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Prelegenci

Dr Kajetan Wojsyk
Zastępca Dyrektora ds. Europejskich, poprzednio ds. Informatycznych Centrum
Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Absolwent Wydziału Budowy Maszyn
Politechniki Częstochowskiej. Doktorat nauk technicznych uzyskał w 1983 r. w
Politechnice Warszawskiej. Wieloletni nauczyciel akademicki w Politechnice
Częstochowskiej, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytecie
Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Od 1974 r. interesuje się informatyką, jej zastosowaniami w nauce i technice, a przede
wszystkim w administracji.
Szczególnie jest mu bliska idea społeczeństwa informacyjnego, której w całości
podporządkowuje aktywność zawodową. Prowadzi szeroką i intensywną działalność
szkoleniową oraz publikacyjną w ramach różnego rodzaju szkoleń, seminariów i konferencji.
Od 1994 do 2011 roku pracował w Urzędzie Miasta Częstochowy, gdzie zajmował się
problemami informatyzacji. W latach 2009-10 pracował w Centrum Projektów
Informatycznych MSWiA, W zakresie informatyzacji Urząd Miasta Częstochowy zdobył Złoty
Laur dla najlepiej zinformatyzowanej jednostki administracji publicznej w roku 2005 (konkurs
tygodnika Teleinfo), był trzykrotnie nominowany do nagrody Lider Informatyki w konkursie
tygodnika Computerworld (nagrodę tę uzyskał w roku 2007), również w 2007 roku uzyskał
Złotą @ oraz nagrodę EuroCrest Award.

Jose Luis Cobos Serrano
pielęgniarz, mgr nauk społecznych, w trakcie doktoratu, reprezentuje
Hiszpańską Radę Pielegniarek, jest koordynatorem technicznym dla
projektu recept pielegniarkich w Hiszpańskiej Radzie Pielęgniarek.
Koordynator w grupy ekspertów Hiszpańskiej Rady Pielegniarek zajmującej
dobrymi praktykami w zakresie wypisywania leków przez pielegniarki oraz
e-opieki, ekspertem Europejskiej Agencji Leków.
Członek grupy ekspertów AEN / CTN 179 “Quality and safety in health care
facilities” (jakości i bezpieczeństwa i ośrodkach opieki zdrowotnej".
Wykładowca w Szkole Nauk o Zdrowiu, będącej częścią the Universidad
Complutense of Madrid.
Jose Luis Cobos Serrano, PhD candidate, MSN, RN is Technical coordinator for nurse prescribing
development at the Spanish General Council of Nursing. He is coordinator for the nursing
experts’ group regarding the nurse prescribing and good practice platform: e-cares. Expert
Member of AEN / CTN 179 “Quality and safety in health care facilities” Committee of AENOR.
Expert of the European Medicines Agency. Lecture at the Health Sciences School, a centre
attached to the Universidad Complutense of Madrid.

http://www.goldenline.pl/monikatomaszewska8/

dr Monika Tomaszewska
mgr pielęgniarstwa, przewodnicząca Forum Pielęgniarek i Położnych
Pracodawców Medycyny Prywatenj, dyrektor Departamentu Pielęgniarstwa i
Położnictwa Lux Med,była Vice Prezes Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa
Polskiego (czerwiec 2007 – grudzień 2011) (4 lata 7 mies.). Współautor i
Koordynator Projektu „Nowoczesna kadra zarządzająca pielęgniarstwem woj.
mazowieckiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu SpołecznegoFundacja Rozwoju Pielęgniarstwa
Polskiego, wykładowca Akademia Humanistyczno Ekonomiczna w Warszawie,
pielegniarka epidemiologiczna w SPZOZ w Solcu.

mgr Małgorzata Kietlińska, pielęgniarka i prawnik
Dyrektor ds. Audytów LUX MED.; wieloletni Dyrektor ds. Dokumentacji
Medycznej – brała udział we wdrożeniach dokumentacji elektronicznej –
uczestniczyła w posiedzeniach Rady e-zdrowie w Pielegniarstwie w CSIOZ

mgr Beata Wieczorek-Wójcik
pielęgniarka; Dyrektor do spraw Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki –
Pielęgniarka Naczelna w Szpitalu Specjalistycznym im. Floriana Ceynowy w
Wejherowie, specjalista w dziedzinie epidemiologii, członek zespołów ds.
standardów profilaktyki zakażeń, koordynator organizacji opieki w ramach
działań projakościowych: Szpital Przyjazny dziecku, Akredytacja, ISO, Szpital bez
bólu, Programu zarządzania ryzykiem upadków i odleżyn, konsultant w zakresie
przygotowania szpitali do akredytacji. Stypendystka projektu Work Shadow w
John Radcliffe Hospital w Oxfordzie. Od 2012 r. pracuje wraz z zespołem nad
wdrażaniem klasyfikacji do EDM w WSS im. F. Ceynowy w Wejherowie.

Grzegorz Siwiec
Prezes Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego STORM jest
jednocześnie Głównym Architektem Systemów w firmie Gabos Software Sp. z o.o.
należącej do Grupy Kapitałowej WASKO, wdrażającej rozwiązania informatyczne
dla sektora ochrony zdrowia w całym kraju. Aktywny konsultant dla NZOZ i ZOZ
m.in. w kontekście ustawy na rok 2017 dot. elektronicznej dokumentacji medycznej.

Posiada ogromny dorobek, obejmujący lata 1991-2014 w zakresie autorskiego projektowania i
udanych wdrożeń różnorodnych systemów informatycznych dla jednostek ochrony zdrowia w
całym kraju. Realizacje dot. m.in. pierwszych na rynku i systematycznie udoskonalanych
systemów obsługi elektronicznej dokumentacji medycznej, rozliczeń z NFZ, sterowania ruchem
i rejestracją pacjentów oraz wykorzystania w praktyce medycznej nowoczesnych technologii i
urządzeń, np. kiosków POS, wyświetlaczy alfanumerycznych, kart pacjenta, tabletów,
serwerów czy linii papilarnych. Zaprojektowane przez niego systemy i wieloletnia działalność
biznesowa przyczyniły się do upowszechnienia wiedzy dot. konieczności wdrożenia systemów
informatycznych w ochronie zdrowia i wynikających stąd korzyści dla usługodawców i
pacjentów oraz stały się podstawą obecnego funkcjonowania placówek zarówno publicznych,
jak i niepublicznych. Jego wiedza i dokonania są wykorzystywane w zakresie projektowania
bardziej efektywnych działań instytucjonalnych, organizacyjnych, proceduralnych i
technologicznych w sektorze ochrony zdrowia.

mgr Sylwia Dahmss, pielęgniarka
członek Rady e-zdrowie w Pielęgniarstwie, pracuje w Centrum Onkologii w
Bydgoszczy pełni funkcje Kierownika opieki medycznej w II Oddziale
Radiologii, jest ekseprtem w zakresie wdrażania EDM w podmiocie
leczniczym oraz stosowania klasyfikacji ICNP w praktyce.
Dr n. med. Anna Koper, mgr pielęgniarstwa,
od 2000 r. Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego.
Doktor nauk medycznych w dziedzinie zarządzania i ekonomiki ochrony
zdrowia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie. Specjalista w
dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego. Współzałożycielka Polskiego
Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych, członek honorowy Zarządu
Głównego.Zastępcą Dyrektora ds. Medycznych i Pielęgniarstwa w Centrum
Onkologii Bydgoszczy Autorka 132 publikacji na temat pielęgniarstwa i
zarządzania w ochronie zdrowia. Członek Rady Programowej w latach 20002007 czasopisma „Magazyn Pielęgniarski i Położnej”. Przewodnicząca Rady
Programowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w
latach 2009-2013. Od 2015 r. członek Krajowej Rady ds. Onkologii

mgr Maciej Kasztelan
Absolwent makrokierunku Informatyka, Automatyka i Robotyka, Inżynieria
Biomedyczna, Elektronika i Telekomunikacja na Politechnice Warszawskiej.
Studiował Zarządzanie i Marketing w Szkole Głównej Handlowej w
Warszawie. Posiada bogate doświadczenie we wdrażaniu innowacyjnych
projektów informatycznych w różnych sektorach gospodarki.
Od 2013r. Prezes Zarządu Intelmedical Poland Sp. z o.o. specjalizującej się w
automatyzacji procesów obiegu leków w szpitalach i robotyzacji aptek
szpitalnych oraz dostarczającej rozwiązania wspierające pracę z
Elektroniczną Dokumentacją Medyczną.

dr n. o zdr. Katarzyna Beata Głodowska, mgr pielęgniarstwa
asystentka w Katedrze Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; naukowo zajmuje się historią
pielęgniarstwa, etyką i deontologią zawodów medycznych, filozofią i teorią
pielęgnowania. Jest autorką kilkunastu artykułów, współredaktorem i
współautorem publikacji pt. Pflege im Schatten des Nationalsozialismus.
Ausgewählte Probleme und Fälle (2011) i Opieka pielęgniarska w czasach
nazizmu. Wybrane problemy i kazusy (2014). będącymi pokłosiem polskoniemieckich projektów na temat pielęgniarstwa w czasach narodowego
socjalizmu odbywających się w Międzynarodowym Domu Spotkań
Młodzieży w Oświęcimiu czy też w Miejscu Pamięci i Edukacji Historycznej
Dom Konferencji Wannsee w Berlinie, którego była pomysłodawcą i
współorganizatorem ze strony polskiej.
Członek Prezydium ZG Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego,
zwolenniczka, propagatorka
i mocno wierząca, iż wprowadzenie
elektronizacji w polskim pielęgniarstwie pozwoli na wejście do XXII wieku.

dr n.med. Małgorzata Marć, mgr pielęgniarstwa,
obecnie Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego
Instytutu
Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Wydziału Medycznego Uniwersytetu
Rzeszowskiego.
Wieloletni pracownik Zakładu Teorii Pielęgniarstwa Wydziału
Pielęgniarskiego Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytetu Medycznego)
w Lublinie.
Od 2009 roku wprowadziła ICNP® do kształcenia akademickiego
pielęgniarek i położnych w Uniwersytecie Rzeszowskim, a od 2011 prowadzi
zajęcia
z
przedmiotu
”Międzynarodowa
Klasyfikacja
Praktyki
Pielęgniarskiej” dla studentów studiów drugiego stopnia na kierunku
Pielęgniarstwo.
Promotor 45 prac licencjackich przygotowanych metoda studium przypadku
w oparciu o ICNP. Uczestniczy w wielu seminariach i szkoleniach z zakresu
ICNP.

mgr Magdalena Dykas, pielęgniarka
Najmłodsza Pielęgniarka Oddziałowa, Oddziału Neurologii WSS im. F.
Ceynowy w Wejherowie, członek Rady e-zdrowie w Pielęgniarstwie przy
CSIOZ, zajmowała się opracowaniem rekomendacji Rady, weryfikacją skal i
opracowywaniem rozwiązań dla EDM w WSS. Opracowuje kartę wypisu dla
zapewnienia kontynuacji opieki.
Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

dr Bożena Gorzkowicz, mgr pielęgnarstwa
absolwentka AM w Krakowie, przewodnicząca Zarządu Oddziału PTP w
Szczecinie, nauczyciel akademicki Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego, specjalność chirurgia i ortopedia.
Ekspert Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN) w zakresie
środowiska pracy. Od 2007 r. aktywnie pracuje na rzecz implementacji
ICNP w Polsce. Współautor badania dotyczącego implementacji ICNP w
Polsce.
Od 2014 r. delegat na Walne Zgromadzenie Europejskiej Federacji
Stowarzyszeń Pielęgniarek.

dr n.med. Mariusz Mianowany ma 39 lat. Od urodzenia mieszka w Łodzi.
Jest absolwentem Oddziału Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
rocznik 2000.
Stopień dr n.med. uzyskał w roku 2008 w UMw Łodzi. Tematem jego pracy była sytuacja
zdrowotna oraz jej uwarunkowania w reprezentatywnej próbie polskich seniorów,
zamieszkujących obszar wysoko zurbanizowany, ze zwróceniem szczególnej uwagi na
choroby układu sercowo-naczyniowego i metaboliczne.
Przez kilkanaście lat pracował jako nauczyciel akademicki, realizując program nauczania
takich przedmiotów, jak biostatystyka i epidemiologia, promocja zdrowia z edukacją
zdrowotną oraz zarządzanie w opiece zdrowotnej. Jest autorem i współautorem publikacji
naukowych, oryginalnych i poglądowych.
Jest zwolennikiem nowatorskich rozwiązań w dziedzinie opieki zdrowotnej, które korzystają
zarówno ze zmiany podejścia do leczenia i profilaktyki chorób, jak i rozwoju branży IT,
zwłaszcza w kontekście Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej oraz szeroko rozumianej
cyfryzacji i informatyzacji na etapie pozyskiwania, gromadzenia, archiwizowania i
przetwarzania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

mgr Katarzyna Babska, pielęgniarka
wiceprzewodnicząca ZO PTP w Łodzi, zawodowo związana do 2014
r., z Instytutem "Centrum Zdrowia Matki Polki„, Klinika Nefrologii
i Dializoterapii Oddział nefrologiczny dla dzieci. Zaangażowana w
poprawę środowiska pracy pielęgniarek i bezpieczeństwa
pacjenta, autorka artykułu – studium przypadku z wykorzystaniem
ICNP w „Analizie Przypadków w Pielęgniarstwie i Położnictwie”

dr Dorota Kilańska, mgr pielęgniarstwa
od 1987 r. Szpital Specjalistyczny w Tuszynie, od 1991 – 203 r. pracownik
merytoryczny OIPiP w Łodzi, od 2003 r. nauczyciel akademicki UM w Łodzi, od
2005 r. aktywnie uczestniczy w implementacji dobrych praktyk i
miedzynarodowych standardów do praktyki pielęgniarskiej w Polsce, dyrektor
Akredytowanego przez ICN Centrum Badania i Rozwoju ICNP przy UM w Łodzi,
była prezes PTP, Członek Zarządu Europejskiej Federacji Stowarzyszeń
Pielęgniarek (EFN), członek Rady Dyrektorów Europejskiej Fundacji Badań
Naukowych w Pielegniarstwie (ENRF), obecnie ekspert w zakresie e-zdrowia,
telemedycyny, kształcenia przeddyplowego i ustawicznego w UE;
Przewodnicząca Rady ds. e-zdrowia w Pielęgniarstwie. Współautor i koordynator
projektów krajowych i miedzynarodowych z zakresu e-zdrowia, pozytywnego
środowiska pracy, autor, redaktor i współautor 95 publikacji dotyczących polityki
zdrowotnej, pozytywnego środowiska pracy, e-zdrowia i podstawowej opieki
zdrowotnej, implementacji wypisywania recept przez pielegniarki oraz
zintegrowanej opieki zdrowotnej, czy zastosowania IT w ochronie zdrowia do
teleopieki.
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