
 

Program Innova Med Management – Wrocław 

10:00 – 10:30 Rejestracja Uczestników 

10:30 – 11:10 

Co czeka Nas w roku 2019? – aktualne wyzwania oraz zmiany planowane przez Ministerstwo 

Zdrowia 

Marcin Rostocki, Kancelaria Adwokacka Marcin Rostocki 

 E-recepty 

 przepisy rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków 

umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

 e-skierowania 

 ustawa o jakości w Ochronie Zdrowia 

 Narodowy Plan Chorób Rzadkich 

 Plany nowelizacji ustawy refundacyjnej 

 Stworzenie agencji badań medycznych 

 Pilotaż kompleksowej opieki nad pacjentami z niewydolnością serca 

 

11:10 – 11:40 

Co oprócz dofinansowań Unijnych? Dotacje BUR. Optymalizacja kosztów w obszarze nowych 

poziomów dofinansowań na szkolenia dla personelu. Wiedza przewagą przyszłości! 

Paweł Rudnicki – Prezes, Innova Business Forum Group Sp. z o. o. 

11:40 – 12:10 

Budowanie relacji lekarz - pacjent w środowisku online, czyli telemedycyna okiem 

usługodawcy.  

Dominik Kieda, Lekseek Polska 

Absolwent wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, specjalizacja: pedagog 

kulturoznawczy. Kieruje działem Dystrybucji Biznesowej w LekSeek Polska. Od kilku lat zajmuje się 

wdrażaniem rozwiązań z zakresu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej na terenie całego kraju. 

Aktywnie współpracuje ze środowiskiem medycznym w celu optymalizacji narzędzi dostarczanych 

przez firmę tysiącom lekarzy. Łączy umiejętności nabyte podczas studiów z praktyczną wiedzą 

uzyskaną podczas tysięcy rozmów i implementacji aplikacji Gabinet drWidget w placówkach 

medycznych. 



12:10 – 12:30 

„Projektowanie nowoczesnych sal operacyjnych i sal chorych z wykorzystaniem wirtualnej 

rzeczywistości.” 

Damian Czyczyro, Ekspert Firmy Inmed Karczewscy 

12:30 – 13:00 

                 

Przerwa Kawowa  

 

13:00 – 13:30 

Innowacje w Ochronie Zdrowia – co powinien mieć szpital / podmiot leczniczy nowej 

generacji? 

Rafał Dunal, Prezes Zarządu drEryk, grupa Silvermedia 

Jarosław Słodziński, dyrektor regionalny drEryk 

 Telemedycyna wczoraj i dziś 

 Cyfrowe i sprzętowe rewolucje w Ochronie Zdrowia 

13:30 – 14:40 
Problematyka zarządzania ryzykiem w Ochronie Zdrowia – wybrane zagadnienia 

Georg Jankowski, Prezes,  IQS Cert Sp. z o. o. 

14:40 – 15:20 

                 

Przerwa Kawowa  

 

15:20 – 16:20  

RODO po miesiącach doświadczeń – pierwsze kary i pierwsze kontrole – czy rzeczywiście 

czegoś musimy się obawiać? 

Sławomir Waliduda – Partner Zarządzający, Kancelaria Adwokacka Sławomir Waliduda 

 

 Co tak naprawdę wniosło RODO 

 Jakie problemy mają obecnie placówki 

 Kontrole i zakres uprawnień inspektorów 

 Jak odpierać zarzuty? Jakie kary Nas mogą dotknąć 

16:20 – 16:50 

Szczepienia w Polsce – aktualne wyzwania 

Marcin Rostocki, Kancelaria Adwokacka Marcin Rostocki 

 Finansowanie szczepień w Polsce – co Nas czeka w przyszłości 

 Efekty programu szczepień w Polsce 

16:50 – 17:20 

Prawa pacjenta, a zamówienia publiczne 

Anna Banaszewska, Kancelaria Prawo Gospodarka Zdrowie 

 Decyzja Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie praktyk naruszających zbiorowe prawa 

pacjenta – uzależnienie wyboru leku od wyniku przetargu publicznego 

 Opis Przedmiotu Zamówienia a zasady uczciwej konkurencji 

 Obiektywne potrzeby zamawiającego a dowód 

17:20 – 18:00 

Zarządzenie Prezesa NFZ - Współczynniki korygujące w programach lekowych - szanse i ryzyka 

Anna Banaszewska, Kancelaria Prawo Gospodarka Zdrowie 

 

18:00 Zakończenie konferencji 

 


