Kielce, dn. 6 maja 2020 r.

Polskie Towarzystwo
Koderów Medycznych

Znak: PZ-13-2020

Pani / Pan
uczestnicy webinarium
Szanowni Państwo!
W odpowiedzi na zgłaszane zapotrzebowanie ze strony placówek medycznych, mając na uwadze
aktualny stan zagrożenia epidemiologicznego, serdecznie zapraszam do udziału w bezpłatnym webinarium,
kierowanym do przedstawicieli placówek medycznych zajmujących się tematyką rozliczania świadczeń
w ramach umów z NFZ.
Webinarium, organizowane we współpracy technologicznej z HealthWay Sp. z o.o., odbędzie się
w dniu 12 maja 2020 r. (wtorek), w godzinach 16:30 – 18:30 i będzie poświęcone aktualnym wytycznym
dotyczącym kontraktowania i rozliczania świadczeń w poszczególnych rodzajach świadczeń (w tym
w okresie epidemii), jak również zmianom w aktualnych przepisach prawa i obowiązujących umowach
z NFZ (w tym OWU). Poniżej ramowy plan spotkania.
Informuję, iż w webinarze może wziąć udział tylko 100 osób (decyduje kolejność zgłoszeń),
dlatego Organizator zastrzega sobie możliwość niepotwierdzenia zgłoszenia.
Rejestracja odbywa się za pośrednictwem poniższego linka:
https://healthway.clickmeeting.pl/aktualne-zmiany-w-systemie-ochrony-zdrowia/register
Udział w spotkaniu jest możliwy wyłącznie po mailowym otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia.
Jednocześnie wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych
osobowych przez Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych w Kielcach oraz HealthWay Sp. z o.o.
dla potrzeb realizacji webinarium (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych
Osobowych), jak również zapoznali się oraz przyjmują Państwo bez zastrzeżeń regulamin webinariów
organizowanych przez PTKM (w załączeniu).
Z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu
Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych

dr n. o zdr. Michał Chrobot
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Ramowy plan webinarium

„Aktualne zmiany w systemie ochrony zdrowia”

Do dnia 8 maja 2020 r.

-

Rejestracja uczestników

Dnia 12 maja 2020 r.

-

Webinarium:

16:30 – 17:15

mec. Natalia Łojko – Partner w KRK Kieszkowska Rutkowska

-

Kolasiński w Warszawie:
 Przegląd aktualnych komunikatów MZ / NFZ / GIF ws.

diagnostyki

i prowadzenia terapii (w tym: zmiany placówki w zakaźną, wydawania leków,
dostaw domowych, wizyt planowych);
 Specprzepisy i ich wpływ na kontraktowanie i rozliczanie świadczeń;
 Zmiany w OWU;
 Główne zmiany w rozporządzeniu MZ z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie
rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej

oraz sposobu jej

przetwarzania;
17:15 – 18:00

-

dr n. o zdr. Michał Chrobot – Prezes Zarządu Polskiego

Towarzystwa Koderów Medycznych:
 Kontraktowanie i rozliczanie świadczeń w ramach RDTL:
- zmiany w kontraktowaniu świadczeń z zakresu RDTL;
- rozliczanie świadczeń z OW NFZ na podstawie konkretnych przykładów;
 Rozliczanie i finansowanie świadczeń w dobie epidemii – w praktyce;
 Rozliczanie leków wydawanych do domu lub po dostarczeniu pacjentowi do miejsca
zamieszkania;
18:00 – 18:30

-

Odpowiedź na pytania, zadawane przez uczestników w trakcie

webinarium.

Sponsorzy / partnerzy webinarium:

