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Miniony 2020 rok przyniósł wiele wyzwań związanych z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2, które nie ominęły również 
rynku ochrony zdrowia. Poniżej pozwalamy sobie przedstawić Państwu podsumowanie naszych działań związanych z doradztwem 
branżowym w tym okresie. 

Pomimo zmiany organizacji pracy, bazując na wieloletnim doświadczeniu i wykorzystując wysokie kompetencje zawodowe naszego 
Zespołu aktywnie wspieraliśmy właścicieli i osoby zarządzające placówkami medycznymi w realizacji ich strategii i nadzorowaniu  
funkcjonowania podmiotów leczniczych.

Pragniemy podziękować Państwu za zaufanie i współpracę oraz życzyć wszystkiego najlepszego w Nowym 2021 Roku!

W grudniu 2020 r. zakończyliśmy największy projekt zlecony przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego, polegający na przeprowadzeniu audytów oraz opracowaniu programów restrukturyzacyjnych 
dla sześciu wysokospecjalistycznych szpitali wojewódzkich, dla których podmiotem tworzącym jest 
Województwo Śląskie.
Swoim zakresem realizowane przez FORMEDIS czynności objęły m.in. analizę obszaru organizacyjnego, 
analizę finansowo- ekonomiczną, analizę działalności operacyjnej, analizę współpracy Szpitala z NFZ, 
analizę obszaru kadrowego oraz sporządzenie rekomendowanych do wdrożenia indywidualnych 
działań naprawczych audytowanych Szpitali. 
W ramach projektu opracowaliśmy również wspólną wizję i strategię dalszego funkcjonowania ochrony 
zdrowia na terenie Województwa Śląskiego.   

W październiku 2020 r. na zlecenie Powiatu Myśliborskiego wykonaliśmy projekt dotyczący opracowania 
Wizji i Strategii Dalszego Funkcjonowania Publicznej Ochrony Zdrowia w Powiecie Myśliborskim.  Projekt 
wyróżniał się na tle innych realizacji, faktem że:

 + na terenie powiatu myśliborskiego funkcjonują dwa szpitale, które zostały poddane audytom 
- Szpital Barlinek Sp. z o.o. oraz Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. – 
a tym samym w przeciwieństwie do większości spotykanych sytuacji na rynku brak jest szpitala 
zlokalizowanego w Myśliborzu, czyli siedzibie powiatu myśliborskiego,

 + udziałowcami obu szpitali oprócz Powiatu Myśliborskiego są również gminy miejsko-wiejskie – 
odpowiednio Gmina Barlinek posiadająca 80% udziałów w Szpitalu w Barlinku oraz Gmina Dębno 
posiadającą 31,5% udziałów w Szpitalu w Dębnie.

 + Audyt Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie,

 + Audyt oraz program naprawczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Obornikach Wielkopolskich,

 + Audyt oraz program naprawczy Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Lęborku,

 + Audyt oraz program naprawczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Człuchowie.

Przeprowadzenie audytów oceniających działalność sześciu wysokospecjalistycz-
nych szpitali, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie wraz z 
opracowaniem wizji ich dalszego funkcjonowania

Projekty 2020

Opracowanie wizji i strategii dalszego funkcjonowania publicznej ochrony zdrowia w 
Powiecie Myśliborskim

Pozostałe projekty doradcze zrealizowane w 2020 r.

Podsumowanie działań FORMEDIS 
w 2020 roku
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Kontynuowaliśmy nasze prace nad projektem innowacyjnej aplikacji webowej 
DATMEDIS zapewniającej stały monitoring efektywności działalności podmiotów 
leczniczych w obszarze: finansowym, operacyjnym, kadrowym oraz współpracy 
z NFZ celem identyfikacji odchyleń i wskazania ich głównych przyczyn. Aplikacja 
skierowana będzie do kadry zarządzającej szpitali, zarządów podmiotów medycznych 
oraz jednostek samorządu terytorialnego, sprawujących nadzór nad podległymi 
podmiotami leczniczymi. 

Od początku naszej działalności angażujemy się w rozwój projektów i inicjatyw 
naukowych dotyczących branży ochrony zdrowia. Pomimo pandemii koronawirusa 
nie inaczej było w minionym roku. We współpracy z Uniwersytetem Medycznym im. 
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu kontynuowaliśmy działania związane z autorskim 
projektem edukacyjnym “Akademia FORMEDIS”, który ma na celu poszerzenie wiedzy 
i umiejętności z zakresu zarządzania w obszarze ochrony zdrowia wśród przyszłego 
pokolenia profesjonalnej kadry menedżerskiej. 

Członkowie naszego Zespołu przeprowadzili również wykłady eksperckie w Wyższej 
Szkole Bankowej w Gdańsku oraz merytorycznie wpierali inicjatywy edukacyjne, 
w tym Ligę Debat o ochronie zdrowia organizowaną przez Poznańską Ligę Debat. 
Wypowiedzi i analizy naszych Ekspertów pojawiły się w mediach branżowych takich 
jak Menedżer Zdrowia, Prawo.pl, Rzeczpospolita.pl oraz Termedia.pl.

Nasza siostrzana spółka FORMEDIS DESIGN rozszerzyła swoją ofertę o budownictwo 
modułowe budynków ochrony zdrowia, w tym budynków dedykowanych do walki 
z Covid-19. W ramach tych działań Kliniczny Oddział  Chorób Zakaźnych Szpitala 
Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o wzbogaci 
się o nowe pomieszczenia do pretriażu. W budynku zaplanowano m.in. poczekalnię, 
punkt poboru wymazów, śluzy, sanitariaty, izolatki i pomieszczenie do dekontaminacji. 
Umowa będzie realizowana w systemie zaprojektuj – wybuduj, a jej realizacja potrwa 
nie dłużej niż 120 dni.

CZAS NA WZROK. SZPITALE W OKULARACH to dedykowany dobie pandemii SARS-CoV- 2 projekt polskich firm optycznych, które 
zjednoczyły siły, aby wesprzeć personel medyczny. W ramach akcji ofiarowały okulary optyczne, aby chronić wzrok pracowników 
medycznych zatrudnionych w placówkach ochrony zdrowia. Personel medyczny zaangażowany w walkę z koronawirusem otrzymał 
30 tysięcy darmowych par okularów korekcyjnych. FORMEDIS jako partner wspierający akcję brał czynny udział w komunikacji z 
placówkami medycznymi i zaproszeniu ich do udziału w projekcie.

AKADEMIA

Szpitale w okularach

DATMEDIS

Działalność edukacyjna i ekspercka 

FORMEDIS DESIGN – Szpitale Modułowe  


