
 

8.30 – 9.00 
 

Rejestracja uczestników 
 
 

9.00 – 9.40 

Sala I 
 

Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem. Nowe wyzwania dla kadry zarządzającej i właścicieli placówek 
leczniczych w świetle przewidywanych zmian rynkowych  

(Wojciech Krówczyński, Edupraktyka) 
 

9.40 – 10.10 
Lean Management - Szczupłe zarzadzanie w podmiocie leczniczym w praktyce 

(Wojciech Krówczyński, Edupraktyka) 

10.10 – 10.40 
 

Przerwa kawowa – sala wystawowa 

Podział na Bloki Sala I Sala II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.40 – 12.30 

Udostępnianie elektronicznej dokumentacji 
medycznej w świetle aktualnych i 

proponowanych zmian w ustawie o systemie 
informacji w ochronie zdrowia. CZ. I (Krzysztof 

Nyczaj) 

Budowanie relacji i ochrona wizerunku podmiotu 
leczniczego w mediach – ważne rozwiązania dla 

sektora ochrony zdrowia (Magdalena Mańkowska, 
Boost PR) 

 
 

Jak optymalnie dobrać system 
informatyczny do potrzeb placówki opieki 

zdrowotnej - prezentacja możliwości na 
przykładzie rozwiązań EuroSoft (Bartłomiej 

Skorczyk, Eurosoft) 
 

Zarządzanie ryzykiem klinicznym w szpitalach 
(Jacek Kopacz, Supra Brokers) 

Zagadnienia proceduralne roszczeń pacjentów. 
Znaczenie udziału podmiotu w postepowaniu 

karnym lub przed sądem korporacyjnym 
(Radca prawny Agnieszka Sieńko, Kancelaria 

Radcy Prawnego Agnieszka Sieńko) 
 

Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu 
jednostkami medycznymi (Katarzyna Domańska, 

Probit) 

Pięć prostych kroków do certyfikacji systemów 
zarządzania 

(Marcin Ludwiczak, Centrum Certyfikacji Jakości) 

12:30-13:00 
 

Przerwa kawowa wraz z poczęstunkiem – sala wystawowa 
Podział na Bloki Sala I Sala II 

 
 
 
 
 
 

13:00-15:00 

 
Dokumentacja papierowa i elektroniczna – 

zasady prowadzenia. CZ. II (Krzysztof Nyczaj) 
 
 

 
Jak pozyskać pacjentów i budować z nimi długotrwałe 

relacje 
(Magdalena Mańkowska, Boost PR) 

 
 

Xerrex Scan Manager Medyk – System 
usprawniający procesy cyfryzacji i 

udostępniania papierowej dokumentacji 
medycznej (Sławomir Dynowski, XERREX 

Sp. z o.o.) 

 

Chmura obliczeniowa w Podmiotach Leczniczych. 
Czym jest? Jaka jest przewaga chmury nad 

standardowym oprogramowaniem. (Mediporta) 

 Ochrona danych osobowych w podmiocie 
leczniczym (Wojciech Krówczyński, Edupraktyka) 

Zgoda pacjenta na zabieg oraz konsekwencje prawne 
jej braku (mec. Justyna Michalak-Królicka, JMK 

Kancelaria Adwokacka)  

 

 

Nowe uprawnienia pielęgniarek i położonych 
(mec. Paulina Kutrzebka, Kancelaria Prawna 

"Świeca i Wspólnicy" sp.k) 

 

Definicja i cechy innowacji w kontekście 
perspektywy unijnej na lata 2014-2020. Instrumenty 

finansowe Unii Europejskiej. 

(Ewa Panek, Dotacje Export Group) 

 

 
15.00 – 15.15 

 
Przerwa kawowa – sala wystawowa 

 
 
 
 
 

15.15 – 16.40 

Sala I 
Dotacje unijne szansą na rozwój podmiotów 

leczniczych. Kryterium ocen wniosków oraz przegląd perspektyw na lata  2014 – 2020  

(Ewa Panek, Dotacje Export Group) 

 Zasady realizacji umów z NFZ oraz kontrole świadczeniodawcy 
(mec. Sławomir Waliduda, Kancelaria Adwokacja Adw. Sławomir Waliduda) 

 


