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PN-EN 15224 - Nowy standard systemu zarządzania 
jakością w ochronie zdrowia. Branżowe dopasowanie, 
nowe wymagania, bliżej akredytacji.
SEMINARIUM -  KATOWICE 11.12.2013 r.

Niniejsza Norma Europejska ma na celu dostosowanie 
i określenie wymogów, jak również koncepcji „pro-
duktu” i perspektyw klienta w EN-PN  ISO 9001:2008 
do specyficznych warunków opieki zdrowotnej, w któ-
rym produktami są głównie usługi medyczne  i klienci/
pacjenci. Norma ta skupia się na procesach klinicznych 
i zarządzaniu w nich ryzykiem w celu promowania wy-
sokiej jakości opieki zdrowotnej. Jakość tą określa 11 
cech: Poprawność, Dostępność, Ciągłość , Skuteczność,
Efektywność, Sprawiedliwość, słuszność, Dowody / 
oparte na wiedzy, Integrowalność : fizyczna, psychicz-
na i społeczna, Zaangażowanie pacjenta, Bezpieczeń-
stwo pacjenta, Terminowość. ...

ODBIORCY SZKOLENIA

Dyrektorzy, Pełnomocnicy i specjaliści ds. systemów za-
rządzania, managerowie i inżynierowie jakości, audy-
torzy wewnętrzni, lekarze i pielęgniarki, oraz  osoby 
zajmujące się na co dzień zarządzaniem, funkcjono-
waniem i administrowaniem systemami zarządzania 
zgodnymi z międzynarodowymi standardami ISO w 
placówkach ochrony zdrowia

AGENDA

09:30 Rejestracja uczestników, kawa
10:00 Rozpoczęcie zajęć – sesja I - Geneza, definicje, 
założenia. Branżowe ujęcie systemu zarządzania, ...
11:30 Przerwa, kawa

11:45 Sesja II - Rozszerzenie wymagań w odniesieniu do ISO 
9001. Wdrożenie i doskonalenie systemu zarządzania, ...
13:00 Lunch
13:45 Sesja III - Procesy kliniczne i zarządzanie ryzykiem kli-
nicznym. Podejście, metody i narzędzia, ...
14:45 Podsumowanie, dyskusja, pytania i odpowiedzi
15:30 Zakończenie seminarium

WARUNKI HANDLOWE

Cena seminarium: 350 zł *, Klienci DNV i GL – 300 zł netto*, 
obejmuje koszt uczestnictwa, materiały z seminarium, wyda-
nie zaświadczenia , przerwy kawowe oraz lunch.
* do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT. 

PRELEGENCI:

Izabela WITCZAK - dr nauk ekonomicznych, adiunkt na Uni-
wersytecie Medycznym we Wrocławiu, Pełnomocnik ds. Ja-
kości  Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we 
Wrocławiu, Kierownik Działu Bezpieczeństwa Procesów Me-
dycznych.

Dariusz RYCEK - Business Development Manager DNV GL, 
Odpowiedzialny za sektor Ochrony Zdrowia, Audytor wiodący 
systemów zarządzania.

REZERWACJE, ZGŁOSZENIA:
Rezerwacja miejsc mailem lub telefonicznie do 07.12.2013 r. 
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność odesłania karty 
zgłoszenia.


