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Szanowni Państwo
Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w konferencji i warsztatach:

„Informatyzacja poradni – moda czy konieczność?
Praktyczne aspekty funkcjonowania nowoczesnego zakładu opieki zdrowotnej”.
Konferencja jest organizowana 20 września 2016 w Domu Lekarza w Katowicach (ul. Grażyńskiego 49) przez firmę TMT
System, Srebrnego Partnera Asseco Poland (planowane godziny spotkania: 9.30 - 15.00).
Tematyką konferencji jest przedstawienie nowoczesnych rozwiązań wspomagających sprawne
funkcjonowanie podmiotu leczniczego w oparciu o system mMedica oraz zarządzanie dobrze zorganizowanym
i wykorzystującym nowoczesne technologie podmiotem, świadczącym usługi medyczne.
Zgodnie z oczekiwaniem środowiska lekarskiego oraz kadry zarządzającej zakładami opieki zdrowotnej
spotkanie zostało zaplanowane zarówno w formie konferencji jak i w formie mini-warsztatów. Część warsztatowa pozwoli na
zapoznanie się z poruszaną tematyką w praktyce umożliwiając nie tylko przekazanie umiejętności i wiedzy, ale również
swobodną wymianę poglądów i doświadczeń zarówno z naszymi specjalistami jak również pomiędzy użytkownikami.
Będzie to pierwsza konferencja połączona z mini-warsztatami pokazująca wykorzystanie aplikacji mMedica „na żywo”.
Spotkanie dedykowane jest przede wszystkim właścicielom poradni, gabinetów lekarskich, lekarzom oraz
pracownikom administracji zakładów opieki zdrowotnej.
Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo w jaki sposób można usprawnić pracę podmiotu leczniczego tak aby był on
nowoczesny, spełniający wymogi prawne oraz był przyjazny dla Pacjenta. Poniżej przedstawiamy program spotkania.
Ilość miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową na adres szkolenia@tmtsystem.pl lub telefonicznie pod
numerem 600 20 19 19, 600 20 19 18.
W przypadku współpracy z Partnerem Asseco w zakresie obsługi systemu mMedica uprzejmie prosimy o przekazanie
informacji o spotkaniu Partnerowi.
Uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat, udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu
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Pogram spotkania:

mMedica Asseco

prowadzenie TMT SYSTEM

•

Terminarz

funkcjonalność mMedica wspomagająca pracę rejestracji

•

Gabinet

funkcjonalność mMedica wspomagająca pracę gabinetu lekarskiego

•

eRejestracja mMedica

system elektronicznej (internetowej) rejestracji Pacjentów, zgodny z wymogami Ministerstwa
Zdrowia

•

eWyniki

System wymiany informacji pomiędzy lekarzem a laboratorium lub pracownią diagnostyczną

•

MIUD/MIUD+

system ułatwiający oraz przyspieszający odbiór wyników z urządzeń diagnostycznych typu
USG, RTG, EKG

•

Moduł SMS

system powiadomień o zdarzeniach związanych obsługą wizyt

Certyfikacja ISO

zintegrowane systemy zarządzania podmiotami leczniczymi - prowadzenie Pani Beata Świrk

Ochrona danych
osobowych

proces wdrożenia systemu ochrony danych osobowych, polityka bezpieczeństwa prowadzenie BM Format Gliwice
system do zdalnej pracy, zaprezentowanie pracy zdalnej w mMedica np. podczas wizyt
domowych – prowadzenie ELANDIT Łódź

TSPlus
Promocja placówek
medycznych
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