System Zarządzania Jakością w Szpitalu
Branżowe spotkanie przedstawicieli
placówek służby zdrowia
Mikołów dn. 11 maja 2011 r.

Wprowadzenie
System zarządzania jakością jako wsparcie operacyjnego zarządzania Placówką
Służby Zdrowia, powinien gwarantować 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 i prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej oraz nadzór nad aparaturą medyczną i sprzętem kontrolno-pomiarowym. 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 nadzoru nad dokumentacją medyczną oraz aparaturą medyczną i
sprzętem kontrolno-pomiarowym, postanowiliśmy zorganizować 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 nadzoru nad dokumentacją medyczną oraz aparaturą medyczną i sprzętem
kontrolno-pomiarowym.

Agenda szkolenia - zawartość
10.00 – 10:30

Przywitanie uczestników, wprowadzenie w tematykę spotkania Anna Jarząb - Pełnomocnik ds. SZJ NZOZ Szpital Powiatowy
w Mikołowie
10:30 - 12.00 Zagadnienia organizacyjne i prawne w zakresie nadzoru nad
dokumentacją medyczną - Bogumiła Mazur – Audytor
Branżowy DNV, Pełnomocnik ds. SZJ w ZOZ Sucha Beskidzka,
Rafał Kmiecik - Audytor Wiodący DNV
12:00 -12:20 Przerwa kawowa
12.20 – 13:30 Zagadnienia organizacyjne i prawne w zakresie nadzoru nad
aparaturą medyczną i sprzętem kontrolno-pomiarowym
Rafał Kmiecik - Audytor Wiodący DNV
13.30 – 14:00 Dyskusja i podsumowanie
14.00
Zakończenie spotkania

Miejsce spotkania
11.05.2011 r. – Sala Konferencyjna - NZOZ Szpital Powiatowy w Mikołowie
ul. Waryńskiego 4, 43-190 Mikołów
Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesłać faxem na nr 32 / 226 08 60 lub e-mailem : ajarzab@szpital-mikolow.com.pl w terminie do 6 maja 2011 r.
Dodatkowe informacje: Anna Jarząb tel. 32/32 57 634
Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne. Zapraszamy.
Liczba miejsc ograniczona
Organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdu i ew. zakwaterowania uczestników. Organizatorzy z przyczyn niezależnych, po
wcześniejszym powiadomieniu zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu bądź odwołania spotkania.

Organizacja i prowadzenie
Prowadzący, moderujący spotkanie to audytorzy 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 i Pełnomocnik ds. SZJ NZOZ Szpital Powiatowy w Mikołowie

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.
A w medycynie:
• Liderem na rynku usług certyfikacyjnych – ponad 70 tysięcy certyfikatów na całym świecie. Certyfikowaliśmy ponad 100 placówek medycznych w Polsce i ponad 1400 na świecie.
• Międzynarodową jednostką certyfikacyjną obecną w ponad 100 krajach. Mamy uznanie
kilkudziesięciu akredytacji na całym świecie.
• Autorami pierwszego na świecie niezależnego systemu akredytacyjnego szpitali w USA
– DNV NIAHO, www.dnvaccreditation.com ,
• Opracowaliśmy i wdrażamy (2007-2012) dla NHSLA w Anglii standardy zarządzania
ryzykiem w jednostkach ochrony zdrowia,
• Twórcami najbardziej zaawansowanego standardu systemu zarządzania isrs7 opartego o model EFQM oraz metody badania profilu odporności organizacji na defraudację
i korupcję FR&CP.
• Ekspertami w zakresie zarządzania ryzykiem. W 2009 roku zostaliśmy zaproszeni przez
Rząd Chin do opracowania i wdrożenia standardów zarządzania ryzykiem w ramach reformy służby zdrowia
i inne aktywności, o których chętnie porozmawiamy.

Karta zgłoszenia
Termin : 11.05.2011 r. godz. 10:00 -14:00,
Miejsce: NZOZ Szpital Powiatowy w Mikołowie, ul. Waryńskiego 4 43-190 Mikołów

Jednostka

Adres
Telefon

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesłać faxem na nr 32 / 226 08 60 lub e-mailem : ajarzab@szpital-mikolow.com.pl w terminie do 6 maja 2011 r.

SZKOLENIA DNV
Wiedza, która procentuje
DNV Gdynia
ul. Łużycka 6e
81-537 Gdynia

DNV Warszawa
ul. Skrzetuskiego 16 A
02-726 Warszawa

DNV Katowice
ul. Sowińskiego 46
40-018 Katowice

tel. +48 58 511 50 24
fax. +48 58 511 50 44

tel. +48 22 543 97 64
fax. +48 22 843 07 66

tel. +48 32 351 24 84
fax. +48 32 351 24 99

