec 2019 i został 
zaprojektowany na trzy lata. HOPE nadzoruje pakiet 
roboczy dotyczący wpływu, zasięgu i współpracy w 
ramach projektu. 
 
Uczestnicy projektu wprowadzili 5-cio stopniową 
skalę pilotażu,  dla której docelową grupą są 
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pacjenci chorujący na chorobę Alzheimera                             
i Parkinsona z chorobami współistniejącymi takimi 
jak sercowo-naczyniowymi, cukrzycą i innymi 
chorobami przewlekłymi. 
 
 

 Projekt „PERISCOPE” PERISCOPE jest projektem badawczym 
PERSPEKTYWY 2020, który ma szeroki zasięg, 
ponieważ jest realizowany z 31 instytucjami 
europejskim.  Jego realizacja została zaplanowana 
na okres od 1 listopada 2020 do 31 października 
2023. 
 
Projekt jest połączeniem wiedzy teoretycznej                        
i  badań eksperymentalnych, których celem jest 
poznanie krótko i długoterminowego wpływu 
pandemii COVID-19  poprzez: 
 
- zbieranie danych w zakresie szerokiego wpływu 
COVID-19 na rozwój łatwego dostępu do Atlasu 
COVID-19. 
- przeprowadzenia innowacyjnej analizy 
statystycznej ze zgromadzonych danych; 
- zidentyfikowania najlepszych praktyk, które 
powinny być wdrożone na poziomie 
ogólnoeuropejskim; 
- rozwój wytycznych dla krajów członkowskich                  
w celu  zwiększenia przygotowania europejskiego  
do przyszłych podobnych zdarzeń wraz z propozycją 
reform w obszarze zarządzania zdrowiem. 
 

Projekt „PLAN ODBUDOWY” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„RE-SAMPLE” jest w PERSPEKTYWIE 2020 projektem 
badawczym skoncentrowanym na wielo-
chorobowości u pacjentów z obturacyjną chorobą 
Płuc (PoCHP). 
 
Pozwoli to na  wykreowanie multimodalnej bazy 
danych rejestrujące przypadki medyczne ich analizę 
i wytyczne w zakresie postępowania klinicznego. 
Planowane jest światowe rozszerzenie obszaru 
zbierania danych. 
 
Przewidywane jest wdrożenie sztucznej inteligencji 
(AI) do modelowania i analizy wyników projektu, co  
przyczyni się do opieki koordynowanej nad  wielo-
chorobowością w przypadku chorób przewlekłych.     
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Projekt „ALADDIN” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Celem projektu „ALADDIN” jest stawienie czoła 
deficytowi wiedzy w sektorze zdrowia przy użyciu 
produkcji przyrostowej, tj. addytywnej (ang. 
Additive manufacturing), tj technologii 
wykorzystującej druk 3 D do budowy „warstwa po 
warstwie” nowych produktów. Pozwala on na 
lepszą współpracę pomiędzy interesariuszami rynku 
i na zintegrowanie produkcji przyrostowej                             
z sektorem ochrony zdrowia. 
Projekt ALADDIN to  projekt ERASMUS’a plus 
projekty, które łączą  sześć organizacji europejskich 
(aż do września 2022 rok) w zakresie metodologii 
szkoleniowej, wytycznych do nauki, szkoleń 
dopasowanych do potrzeb dla każdej celowanej 
grupy i platformy e-learningowej. Planowany pilotaż 
działań szkoleniowych zagwarantuje przede 
wszystkim właściwe treści szkoleniowe. 
 

Projekt „Hosmart AI” Hosmart to projekt, który kreuje wspólną, otwartą           
i zintegrowaną platformę z niezbędnymi 
narzędziami do udostępniania i  pomiaru korzyści             
z zintegrowanej technologii cyfrowej (robotyki                   
i sztucznej inteligencji) w przebiegu chorób 
nowotworowych, gastroenterologicznych, 
neurologicznych, geriatrycznych, wewnątrz-
macicznych zahamowań wzrostu płodu                                      
i przedwczesnego porodu. 
 
Ośmiostopieniowa  skala pilotażu wdraża i dokonuje 
oceny poziomu jakości w diagnostyce medycznej, 
interwencjach chirurgicznych, w profilaktyce                      
i leczeniu chorób oraz rehabilitacji i opiece 
długoterminowej. 
 
HosmartAI realizowany  jest przez konsorcjum  
organizacji (3 duże, 8 małych i średnich podmiotów, 
5 szpitali, 4 uniwersytety, 2 ośrodki badawcze i 2 
stowarzyszenia). 

Wspólne przedsięwzięcia HOPE będzie kontynuować działania w wielu 
wspólnych obszarach takich jak: ocena technologii 
medycznych, szczepienia, choroby rzadkie i e – 
zdrowie. W 2021 HOPE będzie systematycznie 
podejmować  nowe działania związane z głównym 
obszarem zainteresowań. 
 

Program wymiany menedżerów HOPE 
 
 
 

39-ta edycja Programu wymiany menedżerów HOPE 
została przełożona na okres maj-czerwiec 2022, 
jednak będzie poprzedzona przez dwa webinaria 
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dotyczące COVID-19 korespondujące z tematyką 
programu wymiany. 
W roku 2021 r zostanie przeprowadzona rekrutacja 
w zakresie  wyboru organizatorów – gospodarzy 
wymiany. 
Konferencja podsumowująca program wymiany 
menedżerów odbędzie się  w dniach 3-5 czerwca 
2022 w Brukseli. 

Publikacje 
 
 
 
 
 

HOPE wyda w 2021 nową edycję publikacji „Rynek 
szpitalny w Europie”, oficjalną księgę referencyjną 
HOPE.  Zawierać ona będzie przegląd sposobów 
zarządzania, artykułów informacyjnych i studiów 
przypadków. 
Szczegółowe analizy strategiczne HOPE  zostaną 
dostarczone organizacjom członkowskim. 

 

Polska Federacja Szpitali #PFSz jest pełnoprawnym członkiem HOPE od 2011 roku. Poprzednio, polskie 

szpitale pomimo członkostwa Polski w UE nie miały reprezentacji w tej najważniejszej, obejmującej 

ponad 80% zasobów szpitalnych organizacji w UE / EEC.  

Polska Federacja Szpitali zorganizowała Kongres HOPE AGORA w Warszawie w roku 2015, uzyskując 

najwyższe w historii Kongresów HOPE oceny uczestników w dwóch na 4 kategoriach głównych.  Szefem 

polskiej delegacji jest Jarosław J. Fedorowski, Prezes PFSz, który jest Gubernatorem HOPE, a także 

członkiem Prezydium HOPE.  Polskim Oficerem Łącznikowym w HOPE jest Anna Warczyńska, 

Wiceprzewodnicząca Rady Naczelnej PFSz, a Krajowym Koordynatorem Programu Wymiany 

Menedżerów HOPE jest Bogusław Budziński, Wiceprzewodniczący Rady Naczelnej PFSz.   

Szczegółowe informację na temat HOPE znajdują się na stronie www.hope.be oraz na stronach 

www.pfsz.org 

Plan HOPE na 2021 w wersji polskojęzycznej opracowali Anna Warczyńska oraz Jarosław J. Fedorowski, 

Luty 2021   

http://www.hope.be/
http://www.pfsz.org/

