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„Dokumentacja medyczna – elektroniczna vs.
papierowa” - podsumowanie konferencji

W dniu 11 września 2012 r., pod Patronatem honorowym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Szpitali Prywatnych, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Samorządowych oraz Polskiej
Federacji Szpitali w Hotelu Holiday Inn Express w Krakowie, odbyła się konferencja
„Dokumentacja medyczna – elektroniczna vs. papierowa”.
Rozwiązania technologiczne podczas konferencji zaprezentowały takie firmy jak:







S4E solutions for enterprise S.A.
EMC2 Sp. z o.o.
Point Sp. z o.o.
KAMSOFT S.A.
ELO Digital Office Sp. z o.o.
COIG S.A.

Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się m.in., jakie są standardy i normy gromadzenia,
udostępniania danych medycznych oraz jak zapewnić bezpieczny obieg dokumentów w formie
elektronicznej. Niezależni eksperci oraz sponsorzy wyjaśnili uczestnikom konferencji, jak ważne jest
wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, która pomaga podwyższyć jakość obsługi chorych
oraz przyciągnąć kolejnych pacjentów, dzięki czemu placówka ma szanse na większy rozwój.
Wykłady merytoryczne wygłosili:
●

●

●

dr n.med. Janusz Legutko, Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie, „E-dokumentacja medyczna
przyjazna dla lekarzy, łącząca wymagania prawne i wiedzę medyczną.”
Krzysztof Gajda, Zakład Medycznych Systemów Informacyjnych, Instytut Zdrowia Publicznego,
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, „Standardy i normy gromadzenia i udostępniania
danych medycznych w postaci elektronicznej.”
Łukasz Puchalski, Kancelaria Doradcza Rafał Piotr Janiszewski, „Przygotowanie dokumentacji
medycznej papierowej do wdrożenia dokumentacji elektronicznej.”

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i zapraszamy na kolejne wydarzenia, organizowane
przez firmę MultiTrain.

http://laboratoria.net/aktualnosci/14808.html
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Skóra z butelki leczy rany oparzeniowe
Hodowlą skóry zajmują się pracownicy Banku Tkanek CLO.
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Wele osób po przejściu COVID nadal wymaga
pomocy
Powiedział PAP krajowy konsultant w dziedzinie fizjoterapii.
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Działanie innowacyjnej metody
terapeutycznej pracy z koniem
Bada je psycholożka z UŁ.
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Szkodliwy wpływ alkoholu na ryzyko
nowotworów
Nasilają je nadwaga lub otyłość.
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Dieta śródziemnomorska może łagodzić

depresj u mężczyzn
Informuje „The American Journal of Clinical Nutrition”.
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Co czwarty Brytyjczyk cierpi z powodu
chronicznego bólu
Wykazały badania Ipsos dla BBC News.
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Delta może powrócić
Omikron nie wyeliminował tego wariantu SARS-CoV-2.

18-05-2022

Świńskie serce przeszczepione umierającemu
było zakażone wirusem
Iinformuje „MIT Technology Review”.
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