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Szanowni Państwo, 
 
Mam przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie: 

Zmiany 2013 r NFZ/mMedica 
Elektroniczna dokumentacja medyczna, proces przygotowania placówki-wprowadzenie. 
 
Szkolenie odbędzie się w II identycznych tematycznie turach, umożliwiając Państwu dogodny 
termin uczestnictwa: 
Termin: I tura 11 stycznia 2013r. (piątek) 
             II tura 12 stycznia 2013r. (sobota)  
 
Godzina: 9:00 (przewidywany czas trwania 6 godzin).  
 
Lokalizacja: Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego    
                    budynek 2C, Łódź ul. Banacha 12/16 (plan dojazdu w załączeniu). 
 
Koszt szkolenia dla jednej osoby: 160,00 zł netto (196,80 zł brutto). 
 
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z prawnymi aspektami regulującymi wdrożenie  
i prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej w placówce zdrowia oraz zdobycie 
praktycznych umiejętności niezbędnych do jej prawidłowego wdrożenia. 
Szkolenie kierujemy do:  

 kadry zarządzającej  publicznych  i niepublicznych placówek ochrony zdrowia, 
 właścicieli i członków zarządu placówek niepublicznych, 
 osób decyzyjnych w placówkach medycznych planujących wdrożenie elektronicznej    
               dokumentacji medycznej lub odpowiadających za informatyzację placówki 

  
Prowadzący Radosław Osiński i Leszek Zając  
Program: 

- Zmiany 2013r. NFZ/mMedica, Ewuś. 
- Dokumentacja medyczna – akty prawne. 
- Podział i rodzaje dokumentacji medycznej 
- Elektroniczna dokumentacja medyczna podstawowe pojęcia. 
- Elektroniczny obieg dokumentów i dokumentacji medycznej. 
- Indywidualna i zbiorcza dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej. 
- Dołączanie dokumentacji w postaci innej niż elektroniczna do dokumentacji elektronicznej. 
- Wybór optymalnego systemu informatycznego i dostawcy. 
- Przechowywanie elektronicznej dokumentacji medycznej. 
- Zabezpieczanie elektronicznej dokumentacji medycznej. 
- Udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej. 
- Pobieranie opłat za udostępnianie dokumentacji w podmiotach prowadzących dokumentację w postaci   
  elektronicznej. 
- Prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej w indywidualnej i zbiorowej praktyce  
  lekarskiej, pielęgniarskiej i położniczej. 
- Odpowiedzialność za naruszenia przepisów. 
- Praktyczne kroki w przygotowaniu placówki do elektronicznej dokumentacji medycznej. 
- Polityka i procedury zabezpieczenia i dostępu do danych w placówce medycznej. 
- Organizacja nadzoru i obsługi systemu po wdrożeniu. 
- Sesja pytań - odpowiedzi na indywidualne problemy 

Prosimy o telefoniczne zgłaszanie udziału w szkoleniu  
 tel. 42 681 62 94 wew. 1. 

Z poważaniem 
Radek Osiński 
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