
Konferencja „Innova Quality Med.” 

Termin: 10 czerwiec  
 

 

Targi Innova Med 

 
 

DATA: 10 czerwiec 

ODBIORCY KONFERENCJI: Audytorzy ISO, Specjaliści ds. Jakości, Pełnomocnicy 

ISO, Osoby zainteresowane normami ISO i normami jakościowymi w Ochronie 

Zdrowia 

 

Szanowni Państwo, 
 

W dobie spektakularnych zmian oraz rosnącymi wymaganiami Pacjentów oraz standardów w zakresie 

obsługi i leczenia już dziś zapraszamy do udziału podczas wydarzenia, gdzie wyspecjalizowane grono osób 

poruszy najbardziej problematyczne kwestie z szeroko pojętej jakości w Ochronie Zdrowia.  

Serdecznie zapraszamy! 

Zespół Innova 

 

HARMONOGRAM KONFERENCJI 

 
10:00 – 10:30 

 

 
Rejestracja Uczestników / Poranna Kawa 
 

 
10:30 – 11:00 

 

 

Wykład Otwierający – Świat jakości w Polsce i na świecie 
Georg Jankowski, Polski Rejestr Statków 

 

 Jaki skutek przyniesie nowa norma o jakości? 
 Czym tak naprawdę jest jakość w Polsce, a czym w Europie 
 Czy rzeczywiście tak bardzo istotne jest którą normę wybierzemy przy rozliczeniach z NFZ? 
 Normy jakościowe czy akredytacja? 
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 Jak to wygląda w Niemczech? 
 

 
11:00 – 12:00 

 
Praktyczny Mini Warsztat. Co to znaczy być dobrym pełnomocnikiem ISO 9001 w 

służbie zdrowia? 
Maria Polakowska – PRS Certyfikacja 

 
 Omówienie ogólnych wiadomości o normie ISO 9001  

 Podstawowe wymagania i budowa normy  

 Rola i zadania przedstawiciela kierownictwa  

 Podejście procesowe Dokumentowanie systemu zarządzania jakością  

 Polityka jakości i cele jakości  

 Planowanie i nadzór nad auditami wewnętrznymi  

 Identyfikacja i nadzór nad rozwiązaniem niezgodności  

 Zadowolenie klienta 

 
12:00 – 12:30 

 

 
Przerwa Kawowa / czas na zwiedzanie stoisk 

 
12:30 – 13:30 
 

 

W jaki sposób doskonalić systemy zarządzania jakością? 
Dariusz Hejmej – Dyrektor ds. rozwoju certyfikacji, PRS Certyfikacja 

 Omówienie wymagań z zakresu opracowania i integrowania dokumentacji systemowej  

 Określenie wskaźników skuteczności procesów/mierników procesów oraz ich analiza  

 Zintegrowany audit wewnętrzny - planowanie Analiza danych- przygotowanie informacji na przegląd 

zarządzania  

 Raport z przeglądu zarządzania - Dokumentowanie przeglądu ZSZ 

 

 
13:30 – 14:00 

 

Zarządzanie Ryzykiem w jakości 
Maria Polakowska – PRS Certyfikacja 

 

 
14:00 – 15:00 

 

 
Korzyści płynące z wprowadzenia systemów zarządzania i ich skuteczność w 
podnoszeniu standardów opieki nad pacjentem 
Agnieszka Stachula – Ekspert PRS Certyfikacja 

 
 

 

PODZIĘKOWANIA I ZAKOŃCZENIE 
 


