
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM KONFERENCJI  

JAK ZWIĘKSZYĆ RENTOWNOŚĆ SZPITALA I APTEKI SZPITALNEJ 
Warszawa  24.11.2017 r. 

10:30 – 11:00 Rejestracja Uczestników 

11:00 – 12:00 Wykład Otwierający – Wyzwania Prawne jakie czekają podmioty lecznicze w najbliższym czasie. 

Jak dotychczasowe zmiany wpływają na funkcjonowanie Szpitali w Polsce? 
Paweł Kaźmierczyk – Kancelaria Domański, Zakrzewski, Palinka 

 

1) Telemedycyna – korzyści dla szpitali 

 

• Podstawy prawne telemedycyny 

• Jakie korzyści wiążą się z telemedycyną? 

• Jakie oszczędności dla placówki przynosi telemedycyna? 

• Jakie są źródła finansowania świadczeń telemedycznych? 

 

2) RODO w działalności leczniczej 

 

• Dlaczego RODO jest ważne dla sektora ochrony zdrowia? 

• Na czym polegają najważniejsze zmiany? 

• Jak się do nich najlepiej przygotować? 

• Co będzie zawierał kodeks sektorowy? 

 

12:00 – 13:00 Wykład Główny – Jak zwiększyć rentowność apteki szpitalnej i zoptymalizować koszty szpitala 

poprzez wdrożenie innowacyjnych systemów? Wdrożenia i robotyzacja aptek szpitalnych i 

szpitali w Polsce i na świecie 
Andrzej Wasilewski – Dyrektor, Willach Pharmacy Solutions, GMBH 

 

 Optymalizacja kosztów i czasu wprowadzania leku do systemu  

 Unit Dose w Szpitalu jako sposób na oszczędność 

 Usprawnianie logistyki apteki szpitalnej 

 Jak koncentrować się na obsłudze Pacjenta? 

 Zmniejszanie błędu przy wydawaniu leków 

 Optymalizacja powierzchni magazynowej apteki szpitalnej 

 Jak podnosić wizerunek apteki szpitalnej poprzez instalacje systemu automatyzującego pracę apteki 

 Synchronizacja z systemem aptecznym 

 



 

 

Więcej informacji na stronie internetowej: 

www.ibfgroup.pl/konferencje/mfm/mfm-jak-zwiekszyc-rentownosc-szpitala-i-apteki-szpitalnej.html  
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13:00 – 13:30 
 

Przerwa Kawowa  
 

13:30 – 14:00 Wykład Główny – Przykład wdrożenia systemu oraz korzyści z tym związane w oparciu o 

studium przypadków na bazie własnych doświadczeń. 
Andrzej Wasilewski – Dyrektor, Willach Pharmacy Solutions, GMBH 

 

14:00 – 14:30 Dotacje w Szpitalu – na co zwracać szczególną uwagę? Na jakie dofinansowania można liczyć 
Marta Świerczyńska – Prezes, Prospect Perfect 

 

 Programy Krajowe i Regionalne 

 Gdzie szukać informacji? 

 Składanie wniosku 

 Kontrole dotacyjne 

14:30 – 15:00 Poczta pneumatyczna jako skuteczny system transportu leków i próbówek, oszczędzający czas i 

pieniądze. 
Przemysław Radecki - Systik 

 

 Co to jest poczta pneumatyczna? 

 Jakie są rodzaje systemów i pojemników.  

 Możliwości rozwiązań technicznych - Szpitalnych Systemów Poczty Pneumatycznej 

 Integracja z systemami UNIT DOSE 

 Jak są oszczędności po wprowadzeniu  poczty w szpitalu. 

15:00  
 
Podziękowania / poczęstunek / networking 
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