AGENDA KONFERENCJI
- 14 listopada 2019 r. -

Akredytacja patomorfologii – wyzwania i szanse.
Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii.
Otwarcie realizacji projektu współfinansowanego
ze środków Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Hotel Sofitel Warsaw Victoria (ul. Królewska 11, 00-065 Warszawa); Sala Belweder, II piętro
09.30 – 10.00

Rejestracja uczestników & Powitalna kawa

10.00 – 10.15

Otwarcie konferencji – Pan Sławomir Gadomski, Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia

10.15 – 10:45

Założenia projektu pozakonkursowego o charakterze wdrożeniowym pn. Wsparcie
procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów
akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami
leczniczymi – Pan Sławomir Gadomski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

10.45 – 12.15

Sesja tematyczna 1
Diagnoza stanu patomorfologii w Polsce


„Patomorfologia w szpitalach w roku 2018” Dokąd zmierzamy? Wymagane
zmiany (referat) – Prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek, Konsultant krajowy
w dziedzinie patomorfologii, Prezes Polskiego Towarzystwa Patologów; Halina
Kutaj-Wąsikowska, Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie
Zdrowia



Realia funkcjonowania zakładów patomorfologii – doświadczenia własne
(referat) - Prof. dr hab. Piotr Ziółkowski, Komisja ds. licencji Polskiego
Towarzystwa Patologów



Dyskusja panelistów i pytania z sali
Lista panelistów będzie znana na późniejszym etapie



Tematy:
- Obecna sytuacja wynika z przeszłości
- Case study wprowadzania standaryzacji w szpitalu
- Brak wdrożenia leczenia zmorą lekarza onkologa
- Patomorfologia z punktu widzenia dyrektora szpitala

Dyskusja

12.15 – 12.30

Przerwa kawowa

12.30 – 14.00

Sesja tematyczna 2
Kierunki zmian w patomorfologii


Akredytacja w Polsce – ustawodawstwo, standardy, przebieg procesu
(referat) – Pani Halina Kutaj-Wąsikowska, Dyrektor Centrum Monitorowania
Jakości w Ochronie Zdrowia



Dyskusja panelistów i pytania z sali:
Paneliści - jak wyżej



Tematy:
- Analiza kosztów badań patomorfologicznych
- Patomorfologia z punktu widzenia płatnika – finansowanie, rozliczanie,
sprawozdawczość
- Jakość danych dobrem narodowym
- Cele i kierunki zmian w patomorfologii

14.00 – 15.00

Obiad

15.00 – 16.00

Podsumowanie i zakończenie konferencji
Przyszłość patomorfologii – jak być częścią zmiany i wykorzystać daną
szansę?
Dyskusja moderowana z udziałem panelistów

