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 17 czerwca 2020 
15:30 – 17:00 

 Rejestracja: 
KLIKNIJ TU żeby zarejestrować się na wydarzenie 

 

Live Webinar 

Eksperci 
(w kolejności alfabetycznej) 

Maciej Banach 
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, 
Łódź  

Zbigniew Król 
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, 
Warszawa  

Piotr Lodziński 
Samodzielny Publiczny Centralny 
Szpital Kliniczny (UCK WUM), 
Warszawa  

Michał Nowakowski  
Szpital Uniwersytecki, Kraków  

Paweł Ptaszyński 
Centralny Szpital Kliniczny UMED, 
Łódź  

Leszek Romanowski 
Ortopedyczno Rehabilitacyjny Szpital 
Kliniczny im. Degi, Poznań 

Waldemar Wierzba 
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, 
Warszawa  

 

Bezpieczny powrót do zabiegów planowych. 
Perspektywa osób zarządzających szpitalem. 

Tematyka 
Zapraszamy do udzialu w webinarze, którego tematem będzie bezpieczny powrót do 
wykonywania zabiegów planowych. W okresie powrotu do normalnego funkcjonowania, 
zarządzający szpitalami lub ich poszczególnymi działami spotykają się z nowymi, dotąd 
nieznanymi wyzwaniami. Zaproszeni eksperci będa dyskutować na następujące tematy: 

• Jak zminimalizować ryzyko infekcji i bezpiecznie powrócić do wykonywania 
zabiegów planowych w chirurgii, ortopedii i elektrofizjologii? 

• W jaki sposób komunikować się z pacjentami? 

• Jak równoważyć ograniczenia przepływu pacjentów („next normal” flow) 
z odpowiedzialnością za przychody?  

Po dyskusji nastąpi sesja pytań i odpowiedzi, w trakcie której uczestnicy będą mogli na bieżąco 
prowadzić wymianę opinii z ekspertami. 
 

Dla kogo przeznaczony jest webinar?  
Webinar jest przeznaczony dla szpitalnej kadry zarządzającej wszystkich szczebli, a więc dyrekcji, 
członków zarządów, ordynatorów i kierowników oddziałów, bloków operacyjnych, poszczególnych 
pionów i działów szpitala. 

 

Agenda 
15:30 – 15:35 – wprowadzenie. 

15:35 – 15:55 – dyskusja ekspertów – Jak zminimalizować ryzyko infekcji i bezpiecznie powrócić 
do zabiegów planowych – obecnie i w perspektywie zagrożenia kolejnych pandemii? 

15:55 – 16:15 – dyskusja ekspertów – W jaki sposób komunikować się z pacjentami i osiągnąć 
pożądane efekty przekazu? 

16:15 – 16:35 –  Jak równoważyć ograniczenia przepływu pacjentów („next normal” flow) 
z odpowiedzialnością za przychody? 

16:35 – 17:00 – Sesja pytań i odpowiedzi – dyskusja z udziałem uczestników webinaru. 

 

 

https://jnjmeetings.zoom.us/webinar/register/WN_vME46CfkQBe4HoHaKVmwFA
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