
 

Program Innova Med Management – Poznań 

10:00 – 10:30 Rejestracja Uczestników / Otwarcie Konferencji 

10:30 – 11:00 
Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w chmurze na przykładzie aplikacji Gabinet drWidget 

Dominik Kieda, drWidget/Lekseek 

11:00 – 11:30 

Telemedycyna, nowoczesna edukacja medyczna oraz nagrywanie procedur medycznych dziś i 

w najbliższej przyszłości 

Sergiusz Zieliński, Product Manager MedVC 

11:30 – 12:00 
Zarządzenie Prezesa NFZ - Współczynniki korygujące w programach lekowych - szanse i ryzyka 

Anna Banaszewska, Kancelaria Prawo Gospodarka Zdrowie 

12:00 – 12:30 

„Projektowanie nowoczesnych sal operacyjnych i sal chorych z wykorzystaniem wirtualnej 

rzeczywistości.” 

Damian Czyczyro, Ekspert Firmy Inmed Karczewscy 

12:30 – 12:45 

Innowacje w Ochronie Zdrowia – co powinien mieć podmiot leczniczy nowej generacji? 

Jarosław Słodziński – Grupa Silvermedia 

 Telemedycyna wczoraj i dziś 

 Cyfrowe i sprzętowe rewolucje w Ochronie Zdrowia 

 Informatyzacja nowej generacji – czym obecnie dysponujemy w dobie XXI wieku 

12:45 – 13:00 
Korzyści z zastosowania najnowszych technologii na nowoczesnym bloku operacyjnym. 

Ekspert firmy Medicom Sp. z o. o. 

13:00 – 13:30 

                 

Przerwa Kawowa  

 



13:30 – 14:00 

Prawa pacjenta, a zamówienia publiczne + praktyczny warsztat: Prawo zamówień publicznych, 

projekt ustawy i przepisy wprowadzające 

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 

14:00 – 14:30 

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

Zdrowia 

Izabela Laurent, Radca Prawny 

 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 

14:30 – 15:00 

Skuteczne zarządzanie ludzkimi w świetle ekonomii behawioralnej 

Prof. Henryk Mruk 

 Wierzymy w to co widzimy" - najważniejsza jest 

              komunikacja niewerbalna 

 "Serce ważniejsze od rozumu" - znaczenie emocji w 

             komunikacji 

 "Mądra" a nie "ciężka" praca - słowa mają znaczenie 

 Apele mniej skuteczne od bodźców ekonomicznych 

 Metody ograniczania wystąpienia sytuacji 

              konfliktowych nos Pinokia czyli jak dostrzegać oznaki kłamstwa 

15:00 – 15:15 

Dotacje BUR. Optymalizacja kosztów w obszarze nowych poziomów dofinansowań na 

szkolenia dla personelu. Wiedza przewagą przyszłości! 

Paweł Rudnicki – Prezes i założyciel oraz właściciel, Innova Business Forum Group Sp. z o. o. 

organizator blisko 2000 spotkań dla branży medycznej, pomysłodawca stworzenia fundacji 

Innova Med/Wet 

15:15 – 15:30 
Poczta pneumatyczna jako sposób na optymalizacje kosztów w szpitalu 

Poczta Pneumatyczna, Przemysław Radecki 

15:30 – 16:00 

Monitorowanie zdarzeń niepożądanych jako element zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów 

w świetle obowiązujących standardów akredytacyjnych. 

Izabela Felinczak – Doktorant, Wrocławski Uniwersytet Medyczny 

16:00 – 16:30 
Elementy zarządzania zasobami ludzkimi w świetle systemów jakości. 

Izabela Felinczak – Doktorant, Wrocławski Uniwersytet Medyczny 

16:00 Zakończenie konferencji 

 


