
Program SALMED musi sprostać wyzwaniom medycyny i zmianom w ochronie zdrowia 
 
Cyberbezpieczeństwo i informatyzacja w ochronie zdrowia, strefa start-upów, oferta programowa 
dla sektora rehabilitacji, warsztaty z resuscytacji – to tylko niektóre z planowanych tematów targów 
SALMED 2020. Pod lupą ekspertów znajdzie się nowe Prawo zamówień publicznych, nie zabraknie 
także rozwiązań ułatwiających placówkom medycznym wybór sprzętu. Patronat nad targami objęła 
m.in. Wielkopolska Izba Lekarska.  
 
Nowe Prawo zamówień publicznych pod lupą 
Od stycznia 2021 roku będzie obowiązywała nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Zakres zmian 
jest szeroki. O tym jak bardzo dotkną one szpitale będzie się można dowiedzieć podczas targów 
SALMED. Szkolenie z tego zakresu przeprowadzi ekspert, doświadczony audytor i arbiter z wieloletnim 
doświadczeniem trener Małgorzata Niemiec.  
- Proponujemy zapoznanie się z przepisami nowej ustawy Prawo zamówień publicznych w sposób 
ciekawy i w systematycznym ujęciu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb szpitali.  
Adresatami tego wydarzenia są dyrektorzy szpitali, dyrektorzy administracyjni lub do spraw 
ekonomicznych, osoby zajmujące się obsługą przetargów w szpitalach, reprezentanci administracji 
samorządowej, przedstawiciele stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz wszyscy zainteresowani 
tematyką sprawnego zarządzania pionem zamówień publicznych szpitali i jego usprawnieniem.  
Z programu skorzystać mogą również przedstawiciele firm medycznych biorący lub chcący brać udział 
w przetargach publicznych – zachęca do udziału w szkoleniu Małgorzata Niemiec.  
 
Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom zapoznać się z nowym prawem zamówień publicznych, 
odpowiednio wcześniej. W jednostkach w których system udzielania zamówień publicznych faktycznie 
oscyluje na granicy zdrowia i życia ludzkiego jest to szczególnie istotne.  
Zostaną na nim omówione mm.in.: nowa systematyka projektu ustawy – dookreślenie postulatu w 
zakresie sposobu dokonywania wydatków publicznych, czynności poprzedzające postępowanie o 
udzielenie zamówienia publicznego – w tym analiza potrzeb i wymagań, zmiany w zakresie procedur 
dwustopniowych i uelastycznienie trybów negocjacyjnych, realizacja poszczególnych etapów 
postępowania, umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej monitorowanie. Nie zabraknie także 
dyskusji z uczestnikami.  
 
Temat nowego Prawa Zamówień Publicznych będzie również omówiony podczas panelu dyskusyjnego 
przygotowanego przez Polską Federację Szpitali. Do debaty pt. Wytyczne dot. zamówień publicznych 
na serwisowanie sprzętu medycznego zostaną zaproszeni m.in.: przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, 
Izb Lekarskich, dyrektorzy szpitali oraz eksperci start-upów w medycynie. Dyskutanci będą się wspólnie 
zastanawiać jak optymalizować proces zamówień publicznych w szpitalach. 

 

Dobry sprzęt buduje markę szpitala 
W obliczu dynamicznie zachodzących zmian na rynku pożądane i poszukiwane są rozwiązania, które 
rzeczywiście prowadzą do uproszczenia, skrócenia czasu doboru i zakupu sprzętu medycznego oraz 
usług z tym związanych. Odpowiedzią na te potrzeby jest na bieżąco aktualizowana jednolita baza 
sprzętu medycznego (z ang. medical equipment), która zawiera wiele tysięcy jednostek sprzętowych 
pogrupowanych w poszczególne działy. Diagnostyka i leczenie w warunkach ambulatoryjnych czy 
szpitalnych wymagają wsparcia w postaci niezbędnego sprzętu medycznego. Bogatą ofertę dla szpitali 
deklaruje wielu dystrybutorów. Można ją też znaleźć w ogłoszeniach na dedykowanych portalach. 
Dzięki takim platformom możliwe jest m.in. przeglądanie informacji na temat poszczególnych 
urządzeń, porównywanie ich parametrów, sięgnięcie do ich ofert i ostatecznie zakupienie sprzętu od 
wybranego dystrybutora.  
Wyzwaniem dla placówek medycznych jest dobór, wyszukiwanie sprzętu medycznego i szacowanie 
wartości inwestycji. Seminarium poświęcone temu zagadnieniu odbędzie się w trakcie targów SALMED 
(18 marca) i przeznaczone jest dla pracowników zaopatrzenia i zamówień publicznych i działów 



aparatury medycznej mających na co dzień za zadanie optymalny dobór sprzętu medycznego w 
placówkach ochrony zdrowia. Partnerem spotkania jest portal medipment.pl. Eksperci portalu 
zaplanowali także w drugim dniu targów SALMED (19 marca) seminarium poświęcone internetowym 
narzędziom zwiększającym sprzedaż sprzętu medycznego, które dedykowane jest dyrektorom 
handlowym i marketingowym firm zajmujących się zaopatrzeniem placówek medycznych. 
 
Przegląd medycznych start-upów 
Nowością targów SALMED będzie strefa przeznaczona dla start-upów w medycynie. To produkty, które 
znalazły się w pierwszej edycji raportu systematyzującego wiedzę na temat różnych inicjatyw na rynku 
start-upów medycznych w Polsce. Dokument pt.: TOP DISRUPTORS IN HEALTHCARE przygotowała we 
współpracy z ekspertami Polska Federacja Szpitali- partner branżowy SALMED 2020. Raport stanowi 
wynik ponad półrocznych prac zespołu ekspertów, którzy podjęli się trudnego zadania – próby zebrania 
i ustrukturyzowania wiedzy na temat różnych inicjatyw na rynku start-upów medycznych w Polsce. 
Wśród nich znajdą się m.in. aplikacje mobilne dla lekarzy wspierające proces diagnostyczny i 
terapeutyczny, platformy telemedyczne oraz digitalizacji danych czy innowacyjne rozwiązania z 
dziedziny genetyki.  
Podczas targów w specjalnie wydzielonej strefie część z prezentowanych w raporcie rozwiązań będzie 
można obejrzeć. Zaplanowano także panel dyskusyjny na ten temat. Debatę odnośnie współpracy 
start-upów ze szpitalami rozpocznie Ligia Kornowska, dyrektor zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali.  
Na pytanie: Jak wspomóc wdrażanie innowacyjnych rozwiązań medycznych w Polsce, odpowiadać 
będą zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, NFZ, dyrektorzy szpitali oraz eksperci ds. start-
upów. Panel zakończy prezentacja wybranych start-upów medycznych.  
 
Szpitale w erze digital - szanse i zagrożenia 
Żyjemy w erze rewolucji informacyjnej i powszechnej informatyzacji wielu obszarów życia, w tym 
szczególnie rynku zdrowia. Elektroniczna dokumentacja medyczna obecnie jest nieodzownym 
narzędziem  w procesie leczenia pacjenta. Jak regulacje prawne wpływają na systemy dla medycyny i 
co obecnie jest dla placówek medycznych obligatoryjne? O tym w trakcie SALMED powie Michał 
Zarzycki z KAMSOFT SA. Prelekcja jest dedykowana pracownikom rynku ochrony zdrowia: lekarzom, 
osobom zarządzającym placówkami medycznymi, pielęgniarkom i położnym.  
Eksperci KAMSOFT przedstawią także innowacje dotyczące e-Zdrowia oraz e-Medycyny. Omówione 
zostaną praktyczne rozwiązania związane z wprowadzeniem e-Recepty, e-Zwolnienia, e-
Skierowania,  e-Faktury oraz Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM). Nie zabraknie także dawki 
wiedzy dotyczącej systemów mobilnych i usług wykorzystywanych w komunikacji Lekarz-Pacjent-
Apteka oraz zagadnienia automatyzacji procesów zdrowotnych.  
- Na SALMED chcemy pokazać jak efektywnie korzystać z najnowszych technologii informacyjnych, 
ponieważ od elektronizacji rynku zdrowia nie ma już odwrotu. Mówiąc o informatyzacji rynku ochrony 
zdrowia nie sposób pominąć tematu cyberbezpieczeństwa. Poświęcimy mu sporo czasu. – deklaruje 
Paulina Pietrzak.  
O cyberbezpieczeństwie w ochronie zdrowia będzie można dowiedzieć się więcej podczas panelu 
przygotowanego przez Polską Federację Szpitali. Do dyskusji zaproszono przedstawicieli Ministerstwa 
Cyfryzacji, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia oraz prawników.  
 
Promocja Polskiej Rehabilitacji na SALMED 
Diagnostyka i programowanie rehabilitacji w zaburzeniach rozwojowych dzieci i młodzieży – pod takim 
tytułem odbędzie się w trakcie targów SALMED (19 marca) XIV Konferencja Naukowa z cyklu: Promocja 
Polskiej Rehabilitacji. Organizatorami wydarzenia są: oddział PAN w Poznaniu, Komisja Rehabilitacji i 
Integracji Społecznej, Katedra Fizjoterapii Klinicznej AWF w Poznaniu, Akademia Wychowania 
Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu oraz Grupa MTP.  
Konferencja ma na celu przedstawienie najnowszych doniesień naukowych dotyczących zaburzeń 
rozwojowych dzieci i młodzieży oraz praktycznych aspektów w dziedzinie programowania rehabilitacji. 
Z uwagi na swój multidyscyplinarny charakter, spotkanie przeznaczone jest nie tylko dla 



fizjoterapeutów, ale również dla lekarzy, pielęgniarek i innych specjalności medycznych związanych z 
rehabilitacją w zaburzeniach rozwojowych dzieci i młodzieży. Zgodnie z współczesnymi tendencjami 
WHO akcent położony będzie na zagadnienia integracji społecznej. 
 
Pomoc drugiemu człowiekowi czyli warsztaty z resuscytacji 
Jakie czynności powinniśmy przeprowadzić, kiedy widzimy u drugiego człowieka utratę przytomności, 
bezdech, prawdopodobne zatrzymanie krążenia? Jak postąpić, by uratować komuś życie w momencie 
wymagającym zdecydowanych i szybkich działań? Czy – nawet jeśli w przeszłości uczyliśmy się na 
kursach z pierwszej pomocy, jak jej udzielić – czy dzisiaj pamiętamy dokładne czynności 
resuscytacyjne?  
Wielkopolska Izba Lekarska wychodzi naprzeciw takim pytaniom i organizuje szkolenia z resuscytacji, 
pozwalające dobrze przygotować się do szybkiej i profesjonalnej pomocy drugiemu człowiekowi. 
Warsztaty z zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych oraz szkolenia z ratownictwa medycznego 
prowadzone przez Wielkopolską Izbę Lekarską dedykowane są przede wszystkim lekarzom i lekarzom 
dentystom oraz osobom wykonującym zawód medyczny: pielęgniarkom, czy ratownikom medycznym. 
Tylko w ubiegłym roku z warsztatów i szkoleń organizowanych przez Wielkopolską Izbę Lekarską 
skorzystało 200 osób. 
Na targach SALMED z warsztatów będą mogły skorzystać również osoby wykonujące inne zawody niż 
zawody medyczne. Każdy uczestnik targów może z nich skorzystać.  
Warsztaty prowadzą wykwalifikowani specjaliści ze środowiska medycznego - z wieloletnim 
doświadczeniem w pracy w pogotowiu ratunkowym, na oddziałach: anestezjologii i intensywnej 
terapii, kardiologii, chirurgii i pediatrii. Wszyscy prowadzący posiadają uprawnienia instruktorskie 
nadawane przez Europejską i Polską Radę Resuscytacji. 
Celem szkolenia jest nauczanie poszczególnych umiejętności z zakresu resuscytacji krążeniowo-
oddechowej, zwłaszcza pod kątem umiejętności technicznych. Specjaliści wskazują, że wiedza na ten 
temat powinna być odświeżana, dlatego warsztaty są dedykowane także tym osobom, które przeszły 
podobne szkolenia w przeszłości.  
- Wielkopolska Izba Lekarska szkoli lekarzy, którzy nie pracują w szpitalu na oddziale, lekarzy 
rodzinnych, lekarzy dentystów, dla których ostre stany zagrożenia życia nie są codziennością. Zdajemy 
sobie sprawę, że jest to wiedza, która wymaga sukcesywnego przypominania. Chodzi o to, by 
umiejętności resuscytacyjne miały charakter odruchowy – zaznacza Artur de Rosier – Prezes Okręgowej 
Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.  
 
Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED 2020 odbędą się 18-20 marca 
2020 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. 
Projektowi patronują kluczowe media i organizacje branżowe m.in.: Polska Federacja Szpitali, 
Wielkopolska Izba Lekarska, Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia, STOMOZ Stowarzyszenie 
Menedżerów Opieki Zdrowotnej a także Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, które w 
trakcie SALMED organizuje walne zgromadzenie swoich członków.  
SALMED to największe w Polsce targi sprzętu medycznego gromadzące liderów rynku. To doskonałe 
miejsce spotkań, wymiany doświadczeń i wiedzy. Bogatemu programowi wydarzeń towarzyszy 
wystawa oferty producentów oraz dostawców aparatury i instrumentów medycznych, wyposażenia 
szpitali, klinik i gabinetów medycznych, a także sprzętu laboratoryjnego i rehabilitacyjnego. 
Szczegółowe informacje o SALMED 2020 na www.salmed.pl 
 

http://www.salmed.pl/

