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Konferencja 1: „W obliczu wyzwań stomatologicznych” – skuteczne zarządzanie kliniką 

stomatologiczną w dobie zawirowań Rynkowych 

DATA: 15 czerwiec 

 
09:00 – 09:30 

 

 
Rejestracja Uczestników / Poranna Kawa 
 

 
09:30 – 10:00 

 

 
Przegląd aktualnych wyzwań w ochronie zdrowia oraz w branży stomatologicznej. Czy rzeczywiście zmierzamy 
w dobrym kierunku? Czy w porównaniu z innymi krajami członkowskimi tempo rozwoju branży 

stomatologicznej stoi na odpowiednim poziomie? 
Agnieszka Pietrzak, Dominika Kołodziejska Koza – Kancelaria Adwokacka APDK 
 

 Czy planowane zmiany ze strony Ministerstwa oraz Narodowego Funduszu Zdrowia wpłyną na sytuacje rynku 
stomatologicznego? Ile możemy zyskać, czy ewentualnie narażamy się na straty? 

 Nowe Normy jakościowe, a innowacyjne podejście do Pacjenta.  

 Zmiany w obszarze danych osobowych – zarys ogólny 
 

10:00 – 10:30  

Dobór źródeł finansowania inwestycji w małej firmie. 
Wystąpienie Partnera Głównego Deutsche Bank 
Rafał Gawroński – Dyrektor Departamentu Klienta Firmowego 

 
10:30 – 11:00 

 
Informatyzacja Podmiotu Stomatologicznego. Na jakie elementy zwracać uwagę, przy wyborze 
odpowiedniego oprogramowania? Pamiętajmy, że dobry system, to system stabilny. Wykorzystajmy 
efektywnie czas pracy personelu, celem zwiększenia efektywności przedsiębiorstwa! 

Dentifree 
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11:00 – 11:30 

 

Jakie korzyści daje nam dobry program z elektroniczną dokumentacją medyczną? Skuteczne i efektywne 
narzędzia do zarządzania kliniką stomatologiczną.   

Anna Orlińska- bizneswoman, od 25 lat związana z branżą medyczną. Wprowadzała na polski rynek markę Oral B. Od kilku 
lat z powodzeniem zaangażowana w branżę IT i projekty Start-upowe w środowisku stomatologicznym.  

 

 

 
11:30 – 12:30 

 
Bezpłatny Warsztat! W obliczu prywatnych problemów. Czy dotacje to tylko wsparcie dla podmiotów 
publicznych? A może szukać gdzie indziej form finansowania inwestycji. Dotacje dla podmiotów 
stomatologicznych + bezpłatne konsultacje z ekspertem 

Kamil Kuczewski, DentalWay 
 
 
 

 

 Rodzaje programów i innych obszarów innowacji 

 Inne obszary finansowań 

 Na co zwracać uwagę przy wnioskach UE 

 Na co mogę otrzymać dotacje / przykłady 
 

 
12:30 – 13:00 

 

 
Przerwa Kawowa / Czas na zwiedzanie Stoisk 

 
13:00 – 13:30 
 

 
Marketing medyczny w mojej klinice. Nie zapominajmy o Nim! W jaki sposób obecne narzędzia Multichannel 
oraz narzędzia tradycyjne wpływają na decyzje Pacjenta? 
Kamil Kuczewski DentalWay 

 

 Sztuką jest wyjść do Pacjenta – w obliczu Multichannel i innowacyjnych form promocji 

 Social marketing oraz Content Marketing 

 Digital i inne kanały reklamy – co przyciąga uwagę Pacjenta? 

 Personel, a marketing 

 Marketing a Kodeks etyki lekarskiej. 
 

 
13:30– 14:00 

 

 
Jakość, a dane osobowe. Pamiętajmy, że to MY sami najczęściej przez brak odpowiednich procedur narażamy 
się na kontrole GIODO 
Piotr Glen, Ekspert za Zakresu Ochrony Danych Osobowych 

 

 Właściciel Kliniki jako administrator Danych osobowych 

 Odpowiedzialność w kontekście przetwarzania danych osobowych. 

 Czy jako Manager Kliniki  muszę liczyć się z tym, że kontrola GIODO (łączona z kontrolą PIP) może stanowić 
zagrożenie finansowe dla mojej placówki 

 Zakres uprawnień kontrolerów 

 Gdzie i kiedy mogę się odwołać 
 

 
14:00 – 14:30 

 
"Informowanie oraz zgoda pacjenta w praktyce zawodowej lekarza dentysty" 
Paweł Strzelec, Towarzystwo Ubezpieczeń TU INTER Polska S.A. 
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14:00 – 15:00 

 

 
W jaki sposób budować komunikacje interpersonalną między pracownikiem, a Pacjentem. Pamiętajmy, że 
zdrowe podejście nawet do roszczeniowego Pacjenta to również działanie marketingowe 
Barbara Persona, Ekspert z zakresu Coaching’ u i szkoleń 

 

 

PODZIĘKOWANIA I ZAKOŃCZENIE 
 


