FIC Szkolenia -Ignacy Chruszczyński

Patronat

X Jubileuszowy ogólnopolski zjazd prezesów,
dyrektorów oraz kadry zarządzającej podmiotów
leczniczych
Polańczyk 27 luty – 2 marca 2017r.
Sesja I

Obowiązki menedżera ochrony zdrowia w zapewnieniu
bezpieczeństwa danych medycznych
- najważniejsze zmiany w prawie polskim i europejskim w obszarze danych osobowych
- podstawy prawne wyznaczenia ABI w placówce medycznej, zakres jego praw i obowiązków oraz
umiejscowienie w strukturze organizacji, również w odniesieniu do przyjętego przez Parlament
europejski ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
- prawne oraz organizacyjne aspekty powierzenia przetwarzania danych osobowych
- przechowywanie danych medycznych w formie elektronicznej na serwerach zewnętrznych
- praktyczne omówienie obowiązków ASI i środków bezpieczeństwa wymaganych ustawą o ochronie danych
osobowych, ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia
dr Piotr Karniej – Doktor nauk ekonomicznych, prodziekan na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we
Wrocławiu, menedżer zarządzający w podmiotach leczniczych, Wiceprezes Zarządu Głównego i Zarządu Oddziału Dolnośląskiego
Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej. Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich i Polskiego Towarzystwa Zdrowia
Publicznego.
Autor i współautor licznych publikacji i raportów z dziedziny zarządzania w ochronie zdrowia, zdrowia publicznego, organizacji
opieki zdrowotnej i prawa medycznego. Prowadzi szkolenia z zakresu m.in. systemów informacyjnych, działalności leczniczej,
ochrony danych osobowych w ochronie zdrowia. Ekspert oceniający w programach finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Sesja II

Wymiar profesjonalny i osobowościowy współczesnego
menedżera opieki zdrowotnej
- stres menedżerski i zarządzanie stresem
- ergonomia stanowiska pracy menedżera - czynniki wpływające na komfort pracy przy komputerze
higiena pracy menedżera
- delegowanie uprawnień i odpowiedzialności, budowanie zespołu zadaniowego
- wypalenie zawodowe
dr Iwona Mazur - Doktor nauk ekonomicznych, dyrektor Dziennego Ośrodka Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i
Młodzieży we Wrocławiu, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej, członek Komisji Rewizyjnej
FIC Szkolenia Ignacy Chruszczyński
ul. Kinowa 18/80 04-017 Warszawa
tel: 601 35 44 88 fax: 0 22 292 38 50
e-mail: fic-szkolenia@data.pl www.fic-szkolenia.home.pl
NIP: 712-005-13-92 REGON: 430044616

Towarzystwa Ekonomistów Polskich, adiunkt w Zakładzie Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Autorka licznych publikacji z dziedziny zarządzania w ochronie zdrowia, organizacji opieki psychiatrycznej, rachunkowości
szpitalnej i pozycji menedżera w systemie ochrony zdrowia. Ekspert oceniający w programach finansowanych ze środków
europejskich.
Sesja III

Efektywne rozwiązania i dobre praktyki w zarządzaniu szpitalem
w obliczu projektowanych zmian systemowych
Dariusz Oleński–

od 12 lat Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. Członek zespołu powołanego
przez ministra zdrowia pracującego nad rozporządzeniem dotyczącym liczenia kosztów w zoz. Ukończył kilka kierunków studiów
podyplomowych związanych z zarządzaniem w służbie zdrowia, w tym prestiżowe MBA.
Wiedza zdobyta podczas kształcenia się na studiach podyplomowych oraz wieloletnia praca w szpitalu przyczyniły się do efektyw nego
zarządzania placówką, czego wyrazem jest zajęcie w 2014r. przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej 2-go miejsca w
ogólnopolskim rankingu szpitali przygotowywanym przez Dziennik Rzeczpospolita oraz CMJ w Krakowie. Ponadto WSzS w Białej Podl askiej
jest laureatem wielu nagród i konkursów m.in. „Złotego Godła” najwyższej jakości Quality International w kategorii QI ORDER – zarządzanie
najwyższej jakości, „Złotego Żurawia” oraz nagrody dla przedstawicieli światowego biznesu The Bizz. Na konto osiągnięć szpitala wpisuje się
również prestiżowy tytuł „Gazele Biznesu 2014” oraz Międzynarodowy Certyfikat Jakości.

Sesja IV
prezentacje partnerów zjazdu oraz prezentacje własne uczestników
Uwaga kolejność sesji może ulec zmianie!!!!

POCZĄTEK ZAJĘĆ:

Uczestników zapraszamy do hotelu już od 26.02 na wieczór bez dopłat!!!!

Wykłady rozpoczynają się o godz. 9:00 dnia 28 lutego 2017r- kończą 2 marca około godz. 10:00. Dla chętnych
w dniu 27 lutego zajęcia fakultatywne. Program dostępny u organizatora szkolenia.

MIEJSCE :

OSW SKALNY - połozony w centrum uzdrowiska Polańczyk. Do Państwa dyspozycji
wygodne pokoje 1,2 os.a od strony południowej z pięknym widokiem na zamarznięte Jezioro Solińskie.
CENA:
pobyt standardowy od 26 lutego
pobyt skrócony od 27 lutego
Dopłata do pokoju 1 osobowego
*

1660zł netto*
1430zł netto*
150zł/200zł

dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw .

Po zajęciach dla uczestników chwila relaksu w SPA
Z okazji jubileuszu przewidujemy dodatkowe atrakcje i nagrody fundowane przez
sponsorów m in. dwa dwuosobowe vouchery na weekendowe pobyty w górach.

ZGŁOSZENIA:
Wypełnione karty prosimy przesłać faksem na nr
(22)2578629 lub (22) 292 38 50
Istnieje również możliwość przesłania zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres:

fic-szkolenia@data.pl

Istnieje możliwość zorganizowania bezpłatnego transportu na trasie Sanok - Polańczyk zainteresowanych prosimy o
kontakt w tej sprawie z biurem

WPŁATY:

FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński
Biuro w Warszawie: 04-017 Warszawa ul. Kinowa 18/80

Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347
FIC Szkolenia Ignacy Chruszczyński
ul. Kinowa 18/80 04-017 Warszawa
tel: 601 35 44 88 fax: 0 22 292 38 50
e-mail: fic-szkolenia@data.pl www.fic-szkolenia.home.pl
NIP: 712-005-13-92 REGON: 430044616

Kontakt do Organizatora:
22 3723980; 601 35 44 88

KARTA ZGŁOSZENIA

Uczestnictwa w szkoleniu:

X Jubileuszowy ogólnopolski zjazd prezesów,
dyrektorów oraz kadry zarządzającej podmiotów
leczniczych
IMIĘ I NAZWISKO:.................................................................................................................... .................
STANOWISKO:...........................................................................................................................................
NAZWA JEDNOSTKI NA FAKTURĘ (DOKŁADNA NAZWA I ADRES):.....................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................NIP:..........................................TEL.:............................................TEL.KOM.:............................
..................FAX:....................................................E-MAIL..............................................................................PESEL.....................................................
ADRES ZAMELDOWANIA-...............................................................................................................................

Zakreślić wybraną opcję

Opłata łączna za wybraną
opcję

Pobyt standardowy od 26.02



1660zł

Pobyt skrócony od 27.02



1430 zł

Wybrana opcja

Dopłata do pokoju 1 osobowego

TAK

NIE



Oświadczam, że udział ww. osób w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych w rozumieniu Ustawy o finansach
publicznych

PŁATNOŚĆ ZA SZKOLENIE: PRZELEWEM -przed szkoleniem
Nr konta:

nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347
UPOWAŻNIAM FIC Szkolenia DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT BEZ PODPISU OSOBY ODBIERAJĄCEJ.
PRZY REZYGNACJI PÓŹNIEJ NIŻ 7 DNI OD DATY ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA LUB NIEOBECNOŚCI
ZGŁOSZONEGO UCZESTNIKA PONOSIMY KOSZTY SZKOLENIA

.....................................
pieczątka firmowa

.........................................
pieczątka imienna dyrektora
lub głównego księgowego

FIC Szkolenia Ignacy Chruszczyński
ul. Kinowa 18/80 04-017 Warszawa
tel: 601 35 44 88 fax: 0 22 292 38 50
e-mail: fic-szkolenia@data.pl www.fic-szkolenia.home.pl
NIP: 712-005-13-92 REGON: 430044616

................................
podpis dyrektora
lub głównego księgowego

