
                                                          

Kraków, 02-06-2021 
 

 
 
 
 

Szanowni Państwo 

 

Z dniem 1 lipca 2021 r. dla wszystkich podmiotów (usługodawców) udzielających świadczeń 

opieki zdrowotnej (w tym komercyjnych) wchodzi obowiązek raportowania zdarzeń 

medycznych. Część usługodawców powinna również uruchomić repozytorium umożliwiające 

wymianę Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM). 

Aby ułatwić podjęcie decyzji związanej z przygotowaniem systemu informatycznego w Państwa 

placówce, stworzyłem uproszczony schemat, w którym pokazuję zarówno procesy związane 

bezpośrednio z uruchomieniem raportowania/wymiany, jak również procesy dodatkowe, które 

są w większości niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych. 

W celu przeprowadzenia symulacji nakładów na przygotowanie odpowiednich rozwiązań 

proponuję skorzystać z formularza.  

 
IT Medico-Serw sp. z o.o. jest Autoryzowanym Partnerem mMedica. Wieloletnia działalność na 

rynku medycznym sprawia, że firma jest dobrze przygotowana do wykonania zadań, przed 

którymi stoi Państwa jednostka. 

 
Proponuję rozmowę telefoniczną, w której możemy przedstawić możliwości zastosowania 

naszych rozwiązań.  

 

 

 

 

 Z poważaniem 

Marek Kopek 

Wiceprezes Zarządu 

 



 

 

 
Raportowanie zdarzeń medycznych / wymiana Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM)  
 
 
 

 

* Wymagane w przypadku obowiązku indeksowania i udostępniania EDM. 

 



Raportowanie zdarzeń medycznych / wymiana Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) 

ilośc 

stanowisk

cena za pierwsze 

stanowisko

cena za kolejne 

stanowiska
razem

wymagane moduł ntegracji z jedną pracownią diagnostyczną koszt licencji 134 87 0

lub wymagane
moduł integracji z wieloma pracowniami 

diagnostycznymi
koszt licencji 121 67 0

wymagane moduł integracji z jednym laboratorium koszt licencji 134 87 0

lub wymagane moduł integracji z wieloma labolatoriami koszt licencji 121 67 0

wymagane* moduł archiwum koszt licencji 253 60 0

repozytorium lokalne koszt licencji 0 0 0

lub eRepozytorium w Chmurze koszt licencji 256 60 0

eRepozytorium w Chmurze - pakiety 2/5/10 GB koszt pakietu

uruchomienie/wdrożenie modułu integracji z pracownią 

diagnostyczną
koszt usługi

uruchomienie/wdrożenie modułu integracji z 

laboratorium
koszt usługi

uruchomienie/wdrożenie modułu 

archiwum/repozytorium
koszt usługi

nadzór nad 

działaniem 

systemów

Razem 0

* Wymagane w przypadku obowiązku indeksowania i udostępniania EDM.

wdrożenie

Kalkulacja kosztów (Ceny netto w złotych polskich. Do cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%)

mmedica



Raportowanie zdarzeń medycznych / wymiana Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) 
Kalkulacja kosztów (Ceny netto w złotych polskich. Do cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%)

ilośc 

stanowisk

cena za pierwsze 

stanowisko

cena za kolejne 

stanowiska
razem

wymagane kopie zapasowe / koszt pakietu w chmurze koszt usługi

zalecane kopie zapasowe nadzór koszt usługi

wymagane** stały adres IP koszt usługi

zalecane domena koszt usługi

zalecane certyfikat SSL koszt usługi

zalecane kopie - replikacja koszt licencji 50 1 0

zalecane kopie - replikacja - serwer zapasowy koszt komputera

zalecane kopie replikacja - koszt wdrożenia koszt usługi

zalecane kopie - replikacja nadzór koszt usługi

zalecane nadzór nad dostępem do internetu koszt urządzenia

zalecane oprogramowanie do kopii serwera koszt licencji

zalecane szybkie stabilne łącze intermetowe koszt usługi

zalecane zapasowe łącze internetowe koszt usługi

opcja serwer wirtualny  w chmurze koszt usługi

Razem 0

** Wymagane w przypadku posiadania repozytorium lokalnego.

https://it-medicoserw.pl/

infrastruktura
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