Opieka koordynowana w POZ
w praktyce
Z dniem 1 października 2021 r. Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził
w życie przepisy wprowadzając obowiązek wyznaczenia koordynatora
przychodni POZ.
Serdecznie zapraszam na szkolenie, podczas którego prowadzący,
biorący udział w programie POZ Plus omówią funkcje koordynatora
oraz przygotowanie placówki do nowych zadań.
Na szkoleniu zostaną również przedstawione aspekty prawne związane
z prowadzeniem dokumentacji medycznej. Autoryzowani Partnerzy
mMedica przedstawią zakres wymaganych wdrożeń, umożliwiających
spełnienie obowiązku wymiany EDM.

Robert Biel
Prezes Zarządu

Zapraszamy na szkolenie z zakresu Opieka koordynowana w POZ:

· Opieka koordynowana na przykładzie pilotażu POZ PLUS
· Zabezpieczenie danych medycznych oraz zmiany w dokumentacji medycznej w 2021 r.
· EDM: moduł eArchiwum oraz eRepozytorium mMedica w chmurze
Termin szkolenia:

11 grudnia 2021 w godz. 9.00–16.30
Hotel Soray, Wieliczka, ul. Krakowska 14c

Na szkoleniu przybliżymy Państwu szczegóły
założeń pilotażu, jego przebieg oraz trudności, na jakie natraﬁliśmy podczas pracy.

Naszymi prelegentami będą koordynatorzy
jednej z placówek, która brała udział
w pilotażu POZ PLUS.

Omówimy funkcję koordynatora, który m.in.
zapewniał przepływ informacji między
wszystkimi uczestnikami procesu leczenia
i pełnił rolę przewodnika w systemie dla
pacjenta.

Istotnym tematem szkolenia będzie zabezpieczenie danych medycznych zgodnie
z przepisami RODO, a także zmiany w zasadach prowadzenia dokumentacji medycznej w 2021 r.

Wdrożenie założeń było wyzwaniem,
ponieważ wymagało reorganizacji pracy,
adaptacji systemu informatycznego, a także
przeszkolenia personelu medycznego i niemedycznego.

Na zakończenie partnerzy mMedica omówią
wymagania związane z obowiązkiem raportowania zdarzeń medycznych i z udostępnianiem dokumentacji medycznej. Przedstawione zostaną rozwiązania: Moduł eArchiwum oraz moduł integracji eRepozytorium
w chmurze.

Warunkami uczestnictwa w szkoleniu są:
a) zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu przez wypełnienie oraz przesłanie formularza rejestracyjnego
https://it-ms.com.pl/szkolenie.php#szkolenie
b) uiszczenie opłaty w wysokości 290 zł za osobę na rachunek bankowy nr 47191010482110777509870001
(należy podać w tytule wpłaty: Opłata za szkolenie 11 grudnia 2021)
c) przesłanie dowodu wpłaty za pomocą formularza rejestracyjnego lub na adres e-mail: biuro@it-ms.com.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 grudnia 2021 r.
Organizator wyśle e-maila do zgłaszającego z potwierdzeniem rejestracji oraz wystawi fakturę VAT tytułem
dokonanej wpłaty.
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