
09.00-09.29 Rejestracja Gości – miłe wprowadzenie: kawa, herbata, zwiedzanie stoisk , filmy z kongresów OSOZ 

09.30-09.34 Przywitanie uczestników Konferencji 
Grzegorz Mródź , Wiceprezes Zarządu K AMSOFT S.A .

09.35-09.44 Miejsce i rola firm Grupy KAMSOFT na rynku zdrowia 
Grzegorz Mródź , Wiceprezes Zarządu K AMSOFT S.A .

09.45-10.14 Wykład 
Jarosław Krawczyk , Prezes - Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Łódzkie

10.15-10.44 e-Rozwiązania 

10.45-11.09
Stacjonarne systemy informatyczne KAMSOFT dla małych, średnich i dużych Podmiotów oraz Sieci Medycznych 
Wieloletnia opieka serwisowa, eksploatacyjna, biznesowa i zarządcza - Strategia „Member of OSOZ” 
Piotr Wachowiak , K AMSOFT S.A . , Robert Beksiński , K AMSOFT S.A .

11.10-11.39 Chmurowe systemy informatyczne wspierające pracę placówek medycznych (omówienie zastosowań: Mediporta-Rx, Mediporta, SERUM) 
Marcin Mikołajczak , Prezes Zarządu MEDIPORTA Sp. z o.o. , Hubert Nowak , K AMSOFT S.A .

11.40-11.59 e-Rozwiązania w praktyce podmiotu leczniczego 
Tomasz Zieliński , Wiceprezes - Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, Polska Izba Informatyki Medycznej

12.00-12.19 Przerwa kawowa - zwiedzanie stoisk , rozmowy kuluarowe

12.20-12.59
Systemy mobilne i usługi sieciowe w komunikacji Lekarz-Pacjent-Aptekarz. e-Rozwiązania w praktyce: e-Recepta,  
e-Zwolnienie, e-Skierowanie, e-ZLA, e-Faktury i Elektroniczna Dokumentacja Medyczna 
Tomasz Bogus , K AMSOFT S.A . ,Marcin Jaworski , K AMSOFT S.A .

13.00-13.19 Zwiększenie roli Pielęgniarek i Położnych w kontekście e-zdrowia

13.20-13.39 Centralne Bazy Zdrowotne i Zdrowotne Banki Danych. Monitorowanie rynku i automatyzacja procesów zdrowotnych 
Dr Jarosław Frąckowiak , PEX PharmaSequence Sp. z o.o. , Przemysław Pikula , K AMSOFT S.A .

13.40-13.59 Aktywizacja pacjentów w otoczeniu Podmiotów Medycznych. AHEP, AREP, BAROS – rozwiązania aktywizujące rynek zdrowia 
Robert Boruc , AHEP S.A .

14.00-14.19
Serwisy Platformy OSOZ wspomagające działalność Podmiotów Medycznych i Pacjentów
Prywatne Ubezpieczenia Zdrowotne w placówce medycznej
Wojciech Zieliński , K AMSOFT S.A .

14.20-14.59 Lunch – rozmowy biznesowe, zwiedzanie stoisk , rozmowy kuluarowe 

15.00-15.19 Zmiany w NFZ – nowe wymogi dotyczące sprawozdawczości 
Marcin Jaworski , K AMSOFT S.A .

15.20-15.39 Koncepcja funkcjonowania elementów systemu P1: e-Recepta, e-Skierowanie, Internetowe Konto Pacjenta 
Ewelina Stępniewska , CSIOZ, Bartłomiej Chmielewski , CSIOZ

15.40-15.59 Rozstrzygnięcie konkursu (wśród obecnych przedstawicieli podmiotów leczniczych)

16.00-16.05 Zakończenie Konferencji – Zaproszenie na XXV Międzynarodowy Kongres OSOZ 27-28.04.2021 r. 
Grzegorz Mródź , Wiceprezes Zarządu K AMSOFT S.A .
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Sprawdź, gdzie najbliżej dostępny jest lek, którego potrzebujesz. 
Zarezerwuj go on-line i odbierz w wybranej aptece.

Dostępność leków sprawdzamy w ponad 7 000 aptek na terenie 
całego kraju.  

Rezerwuj wygodnie wizytę lekarską on-line. Podaj lekarza, 
do którego chcesz umówić wizytę oraz wskaż swoją lokalizację. 

Dowiesz się, gdzie najszybciej udać się na wizytę na NFZ 
lub prywatnie.

Poznaj  nasze             nowe  serwisy
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Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na konferencję

ELEKTRONIZACJA RYNKU ZDROWIA - STAN OBECNY i PRZYSZŁOŚĆ
03.10.2019  |  siedziba Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.  |  ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 22G, 90-349 Łódź

Żyjemy w erze rewolucji informacyjnej i powszechnej informatyzacji wielu obszarów życia, w tym szczególnie rynku zdrowia. Wszyscy obserwujemy 
zachodzące przeobrażenia, zmierzające do elektronizacji, automatyzacji i robotyzacji procesów zdrowotnych, prowadzących w konsekwencji  
do wdrażania nowoczesnych metod zarządzania zdrowiem opartych na wiedzy.

Budujemy w kraju e-Zdrowie i e-Społeczeństwo. Mamy już wdrożone różne e-Dokumenty, jak e-Recepta, e-Zlecenia, e-Zwolnienia, e-Skierowania,  
ale do ich pełnej eksploatacji droga jest jeszcze daleka. Chcemy Państwu pokazać jak efektywnie korzystać z najnowszych technologii informacyjnych, 
ponieważ od elektronizacji rynku zdrowia nie ma już odwrotu.

Dlaczego nie ma odwrotu?

Główną przyczyną nie jest bynajmniej ślepy pęd do informatyzacji wszystkiego co nas otacza, lecz coraz bardziej skomplikowany świat chorób,  
w tym przede wszystkim choroby cywilizacyjne, których leczenie wymaga stosowania najbardziej wyrafinowanych, długoczasowych i wielowymiaro-
wych technologii zdrowotnych.

Właśnie ta kompleksowość i długofalowość leczenia skomplikowanych chorób cywilizacyjnych stanie się w najbliższych latach istotą nowoczesnej  
medycyny. Przyszłe technologie leczenia będą przypominały „zdrowotne linie produkcyjne”, na których chory pacjent będzie poddawany kompleksowej 
opiece naprawczej, a zdrowy pacjent będzie zabezpieczany przed zachorowaniem.

Przyszłe technologie zdrowotne wspomagać będą Personalizowaną i Koordynowaną Opieką Zdrowotną , gdzie w procesie kompleksowego leczenia 
dostosowanej do modelu pacjenta, będzie uczestniczyło wielu lekarzy, z różnych zakątków kraju, a nierzadko również z zagranicy.

Do takich nowoczesnych metod kompleksowego leczenia należy przygotować odpowiednie technologie informacyjne, aby lekarz przejmujący  
pacjenta od innego lekarza, miał natychmiast pełny obraz dotychczasowej historii zdrowia i choroby oraz mógł stosować skuteczne technologie 
zapobiegawcze lub naprawcze.

Jednak nowoczesne technologie zdrowotne, wymagają przygotowania równie nowoczesnych placówek medycznych, zdolnych do efektywnego  
wykorzystania najnowszych osiągnięć nauki, dlatego takie placówki trzeba jak najszybciej budować.

Firma KAMSOFT już wiele lat temu informowała, iż w bliżej nieokreślonej przyszłości przyjdzie czas, kiedy pojawi się potrzeba kompleksowego  
i długofalowego wspomagania zarządzania zdrowiem, zarówno w rozumieniu zarządzania zdrowiem pacjenta, rodziny i społeczeństwa, jak i w rozumieniu 
zarządzania placówką medyczną. Było pewne, że przyjdzie czas na automatykę i robotykę rynku zdrowia, czas na inteligentne algorytmy leczenia,  
bo taki jest kierunek rozwoju cywilizacyjnego. Taki czas właśnie nadchodzi i warto się dobrze przygotować.

Podczas konferencji przedstawimy Państwu, nie tylko nowoczesne systemy informatyczne komunikujące się ze światem zewnętrznym, ale przede 
wszystkim nowoczesne metodyki wspomagania zdrowia  pacjentów.

Konferencja jest przeznaczona dla placówek medycznych użytkujących systemy informatyczne produkcji KAMSOFT, a także dla placówek medycznych, 
które są zainteresowane współpracą z KAMSOFT.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, prosimy o wcześniejszą rejestrację. Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja na stronie www.osoz.pl/Lodz2019
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