
 

Zapraszamy na SZKOLENIE STACJONARNE: 

 

Raportowanie zdarzeń medycznych. 

EDM – elektroniczna dokumentacja medyczna  

 

WARSZAWA, 23 listopada 2021 r. (wtorek)   

w godz.: 9:30 – 14:00 

Dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej rodzi wiele problemów. Nie tylko związanych 

ze stosowaniem systemów informatycznych w placówce, ale również z interpretacją i praktycznym 

zastosowaniem przepisów dotyczących jej prowadzenia.  
 

Większość podmiotów posiada już odpowiednie oprogramowanie, jednak jego funkcjonalność jest 

niedostateczna, by sprostać wszystkim wymaganiom dotyczącym zbierania, przetwarzania 

i raportowania zdarzeń medycznych. 

Nadrzędnym celem jest dokumentowanie świadczeń wyłącznie w postaci elektronicznej. Jednak 

część dokumentów nadal pozostaje w wersji papierowej.  
 

O tych problemach będziemy mówić podczas szkolenia. Powiemy również o wspieranych przez nas 

wdrożeniach – podając przykłady rozwiązań, które zastosowaliśmy w podmiotach leczniczych.  
 

Szkolenie prowadzi: Rafał Janiszewski  
 

 
 

Program: 
 

1. Zastosowanie systemów informatycznych w podmiocie leczniczym do tworzenia 

dokumentacji w postaci elektronicznej.  

2. Dokumentacja medyczna: papierowa czy tylko elektroniczna? 

3. Dokument medyczny – co nim jest w odniesieniu do obowiązującego prawa. 

4. Wytwarzanie, wymiana i udostępnianie danych w EDM. 

5. Skanowanie dokumentów – kiedy potrzebne? 

6. Podpisy elektroniczne – omówienie. 

7. Raportowanie zdarzeń medycznych do Platformy P1. 

8. Kto ma prawo, a kto obowiązek dokonywania wpisów do dokumentacji w postaci 

elektronicznej. 

9. Udostępnianie dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej. 

 

 



 

 

 

  2 

Informacje 

organizacyjne:  

Termin szkolenia:  

23 listopada 2021r. (wtorek) 

 

Czas trwania: 9:30 – 14:00 

Miejsce: Warszawa,  

ul. Chałubińskiego 8,  

sala konferencyjna (parter) – 

350 metrów od Dworca 

Centralnego PKP Warszawa 

 

Koszt uczestnictwa:   

400 zł netto od osoby 
 

500 zł netto od osoby – dla 

uczestników, których zgłoszenie 

wpłynie do nas po 15 listopada 2021r. 
 

W przypadku niespełnienia warunków art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C ustawy o VAT lub §3 ust. 1. pkt. 14 

Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków 

stosowania tych zwolnień kwota szkolenia będzie powiększona o 23% podatku VAT. 

 

1. Po otrzymaniu zgłoszenia wystawimy Państwu fakturę pro-forma z danymi potrzebnymi do 

płatności. 

2. Po otrzymaniu Państwa wpłaty – wystawiamy fakturę VAT, wysyłamy pocztą na wskazany na 

zgłoszeniu adres. 

3. Szkolenie odbędzie się w obowiązującym reżimie sanitarnym. Prosimy o przesłanie 

zaświadczenia potwierdzającego szczepienie przeciwko COVID-19. Honorujemy wydruk zdjęcia 

z telefonu lub z konta IKP. 

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy proszę wysłać na adres: 

katarzyna.moczulska@iuz.org.pl 

Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 607 407 202 

W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu jednego dnia lub braku 

faktury pro-forma – prosimy o kontakt telefoniczny!  


