
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Forum Kadry Zarządzającej w Ochronie Zdrowia 

2023 

KONFERENCJA ORGANIZOWANA PRZY WSPÓŁUDZIALE 

STOMOZ – Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej 

 

DZIEŃ I – przyjazd gości 

15:00 Przyjazd uczestników i zakwaterowanie . 

– czas na wypoczynek i korzystanie z atrakcji hotelu. 

 

DZIEŃ II – I dzień części edukacyjnej 

09:10 – 09:50 Dzień II (I dzień części edukacyjnej) . 

- rejestracja uczestników / poranna kawa. 

 

09:50 – 10:00 Uroczyste otwarcie konferencji. 

Paweł Rudnicki – Innova Business Internationale Sp. z o. o. 

Dariusz Rajczyk – Prezes Zarządu Głównego STOMOZ 

 

10:00 – 10:30 Podejście procesowe w zarządzaniu podmiotem leczniczym.  

Prof. Grzegorz Głód, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 
 

10:30 – 11:00 Realizacja standardów kontroli zarządczej w podmiocie leczniczym 

Prof. Grzegorz Głód, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

 

11:00 – 11:30  PRZERWA KAWOWA 

11:30 – 13:00 Sesja firm Partnerskich: 

 

Sesja firmy Klaromed Sp. z o. o. - „ Unit Dose – czy to się szpitalowi opłaca” - 

Tadeusz Książek - Prezes zarządu 

Sesja firmy DOR-MED. – Nowoczesne Kabiny Ciszy w podmiocie leczniczym. 

Waldemar Lipiński – Właściciel 

Sesja firmy Talkie.AI - Wirtualna Rejestratorka - przyszłość obsługi pacjenta, 

dostępna dzisiaj. 

Paweł Janecki – ekspert firmy Talkie.AI 

Sesja firmy Medidesk - Aplikacja Medidesk jako wsparcie pracy placówki medycznej 



Grzegorz Grądkowski – Medidesk Sp. z o. o.   

 

13:00 – 13:30 Nie martw się i działaj pozytywnie.  
Maria Kurcz – Dyrektor SPZOZ Józefów, trener, wykładowca akademicki. 
 

13:30 – 14:00  Jak zarządzać ruchem pacjentów w dobie reżimu dodzwanialności? 

Małgorzata Brenda – Medidesk Sp. z o. o. 

 

14:00 – 14:20 PRZERWA KAWOWA 
 

14:20 – 14:50 Wykład online: Elektroniczna Dokumentacja Medyczna oraz zdarzenia medyczne jako 

ważne elementy ogólnopolskiego systemu przekazywania danych medycznych 

pomiędzy placówkami opieki zdrowotnej. 

Agnieszka Rudnicka, starszy ekspert, centrum e-Zdrowie. 
 

14:50 – 15:20 Medycyna narracyjna – przyszłość czy wymysł? 

Izabela Pischka – członek oddziału śląskiego STOMOZ, dziennikarz, nauczyciel akademicki 

15:20 – 16:00 Lunch 

16:00 – 20:00 Czas wolny 

20:00 – 02:00 Uroczysta część wieczorna z kolacją i muzyką na żywo 

 

 

DZIEŃ III – II dzień części edukacyjnej 

10:30 – 11:00 Rejestracja uczestników 

 

11:00 – 12:00 Panel dyskusyjny– aktualne problemy sektora ochrony zdrowia. 
 
• Ustawa podwyżkowa 
• Ustawa o rozwoju szpitalnictwa 
• Ustawa o jakości 
• Nowa fala Covid 
• Cyberbezpieczeństwo 
 
Paneliści: 
 

• dr Iwona Mazur - prezes Zarządu Oddz. Dolnośląskiego STOMOZ, doktor nauk 
ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, specjalista w dziedzinie zdrowia 
publicznego. Adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego 
we Wrocławiu  

• Alicja Krudysz - wiceprezes Zarządu Głównego STOMOZ, prezes Zarządu 
Oddziału warszawskiego, dyr. ds. logistyki Samodzielnego Publicznego Szpitala 
Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie 

• Katarzyna Kornaga – dyrektor Laboratorium Sieci Korlab. 

• Cezary Tomiczek – prezes Mikołowskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. 

• Dariusz Rajczyk – prezes Zarządu Głównego STOMOZ, prezes Centrum 

Medyczne Silesiana 

• Sławomira Kuźmicka – Manager Ochrony Zdrowia, Były Dyrektor Szpitali: w 

Sosnowcu, Orzeszu oraz Myszkowie 

• Karina Kusz – Główna Księgowa Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu 

• Beata Pischka – Manager Ochrony Zdrowia, specjalista chirurgii ogólnej 

• dr hab. n. med. Adam Maciejczyk – dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii 

we Wrocławiu 

 



 

 

Ponadto udział w debacie zapowiedzieli goście honorowi: 

 

• Roman Kolek – były wicemarszałek województwa Opolskiego, uprzednio Zastępca 

Dyr. Ds. Lecznictwa Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, Radny Sejmiku woj. 

Opolskiego 

• Małgorzata Mańka – Szulik -  Prezydent Miasta Zabrze 

• Piotr Nowak – dyrektor Śląskiego Wojewódzkiego Oddziału NFZ 

 

12:00 – 12:20 
„Nowoczesne rozwiązania w budownictwie medycznym”  

Michał Wójcik – Członek Zarządu – Polska Grupa Budownictwa Medycznego Sp. z 

o.o. 

12:20 – 12:40 PRZERWA KAWOWA 

12:40 – 13:10 Współczesny wymiar bezpieczeństwa Pacjenta. 

prof. Robert Socha – członek wspierający STOMOZ, prof. Akademii WSB w Dąbrowie 

Górniczej. 

 

13:10 – 13:40 Współczesne aspekty bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia. 

dr Cezary Tomiczek – członek oddziału śląskiego STOMOZ, prezes Mikołowskiego 

Centrum Zdrowia Sp. z o. o., wykładowca akademicki, współorganizator - CENTRUM 

BADAŃ NAD BEZPIECZEŃSTWEM SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA 

 

13:40 – 14:10 

Komunikacja bez przemocy – klucze do efektywnego osiągania celów; świat bani – 

jak być skutecznym w zarządzaniu biznesem oraz kierowaniu zespołami 

międzypokoleniowymi? 

Katarzyna Kuna Szyszka – członek wspierający STOMOZ, Coach, doradca zawodowy, 

nauczyciel akademicki. 

 

14:10 – 14:30 PRZERWA KAWOWA  

 

14:30 – 15:00 Pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność jednostek ochrony zdrowia – 

doświadczenia własne. 

Liliana Bielas – Kostyra, Akredytowany Konsultant Europejski, Manager Parku 

Przemysłowo – Technologicznego „Revita Park” w Katowicach 

 

15:00 – 16:30 Panel prawa medycznego – aktualne wyzwania menedżerskie w ujęciu prawnym (III 

moduły) 

Panel prowadzony przez ekspertów Kancelarii Fortak & Karasiński – największej kancelarii 

prawnej woj. Łódzkiego wg  Rzeczpospolitej 

Prelegenci Panelu: 

 

• Marta Woś, Senior Lawyer, radca prawny 

• Adwokat dr Ewelina Tylińska-Kałuża, doktor nauk prawnych, Senior Lawyer 

 

„Prawa pacjenta” – wybrane zagadnienia  i problemy praktyczne 

 

• Przymus bezpośredni – jak go realizować ? 

• Agresywny pacjent – jak się bronić? 

• Warunki odmowy przyjęcia pacjenta do placówki medycznej 

• Co zrobić, gdy rodzina nie chce odebrać pacjenta ze Szpitala 

• Uzyskiwanie świadomej zgody na zabieg 

• Prawo pacjenta do prywatności przy realizacji świadczeń – o czym pamiętać 

• Dokumentacja medyczna jako dowód w sporze o naruszenie praw pacjenta 

 

 



 

„Dokumentacja medyczna – najnowsze zmiany oraz wybrane aspekty praktyczne” 

 

• zagadnienie prowadzenia dokumentacji medycznej w kontekście praw pacjenta, 

• najnowsze zmiany prawne dotyczące dokumentacji medycznej, 

• aktualne obowiązki związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej oraz 

wybrane problemy praktyczne, 

• konsekwencje niewłaściwie prowadzonej dokumentacji medycznej. 

 

„Zmiany w realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów z NFZ” 

 

• wdrażanie Programów pilotażowych i leczenia kompleksowego 

• zmiany w realizacji umów z zakresu POZ – wprowadzenie opieki koordynowanej 

• zmiany w rozliczaniu świadczeń w ramach ryczałtu PSZ 

• nowy model opieki psychiatrycznej - nowy sposób finansowania świadczeń w 

zakresie I poziomu referencyjnego 

• poszerzenie listy świadczeń wysokospecjalistycznych i wzrost wycen w pediatrii 

• reforma leczenia uzdrowiskowego 

 

16:30  ZAKOŃCZENIE 
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