Kielce, dn. 28 maja 2020 r.

Polskie Towarzystwo
Koderów Medycznych

Znak: PZ-15-2020
Pani / Pan
Pracownicy podmiotów leczniczych
Członkowie PTKM
wg rozdzielnika

Szanowna Pani / Szanowny Panie!

W odpowiedzi na zgłaszane zapotrzebowanie ze strony placówek medycznych, mając
na uwadze aktualny stan zagrożenia epidemiologicznego, pragnę przedstawić Państwu ofertę
udziału w webinarium (szkoleniu on-line) pt.: Dokumentacja medyczna w podmiotach leczniczych
w praktyce, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2020 r. w godzinach: 16:30 – 18:00 oraz w dniu
18 czerwca 2020 r. w godzinach: 10:00 – 12:00.
Spotkanie to będzie prowadzone przez praktyków, którzy zajmują się tematyką
dokumentacji medycznej w codziennej pracy zawodowej, będących jednocześnie ekspertami
z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.
To co nas wyróżnia od innych firm szkoleniowych to nie tylko kompleksowa wiedza
teoretyczna, ale przede wszystkim wiedza praktyczna, która z sukcesami jest wykorzystywana
w bieżącej działalności placówek medycznych w Polsce, o wielu specjalnościach!
W załączeniu przedstawiam program oraz sylwetki prelegentów, którzy spojrzą
na tematykę z dwóch, innych perspektyw.
Rejestracji na to wydarzenie można dokonać do dnia 13 czerwca 2020 r. pod adresem:
http://szkoleniaptkm480.clickmeeting.com/dokumentacja-med-w-praktyce-15-06/register (na termin
15.06.2020 r.) lub pod adresem: https://szkoleniaptkm480.clickmeeting.com/dokumentacja-med-wpraktyce-18-06/register (na termin 18.06.2020 r.).
Osoby zainteresowane, po rejestracji na wybrany termin szkolenia, winny dokonać wpłaty
na konto PTKM prowadzone w mBank S.A., numer: 65 1140 2004 0000 3302 7938 4654,
w wysokości:
1) Uczestnictwo jednego uczestnika z danej organizacji (wg numeru NIP): 150,00 zł brutto
(słownie: sto pięćdziesiąt złotych, 00/100);
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2) Uczestnictwo trzeciego i każdego kolejnego uczestnika z danej organizacji (wg numeru NIP) –
rabat w wysokości 10%: 135,00 zł brutto (słownie: sto trzydzieści pięć złotych, 00/100);
3) Uczestnictwo osoby będącej członkiem Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych – rabat
w wysokości 20%: 120,00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia złotych, 00/100).
UWAGA: rabaty opisane w punktach 2) i 3) nie sumują się!
Wniesienie opłaty jest podstawą do potwierdzenia zgłoszenia przez Organizatora.
Szczegółowe

zasady

realizacji

webinariów

określa

regulamin

dostępny

w

załączeniu

oraz zamieszczony na stronie wydarzenia.
Wszystkie informacje dotyczące konferencji, webinariów, szkoleń i innych aktywności
Stowarzyszenia znajdą Państwo na stronie internetowej www.ptkm.org.pl oraz profilu
Facebook’owym (@PTKMedycznych). W razie pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem:
szkolenia@ptkm.org.pl.
Serdecznie zapraszamy do udziału w Naszych webinariach oraz szkoleniach!

Z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu
Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych

dr n. o zdr. Michał Chrobot
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Program webinarium pt.:
Dokumentacja medyczna w podmiotach leczniczych w praktyce
które odbędzie się w dniach 15 i 18 czerwca 2020 r.

Rejestracja uczestników

-

Do dnia 13 czerwca 2020 r.

Webinarium

-

Dnia 15 czerwca 2020 r. w godzinach 16:30 – 18:30:

Webinarium

-

Dnia 18 czerwca 2020 r. w godzinach 10:00 – 12:00:



Dokumentacja medyczna – prawa pacjenta i obowiązki szpitala;



Przegląd aktualnych wytycznych prowadzenia dokumentacji medycznej w oparciu
o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.;



Specprzepisy dot. COVID-19 i ich wpływ na zapisy oraz prowadzenie dokumentacji
medycznej;



Główne zmiany w rozporządzeniu MZ z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu
i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;



Najczęstsze problemy i błędy w prowadzeniu dokumentacji medycznej – wyniki kontroli
(doświadczenia własne);



Odpowiedź na pytania, zadawane przez uczestników w trakcie webinarium.

Prelegenci:
dr n. med. Aleksandra Sierocka – Wieloletni wykładowca i trener z zakresu rozliczeń
i kodowania świadczeń, dokumentacji medycznej oraz zarządzania zdarzeniami
niepożądanymi w podmiotach leczniczych. Kierownik Działu Monitorowania
Świadczeń Medycznych w szpitalu III poziomu PSZ. Członek Polskiego
Towarzystwa Koderów Medycznych.
- mgr Jolanta Kowalczyk – Absolwentka Uniwersytetu Paryskiego Nord 13, kierunku Science,
Technology, Health and Social Sciences oraz magister Zdrowia Publicznego.
Członek Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych. Trener i wykładowca.
Zajmuje się doradztwem z zakresu prawa w ochronie zdrowia, finansowania
i zasad rozliczania świadczeń. Od wielu lat prowadzi audyty dokumentacji
medycznej w podmiotach leczniczych na terenie całej Polski.
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