
 

8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników          

9.00 – 9.40 
Sala Turkusowa I + II + III + Transmisja na Ametystowa I i II 

Wyzwania medycyny …… czyli finansowanie oraz perspektywa zmian kształtujących rynek medyczny w Polsce i na Świecie (Krzysztof Macha, ekspert 
Pracodawców RP i członek zarządu OSSP) 

9.40 – 10.10 Prezentacja głównego partnera wydarzenia 

10.10 – 10.40 Przerwa kawowa – sala wystawowa  

Podział na 
Bloki 

Blok I – Sala 
Turkusowa I 

Blok II – Sala Turkusowa 
II 

Blok III – Sala 
Turkusowa III 

Blok IV – Sala 
Ametystowa I 

Blok V  - Sala 
Ametystowa II 

Blok VI  - Sala 
Diamentowa I 

10.40 – 12.00 

Dotacje unijne 
szansą na rozwój 

podmiotów 
leczniczych. 

Przegląd 
perspektyw na lata  

2014 – 2020 
 

(Piotr Nowak, 
Medyczni IT) 

Analiza i identyfikacja 
procesów w organizacji. 

Czyli jak dobrze 
przygotować się do 

informatyzacji placówki 
opieki zdrowotnej 
(Krzysztof Nyczaj, 

niezależny ekspert) 

Pakiet Onkologiczny – 
prawa pacjenta i 

obowiązki 
świadczeniodawcy  

(mec. Agnieszka 
Pietrzak i mec. 

Dominika Kołodziejska  - 
Koza, Kancelaria APDK) 

„System Balance 
Scorecard (Strategicznej 

Karty Wyników) w 
podmiotach 

medycznych jako 
przykład efektywnego 

rozwoju, wzrostu 
efektywności i 

zarządzania 
strategicznego. 
(Fundacja Fortis 

Bartłomiej Bugiel) 

Aktualne wymagania 
sanitarno-higieniczne 

(Stacja sanitarno-
epidemiologiczna) 

Prezentacja działań 
Obserwatorium 

Medycznego 
(Górnośląska Agencja 

Przędsiębiorczości i 
Rozwoju) 

Prezentacja 

partnera 

wydarzenia 

Prezentacja partnera 

wydarzenia 

Prezentacja partnera 

wydarzenia 

Prezentacja partnera 

wydarzenia 
Prezentacja partnera 

wydarzenia 
Prezentacja partnera 

wydarzenia 

12:00-12:15 Przerwa kawowa – sala wystawowa   

Podział na 
Bloki 

Sala Turkusowa I Sala Turkusowa II Sala Turkusowa III 
Sala Ametystowa 1 Sala Ametystowa 2 Sala  Diamentowa I 

12:15-13:45 

Kampanie PR – ważne 
rozwiązania dla 

podmiotów ochrony 
zdrowia.  (Magdalena 

Mańkowska, Boost 
PR) 

Najczęstsze błędy w 
kontaktach 

formalnych z 
pacjentem i 

możliwość ich 
uniknięcia (mec Anna 
Naworska Law4Med) 

Programy profilaktyki 
zdrowotnej jako sposób 
na poprawienie kondycji 

polskiego sektora ochrony 
zdrowia. (Krzysztof 

Macha, ekspert 
Pracodawców RP i członek 

zarządu OSSP) 

Zakres możliwej 
standaryzacji w 

biznesie : Centrum 
medyczne ( Adam 
Raszka Fundacja 

Fortis) 

 

Dostępne fundusze 
europejskie na 

inwestycje w zakresie 
wyposażenia w 

instalacje 
energooszczędne i pro 

ekologiczne. (dr 
Damian Kocot, 

Fundacja Fortis) 

Marketing Medyczny 

(Górnośląska Agencja 
Przędsiębiorczości i 

Rozwoju) 

Prezentacja partnera 

wydarzenia 

Prezentacja partnera 

wydarzenia 

Prezentacja partnera 

wydarzenia 

Prezentacja partnera 

wydarzenia 
Prezentacja partnera 

wydarzenia 
Prezentacja partnera 

wydarzenia 

Miejsce ochrony 
zdrowia w Społecznej 
Gospodarce Rynkowej 

(prof. Barbara 
Piontek) 

Profesjonalne 
Centrum Medyczne -

organizacja pracy oraz 
zarządzanie placówką 

w praktyce 

Zasady prowadzenia 
dokumentacji medycznej. 

„ Przywództwo – 
talent czy nabyte 
umiejętności” (Dr 

Barbara Gramlewicz 
Fundacja Fortis) 

Analiza kosztów 
eksploatacji urządzeń 

medycznych 

Od pomysłu do 
komercjalizacji w 
branży medycznej 

(Górnośląska Agencja 
Przędsiębiorczości i 

Rozwoju) 

14.00 – 14.30 
Przerwa kawowa – sala wystawowa  

Podział na 
Bloki 

Sala Turkusowa I Sala Turkusowa II+III Ametystowa I+II 
 

Sala Diamentowa I 

14.30 – 16.00 

Polski pacjent za granicą czy pacjent z 
zagranicy w Polsce, skutki wejścia w życie 

dyrektywy o transgranicznej opiece 
zdrowotnej  –  panel dyskusyjny z udziałem 

ekspertów 

Które systemy certyfikacji są 
najkorzystniejsze w kontekście planów 

zawierania umów z NFZ. 
Prezentacja partnera 

 
 
 
 

Możliwości 
finansowania działań 

innowacyjnych w 
branży medycznej. 

(Górnośląska Agencja 
Przędsiębiorczości i 

Rozwoju) 

 

Kryterium ocen wniosku o dotacje unijną. 
Jakie warunki musi spełniać projekt ,aby 
dostał dofinansowanie? (dr Damian Kocot, 
Fundacja Fortis) 

 
 

Zasady realizacji umów z NFZ oraz kontrole 

• Błędy w realizacji umów z NFZ – 
doświadczenia z audytów 

• Zasady i praktyczne aspekty 
przeprowadzania kontroli przez 

NFZ 

• Procedury odwoławcze w 
ramach NFZ i postępowania 

sądowe 

• Zmiany w POZ i AOS oraz zmiany 
w prowadzeniu list oczekujących 

Temat techniczny w trakcie 
ustaleń/Wycieczka do wybranej 

placówki w celu demonstracji 
instalacji fotowoltaicznych 

Temat techniczny w trakcie 
ustaleń/Wycieczka do wybranej 

placówki w celu demonstracji 
instalacji fotowoltaicznych 


