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Szanowni Państwo, 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z najnowszymi 

trendami z zakresu telemedycyny, informatyzacji i teleopieki. Oczywiście w ślad za 

innowacjami poruszymy również wszystkie aspekty związane z Informatyzacją, Ochroną 

danych oraz tematyki kontroli GIODO. Zapraszamy serdecznie do udziału! 
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Konferencja dla: Kierowników Działu IT, Informatyków, ABI, Managerów Ochrony Zdrowia, 

Osób zainteresowanych nowościami z zakresu telemedycyny 

 

HARMONOGRAM KONFERENCJI 
 
09:30 – 10:00 
 

 

Rejestracja Uczestników 

 
10:00 – 11:30 
 

 
Wykład otwierający. Telemedycyna wczoraj i dziś 
Ryszard Olszanowski – Izba Gospodarcza Medycyna Polska 

 
 Wpływ telemedycyny na politykę senioralną w Polsce i Europie 
 Kształtowanie zasad budżetowania w oparciu o rozwiązania telemedyczne na przestrzeni 

najbliższych lat 
 Prognozy związane z zapotrzebowaniem na usługi telemedyczne. Ocena i Prognozy Rynku usług 

zdrowotnych i opiekuńczych. Rynki Publiczne vs Rynki Prywatne 
 Bariery związane z rozwojem rynku telemedycznego  
 Analiza Polskiego Rynku usług telemedycznych 
 Rekomendacje rozwiązań, warunkujących rozwój telemedycyny w Polsce 
 Szkolenie Personelu medycznego z dziedziny telemedycyny 

 
11:30 – 12:00 
 

 
Wykorzystanie potencjału chmury obliczeniowej. Rozwiązania w chmurze 
alternatywą dla standardowego oprogramowania w obliczu obowiązku wdrożenia 
EDM. 
Partner Główny, Microsoft 

 
 Czym tak naprawdę jest chmura obliczeniowa 
 Zestaw faktów i mitów, które każdy manager Zakładu Opieki Zdrowotnej wiedzieć powinien 
 Przykłady wpływu rozwiązań IT opartych na chmurze obliczeniowej na obszar finansowy 
 Synchronizacja chmury z innymi aplikacjami  
 Chmura obliczeniowa, a bezpieczeństwo przechowywanych danych. Zabezpieczenia dodatkowe 

 
12:00 – 12:30 
 

 

Przerwa Kawowa / Czas na zwiedzanie Stoisk 

 
12:30 – 13:00 
 

 
Jakie nowe wyzwania czekają nas w zakresie informatyzacji? 
 
 Jakie najbliższe zmiany czekają Nas w zakresie informatyzacji? 
 Zabezpieczanie danych od strony programowej 
 Szkolenie Personelu w zakresie danych osobowych 
 Czy czekają Nas jeszcze zmiany w zakresie platformy P1 oraz szeroko pojętej e recepty? 
 Zinformatyzowany i co dalej?  
 Problem dokumentacji papierowej 

 Zarządzanie Ryzykiem w obszarze informatyzacji 
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13:30 – 14:30 
 

 

Praktyczny Warsztat: zarządzanie infrastrukturą techniczną: rozwiązania HP dla 
szpitali 
Dorota Olczak (Category Manager, Rozwiązania Mobilne dla Biznesu), HP Inc. Polska 

 

 
13:30 – 14:00 
 

 
W ślad za informatyzacją chrońmy swoje dane. Problematyka danych osobowych 
i przetwarzania informacji w podmiotach leczniczych 
Robert Beksiński, Ericpol 

 
 W jakich sytuacjach dochodzi najczęściej do wycieku Danych Osobowych? 
 W jaki sposób możemy narazić podmiot leczniczy na dodatkowe kontrole w kontekście danych 

osobowych 
 Jaką odpowiedzialność ponoszę jako Manager Zakładu Opieki Zdrowotnej w chwili dojścia do 

złamania ustawy o ochronie danych osobowych 
 Czy kontrole GIODO w istocie są tak niebezpieczne dla mojej placówki? 

 
14:00 – 14:30 
 

 

Przerwa kawowa / Czas na zwiedzanie stoisk 

 
14:30 – 15:00 
 

 
Prawne Aspekty obowiązku wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.  
Czy w gruncie rzeczy istnieje jakakolwiek odpowiedzialność za NIE wdrożenie 
Elektronicznej Dokumentacji Medycznej? Jaką odpowiedzialność ponosi kierownik 
działu IT? 
Anna Banaszewska, Fundacja Inicjatyw Gospodarka i Zdrowie 

 

 
15:00 – 15:30 

 
Przegląd innowacji telemedycznych i zastosowań do teleopieki i telemedycyny. 
Jacek Gleba, MDT Medical 

 
14:00 – 14:30 
 

 

Przerwa kawowa / czas na zwiedzanie Stoisk 

 
 
 
 
 
15:30 – 16:30 

Praktyczny Warsztat Firmy NestMedic 

 „Telemedycyna w położnictwie.  Zalety i wyzwania telemonitoringu dobrostanu płodu.” 

 „Pregnabit - kompleksowe rozwiązanie telemedyczne do monitorowania dobrostanu płodu.” 

 " Zapotrzebowanie oraz bariery telemedycyny oczami położnych i ciężarnych w Polsce na przykładzie 
Pregnabit" 

Prowadzący: Dr Patrycja Wizińska Socha 

 

          PODZIĘKOWANIA I ZAKOŃCZENIE 

 


