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II Ogólnopolskiej Konferencji pn.: 

Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą 

bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej 

 

Kielce, 18-19 maja 2017 r. 

 

Dzień I   –  18 maja 2017 r. 

09:30 – 10:00 - Rejestracja uczestników 

 

10:00 – 10:15 - Powitanie uczestników i przybyłych gości:  

 Pani dr hab. n. hum. Grażyna Nowak Starz, 

prof. nadzw. 

 Pan dr hab. n. med. Stanisław Góźdź, prof. UJK 

 Wystąpienia patronów honorowych konferencji 

 

10:15 – 12:30 - I część plenarna (Sala Dębowa): 

 Planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia w Polsce – system 

podstawowego zabezpieczenia w świadczenia szpitalne (sieć szpitali) 

Koncepcja „nowego POZ” 

Zmiany w strukturze NFZ 

- moderatorzy:  prof. zw. dr hab. Stanisław Głuszek,  

    dr hab. n. med. Stanisław Góźdź, prof. UJK,  

    dr hab. n. med. Adam Maciejczyk: 

 prof. zw. dr hab. Stanisław Głuszek: Funkcja projakościowa 

i referencyjna szpitali klinicznych, a ich finansowanie 
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 dr hab. n. med. Adam Maciejczyk: Warunki rozwoju sieci 

onkologicznej w Polsce 

 dr n. praw. Katarzyna Dąbek-Krajewska: Sieć szpitali z perspektywy 

szpitala powiatowego – przewidywane skutki regulacji 

 mgr Ewa Cieślik-Majchrzak: Stan sektora szpitali prywatnych 

w Polsce oraz ich udział w zabezpieczaniu świadczeń 

zdrowotnych z zakresu lecznictwa szpitalnego 

 dr n. praw. Kamila Kocańda: Quo vadis, systemie? 

 lek. Leszek Kryczka - Opieka koordynowana w POZ – koncepcja 

zmian systemowych 

 lek. Piotr Najbuk: Koncepcja nowego POZ – na czym ma polegać 

rewolucyjna zmiana, budżet powierzony, opieka zintegrowana 

 mgr Michał Chrobot: Następstwa likwidacji NFZ. Kierunki zmian 

w systemie ubezpieczenia zdrowotnego 

 

12:30 – 13:00 - Przerwa kawowa 

 

13:00 – 14:30 - II część plenarna (Sala Dębowa): 

 System budżetowej płatności za świadczenia medyczne 

Zasady kodowania i rozliczania świadczeń, prowadzenia rachunku 

kosztów oraz przetargów w placówkach medycznych 

– moderatorzy:  dr n. med. Erwin Strzesak,  

    dr n. ekon. Monika Raulinajtys-Grzybek,  

    dr n. med. Aleksandra Sierocka: 

 mgr Michał Chrobot: Rozliczanie usług medycznych w PSZ 

oraz pozostałych rodzajach świadczeń po 1 lipca 2017 roku 
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 dr n. med. Aleksandra Sierocka: Sieć szpitali - przewidywane zmiany 

w rozliczaniu i finansowaniu świadczeń na przykładzie WWCOiT 

im. M. Kopernika w Łodzi 

 dr n. ekon. Monika Raulinajtys-Grzybek: Wykorzystanie informacji 

o kosztach w zarządzaniu podmiotem leczniczym 

 mgr Aleksandra Świderska: Taryfikacja świadczeń - punkt widzenia 

AOTMiT 

 dr n. med. Erwin Strzesak: Wycena świadczeń z punktu widzenia 

świadczeniodawcy 

 mec. Adam Twarowski: Pozacenowe aspekty oceny ofert składanych 

w postępowaniach przetargowych 

 

14:30 – 15:30 - Lunch 

 

15:30 – 17:30 - część III – sesje tematyczne (Sala Dębowa):  

 Elektroniczna dokumentacja medyczna – dokąd zmierzamy 

Projekty teleinformatyczne w ochronie zdrowia 

Jakość w ochronie zdrowia – wymóg prawny czy obiektywna 

konieczność  

– moderatorzy: dr hab. n. hum. Grażyna Nowak Starz, prof. nadzw., 

  dr hab. n. med. Wojciech Glinkowski,  

  dr n. o zdr. Agnieszka Strzelecka,  

  dr n. ekon. Magdalena Syrkiewicz-Świtała: 

 lek. Piotr Najbuk: Elektroniczna dokumentacja medyczna – zmiany 

prawne i wyzwania 
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 inż. Paweł Masiarz: Elektroniczna dokumentacja medyczna – 

kierunki zmian. Przykłady aktualnych projektów w ochronie 

zdrowia 

 dr hab. n. hum. Grażyna Nowak Starz, prof. nadzw.: Wykorzystanie 

systemów teleinformatycznych w Polsce na przykładzie raportu 

WHO  

 dr n. o zdr. Agnieszka Strzelecka: Założenia projektowe systemów 

teleinformatycznych i ich znaczenie w opiece nad pacjentem 

 dr hab. n. med. Wojciech Glinkowski, dr n. med. Andrzej Cacko: 

Po pierwsze: przyjazny interfejs użytkownika 

 adw. Oskar Luty: Jakość świadczeń zdrowotnych a prawo 

zamówień publicznych 

 dr inż. Jakub Guzy: Jakość w usługach medycznych – planowane 

zmiany systemowe 

 dr n. ekon. Magdalena Syrkiewicz-Świtała: Social media marketing 

a jakość w ochronie zdrowia 

 

15:30 – 17:30 - część III – sesje tematyczne (Sala Sosnowa): 

 Bezpieczeństwo pacjentów w kontekście błędów medycznych 

oraz zdarzeń niepożądanych 

 Rola i odpowiedzialność personelu medycznego w tworzeniu 

dokumentacji medycznej 

– moderatorzy:  dr hab. n. o zdr. Dorota Kozieł, prof. nazw.  

    dr n. o zdr. Maria Mika 

    dr n. praw. Tomasz Filarski 
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 dr n. med. Jerzy Gryglewicz: Podnoszenie jakości udzielanych 

świadczeń – wyniki dotychczasowych badań 

 dr n. o zdr. Maria Mika: Bezpieczeństwo pacjentów w kontekście 

błędów medycznych oraz zdarzeń niepożądanych 

 dr hab. n. o zdr. Dorota Kozieł: Bezpieczeństwo pacjenta w strategii 

szybkiej ścieżki chirurgicznej  

 dr n. praw. Tomasz Filarski: Wykorzystanie dokumentacji medycznej 

przy stwierdzeniu nieprawidłowości w ZIP i postępowaniach 

skargowych oraz działalności Wojewódzkiej Komisji do Spraw 

Orzekania o Zdarzeniach Medycznych – aspekty praktyczne 

 mgr Bartosz Stemplewski: Współpraca z Komisją ds. Zdarzeń 

Medycznych z punktu widzenia szpitala 

 dr n. med. Aleksandra Sierocka: Dokumentacja szpitalna jako dowód 

przestrzegania procedur. Wyniki kontroli NFZ i NIK 

 mgr Jan Pachocki: Ochrona danych medycznych w placówkach 

ochrony zdrowia w kontekście zmian w przepisach o ochronie 

danych osobowych 

 lek. Teresa Bieńko: Rola rzecznika odpowiedzialności zawodowej 

w sprawowaniu pieczy nad prawidłowym wykonywaniem 

zawodu lekarza i lekarza dentysty  

 

19:00 – 21:00 - Kolacja w hotelu konferencyjnym 
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Dzień II   –  19 maja 2017 r. 

09:00 – 09:30 - Sesja plakatowa  

 

09:30 – 10:00 - Gość specjalny: Pan dr n. med. Marek Tombarkiewicz, 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia: Planowane zmian w systemie 

ochrony zdrowia w 2017 roku i latach następnych 

 

10:00 – 11:00 - IV część plenarna (Sala Dębowa): 

 Dostępność do świadczeń medycznych w Polsce 

Praktyczne aspekty realizacji i rozliczania świadczeń szpitalnych, 

opieki długoterminowej, ambulatoryjnych, lekowych 

– moderatorzy: dr hab. n. hum. Bożena Zboina, prof. WSBiP,  

       mec. Paulina Kieszkowska-Knapik,  

       mgr Renata Wachowicz: 

 mec. Paulina Kieszkowska-Knapik: Dostęp do terapii lekowych 

w Polsce w świetle zmieniających się przepisów prawa 

 dr hab. n. hum. Bożena Zboina, prof. WSBiP: Prognozy demograficzne 

a realizacja świadczeń długoterminowych w systemie ochrony 

zdrowia 

 mgr Renata Wachowicz: Zmiany przepisów i wycen a proces 

udzielania i rozliczania świadczeń zdrowotnych - na przykładzie 

świadczeń okulistycznych  

 mgr Michał Chrobot: Rozliczanie leków otrzymywanych 

na zasadach zapisanych w RSS oraz leków wspomagających. 

Problemy z rozliczaniem świadczeń pobytowych 

 mgr Anna Krzemińska: Powikłania po chemioterapii – czy i dlaczego 

warto je sprawozdawać? 
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11:15 – 11:45 - Przerwa kawowa  

 

11:45 – 13:30 - V część plenarna (Sala Dębowa): 

 Compliance w ochronie zdrowia. Kontraktowanie świadczeń 

w 2017 r. Aktualne wytyczne dotyczące realizacji i rozliczania 

świadczeń onkologicznych 

– moderatorzy:  dr hab. n. med. Marek Postuła,  

    dr n. praw. Anna Partyka-Opiela,  

    mgr Bartosz Maleszczuk: 

 dr n. praw. Anna Partyka-Opiela: Zarządzanie ryzykiem prawnym 

i compliance w opiece zdrowotnej  

 mgr Konrad Werner: Kryteria oceny ofert 2017 okiem praktyka 

 Karolina Kucnerowicz: Oferty do NFZ a umowy 

na podwykonawstwo - fakty i fikcje 

 prof. dr  hab. n. med. Dagmara Mirowska-Guzel, dr hab. n. med. Marek 

Postuła, mgr Michał Chrobot: Opieka koordynowana nad pacjentem 

kardiologicznym 

 mgr Bartosz Maleszczuk: Zmiany w pakiecie onkologicznym 

po 1 lipca 2017 r. 

 dr n. ekon. Marcin Motnyk, mgr Michał Chrobot: Rola publicznych 

centrów onkologii w realizacji pakietu onkologicznego 

 mgr Michał Chrobot: Rozliczanie badań genetycznych w leczeniu 

szpitalnym w 2017 roku 

 

13:30 – 13:45 - Podziękowania. Zamknięcie konferencji 

13:45 – 14:30 - Lunch 


