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System Zarządzania w Szpitalu
BRANŻOWE SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI PLACÓWEK OCHRONY ZDROWIA

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i danymi
osobowymi w placówkach medycznych

Wiedza, która
zmienia ryzyka
w szansę.
WPROWADZENIE
System zarządzania jako wsparcie operacyjnego zarządzania
placówką ochrony zdrowia, powinien wspierać sprawną organizację i realizację celów nałożonych na placówkę przez Kierownictwo. Cele mogą wynikać z wielu elementów np. konieczności uzyskania zakładanego wyniku finansowego, optymalizacji kosztów, realizacji kontraktu, prowadzonych inwestycji
czy też efektywności funkcjonowania procesów w realizacji
usług medycznych. Jednymi z bardzo ważnych elementów
operacyjnych w systemach zarządzania w placówce medycznej
jest zgodne z wymaganiami prawnymi i standardami wewnętrznymi, zarządzanie bezpieczeństwem informacji i danymi
osobowymi. Spełnianie konkretnych wymagań organizacyjnych i prawnych w w/w obszarach może być pomocne bądź
stanowić poważne problemy w realizacji usług medycznych.
Dla przybliżenia i zaprezentowania niektórych zagadnień organizacyjnych i prawnych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji i danymi osobowymi w placówce medycznej,
postanowiliśmy zorganizować kolejne coroczne, regionalne,
branżowe spotkanie przedstawicieli placówek służby zdrowia,
na co dzień zajmujących się praktycznie w/w tematyką.

KORZYŚCI
Uczestnicy spotkania będą mieli okazję do aktywnej wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą dotyczącą tematów
z zakresu organizacyjnych i prawnych aspektów zarządzania
bezpieczeństwem informacji i danych osobowych w placówce
medycznej.
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ODBIORCY SEMINARIUM
Odbiorcami seminarium są osoby odpowiedzialne za sytemy
zarządzania w placówkach ochrony zdrowia, w tym za spójność systemu z wymaganiami prawnymi w obszarze ochrony
danych osobowych wrażliwych.. Seminarium powinno zainteresować również dyrektorów placówek medycznych, którzy
odpowiedzialni są za wdrożenie rozwiązań techniczno-organizacyjnych w tym temacie.

ORGANIZACJA
Prowadzący, moderujący spotkanie to audytorzy i partnerzy
Det Norske Business Assurance Poland, jednej z wiodącej
na rynku jednostki certyfikacyjnej w zakresie systemów
zarządzania w placówkach służby zdrowia i certyfikacji wyrobów medycznych.
Gospodarz spotkania - Dyrekcja oraz Pełnomocnik ds.
Zarządzania Jakością w Centrum Zdrowia w Mikołowie - Anna
Jarząb
Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesłać faxem na nr 32 / 226
08 60 lub e-mailem : ajarzab@szpital-mikolow.com.pl w terminie do 7 maja 2012 r.
Dodatkowe informacje: Anna Jarząb tel. 32/32 57 634
Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne.. Organizatorzy nie
zwracają kosztów dojazdu i ew. zakwaterowania uczestników.
Organizatorzy z przyczyn niezależnych, po wcześniejszym
powiadomieniu zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu
bądź odwołania spotkania.

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA
10 maja 2012 r. - Mikołów - – Salka Konferencyjna – Centrum
Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. ul. Waryńskiego 4, 43-190
Mikołów

“...Pierwszym krokiem
w kierunku zmiany
jest jej świadomość.
Drugim krokiem jest
akceptacja tego..”
Nathaniel Branden (ur. 1930 r.) - kanadyjski psychoterapeuta,
pisarz i autor popularnych książek z zakresu psychologii własnej
wartości.

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
i danymi osobowymi
w placówkach medycznych

AGENDA SEMINARIUM
10.00 – 10:30
Przywitanie uczestników, wprowadzenie w tematykę spotkania - Anna Jarząb - Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością
w Centrum Zdrowia w Mikołowie
10:30 - 12.00
Zagadnienia organizacyjne i prawne w zakresie systemu
zarządzania bezpieczeństwem informacji i danymi osobowymi
– sesja I - Wojciech Kamiński – Partner DNV Business Assurance,
12:00 -12:20
Przerwa kawowa
12.20 – 13:30
Zagadnienia organizacyjne i prawne w zakresie systemu
zarządzania bezpieczeństwem informacji i danymi osobowymi
– sesja II - Wojciech Kamiński – Partner DNV Business Assurance ,
13.30 – 14:00
Dyskusja i podsumowanie
14.00 Zakończenie spotkania

PRELEGENT, MODERATOR
Głównym prelegentem spotkania jest Wojciech Kamiński partner DNV BA, partner BCMG, ekspert w dziedzinia zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Moderatorem spotkania jest Sławomir Indeka - Audytor wiodący DNV BA, przedstawiciel 4 Wojskowego Szpitala Poliklinicznego we Wrocławiu.
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Karta zgłoszenia uczestnictwa

DANE KLIENTA
Nazwa Klienta
Adres
Osoba kontaktowa
Telefon, Fax
E-mail
Nazwa seminarium

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i ochrona danych osobowych
w placówkach ochrony zdrowia

Termin

10 maja 2012 r.

Lista osób zgłaszanych na seminarium
imię i nazwisko

e-mail

telefon

1.
2.
3.
Zatwierdzenie uczestnictwa
Data zgłoszenia
Podpis osoby zatwierdzającej
zgłoszenie

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesłać faxem na nr 32 / 226 08 60 lub e-mailem :
ajarzab@szpital-mikolow.com.pl w terminie do 7 maja 2012 r.

Trochę o nas

Trochę o dnv
Det Norske Veritas (DNV) jest niezależną fundacją założoną
w 1864 roku, z siedzibą w Oslo w Norwegii. Od początku swojej
działalności DNV świadczy usługi w szeroko pojętym znaczeniu zarządzania ryzykiem. Są to oceny eksperckie, audyty,
szkolenia i warsztaty oraz projekty doskonalące konsultingowe.
DNV należy do wiodących na świecie organizacji wspierających
zrównoważony rozwój, zgodnie z przyjętą wizją: globalny rozwój dla bezpiecznej i zrównoważonej przyszłości. DNV działa
w ponad 100 krajach, dysponuje wysokiej klasy specjalistami
o ogromnym doświadczeniu praktycznym, wspieranymi przez
prowadzone we własnym zakresie studia i badania, często we
współpracy z wiodącymi organizacjami – partnerami DNV.
W Polsce specjaliści DNV oferują swoje usługi od ponad 40 lat,
a spółka Det Norske Veritas Poland należy do wiodących
w Polsce organizacji, oferujących usługi w dziedzinie doskonalenia efektywności biznesu i zarządzania ryzykiem
poprzez audyty i oceny eksperckie, warsztaty i szkolenia oraz
certyfikację systemów zarządzania.
Obecność DNV w krajach na prawie wszystkich kontynentach, a także suma doświadczeń oraz uznanych kompetencji
firmy w obszarze zarządzania ryzykiem sprawia, że jesteśmy
dobrym partnerem dla firm różnych branż. Nasze oparte na
zarządzaniu ryzykiem podejście do certyfikacji gwarantuje
optymalizację waszych zasobów, mającą na celu uzyskanie
rezultatów zgodnych z uznanymi międzynarodowymi standardami, a także zapewnia wam przewagę konkurencyjną.
DNV wprowadziła metodologię Risk Based Certification™ jako
standardowy sposób przeprowadzania certyfikacji systemów
zarządzania. Dzięki naszemu opartemu na ryzyku podejściu
do procesu audytowania dostajecie coś więcej niż tylko certyfikat. Nasi audytorzy oceniają, jak skutecznie wasz system
zarządzania radzi sobie z zagrożeniami, tj. Identyfikuje atuty,
słabości oraz możliwości wprowadzania ulepszeń.
Posiadamy jeden z najsurowszych w branży tryb szkolenia
i kwalifikowania audytorów co gwarantuje, iż świadczone
przez nas usługi zawsze i wszędzie będą charakteryzować się
najwyższą jakością i spójnością.

DNV może pomóc wam przyczynić się do zrównoważonego rozwoju w obrębie waszej branży i poza nią dzięki szczególnemu
połączeniu wiedzy i doświadczenia, a także zróżnicowanym
usługom - począwszy od audytów etyczności łańcuchów
dostaw, a skończywszy na ocenach odpowiedzialności
społecznej biznesu oraz ładu korporacyjnego.

Jako jedyna jednostka certyfikacyjna opracowaliśmy
i wprowadziliśmy na rynek pełen program certyfikacji kompetencji w zakresie metodologii Lean Six Sigma - najbardziej
zaawansowanych i efektywnych narzędzi wspomagających
zarządzanie i wzost dla firm.
DNV to światowy lider w certyfikacji placówek
medycznych. Jest jedyną organizacją, która
opracowała międzynarodowy standard akredytacji szpitali. Już blisko 200 placówek posiada
akredytację DNV NIaho/international..

Det Norske Veritas
Business Assurance
Poland Sp. z o.o.
ul.Łużycka 6e
81-537 Gdynia
Tel. +48 58 51-15-022
Fax.+48 58 51-15-044
certification.pl@dnv.com
www.dnv.pl
www.dnvclub.pl
Oddział Warszawa
ul. Skrzetuskiego 16A
02-726 Warszawa
Tel: +48 22 543 97 60
Fax: +48 22 843 07 66
Oddział Katowice
ul.Sowińskiego 46
40-018 Katowice
Tel. +48 32 351-24-73
Fax.+48 32 351-24-99

Szkolenia DNV.
Wiedza,
która zmienia
ryzyka w szanse.

