7 grudnia 2017 roku, w Krakowie w Hotelu Fero, ul. Bolesława Śmiałego 60, odbędzie się kolejne wydarzenie z cyklu
Forum Menadżerów Służby Zdrowia. Serdecznie zapraszamy!
Podczas konferencji, eksperci prowadzący prelekcje omówią zagadnienia związane bezpośrednio z prowadzeniem
placówki medycznej. Głównym założeniem Forum jest zwiększenie wiedzy i świadomości osób zarządzających podmiotami
leczniczymi w dziedzinach prawa, finansowania, ochrony wizerunku czy też marketingu.
Forum Menadżerów Służby Zdrowia jest nie tylko wydarzeniem gwarantującym potężną dawkę wiedzy, ale przede
wszystkim spotkaniem liderów rynku medycznego. Uczestnicy Forum, mają możliwość zapoznania się z ofertą partnerów
konferencji obecnych w części wystawowej, których usługi i rozwiązania podnoszą standardy funkcjonowania placówek
medycznych.
Podczas konferencji omówimy m.in.:










Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w świetle aktualnych i proponowanych zmian - czy warto czekać na
ustawowe terminy ?
ISO 9001:2015. Jak wdrożyć założenia nowego wydania
Rola lidera w zarządzaniu stresem i wypaleniem zawodowym
Najczęstsze błędy w dokumentacji medycznej
Systemy zarządzania w tym bezpieczeństwa informacji w kontekście wymagań rozporządzania RODO
Jak uzyskać zaangażowanie pracowników podmiotu leczniczego
Jak budować przewagę rynkową w oparciu o wizerunek placówki medycznej przyjaznej pacjentowi
Ochrona danych podmiotu leczniczego w kontekście Unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych
Osobowych
Właściciel a menadżer placówki medycznej

Standardowy koszt udziału wynosi 99zł netto/os. W ramach uczestnictwa, każdy uczestnik otrzymuje okazowe
egzemplarze czasopism o tematyce zarządzania w medycynie, całodniowy serwis kawowy wraz z poczęstunkiem oraz
możliwość udziału we wszystkich wykładach. Możliwe jest również wykupienie pakietu VIP (299zł netto/os.), dzięki
któremu otrzymają Państwo dodatkowe korzyści (więcej informacji na stronie internetowej www.mcbkonferencje.pl)
Uwaga: Dla osób zrzeszonych w Małopolskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych, udział w ramach pakietu
STANDARD jest bezpłatny
Zgłoszenia bezpłatnego udziału w pakiecie Standard kierować mogą Państwo bezpośrednio do sekretariatu Izby.
Istnieje możliwość zarejestrowania poprzez formularz zgłoszeniowy, który znajduje się pod adresem:
http://mcbkonferencje.pl/konferencje;1;179;1
Aby bezkosztowo zarejestrować się na konferencję, należy powołać się na hasło MOIPIP (hasło należy wpisać w polu
„Informacje Dodatkowe” znajdującym się w formularzu zgłoszeniowym.
Data:
7.12.2017
Lokalizacja:
Kraków, Hotel Fero, ul. Bolesława Śmiałego 60
Szczegółowych informacji na temat zapisów i programu konferencji udziela P. Tomasz Telus, pod numerem telefonu: 533163-882
Informacje o wydarzeniu znajdują się również na stronie internetowej: http://mcbkonferencje.pl/konferencje;1;179;1
Serdecznie zapraszamy!

8:00–8:50

8:50–10:40

10:40–11:10
Podział

Rejestracja uczestników / Sesja networkingowa Sala 1
Sala 2
Po pierwsze Pacjent. Po drugie Zarządzanie. Jak budować przewagę rynkową w oparciu o
wizerunek placówki medycznej przyjaznej pacjentowi
(Aleksandra Laskowska, Trener Biznesu, Coach)
Złote finanse osobiste
(Grupa Goldenmark)
Przerwa Kawowa / Sesja networkingowa Sala Magnolia 1
Sala 2

Sala 3

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w
świetle aktualnych i proponowanych zmian czy warto czekać na ustawowe terminy ?

Rola lidera w zarządzaniu stresem i
wypaleniem zawodowym
(Aleksandra Laskowska, Trener Biznesu,
Coach)

(dr Krzysztof Nyczaj)
11:10–13:10

Jak optymalnie dobrać system informatyczny
do potrzeb placówki opieki zdrowotnej
(Marek Żołnowski, Eurosoft)
Kaler - ekonomiczny i bezprzewodowy system
przyzywowy w jeden dzień
(Janusz Politowski, Kaler)
Najczęstsze błędy w dokumentacji medycznej
(Maciej Gibiński, Centrum Doradcze Prawa
Medycznego)

13:10–13:40
Podział

Norma ISO 9001:2015 Jak wdrożyć założenia
nowego wydania
(PRS Certyfikacja)

Jak uzyskać zaangażowanie pracowników
podmiotu leczniczego?
(Monika Sienkieiwcz, Trener Biznesu, Coach)

Przerwa Kawowa / Sesja networkingowa Sala 1
Sala 2
Ochrona danych podmiotu leczniczego w kontekście Unijnego Rozporządzenia o Ochronie
Danych Osobowych
(Maciej Gibiński, Centrum Doradcze Prawa Medycznego)

13:40–15:50

Systemy zarządzania w tym bezpieczeństwa informacji w kontekście wymagań rozporządzenia
RODO
(Marcin Ludwiczak, Centrum Certyfikacji Jakości)
Właściciel a manager placówki medycznej (odpowiedzialność, podejmowanie decyzji)
(Monika Sienkieiwcz, Trener Biznesu, Coach)
Przewaga konkurencyjna placówek medycznych
(Magdalena Rutkowska, Medical Travel Partner)
Zakończenie konferencji

