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Program warsztatów 
 

TEMAT :  

Warsztat tematyczny dot. Polityki Bezpieczeństwa Informacji, Informatyzacji podmiotu 

Leczniczego oraz Elektronicznej Dokumentacji Medycznej 

• Blok 1: Polityka Bezpieczeństwa Informacji - krok po kroku 

• Blok 2: Informatyzacja Podmiotu Leczniczego - ujęcie praktyczne 

• Blok 3: Elektroniczna Dokumentacja Medyczna - co musisz wiedzieć 

 

TERMIN ZAJĘĆ : 18.03.2017r.              

LICZBA GODZIN : 6 godz. dydaktycznych 

PROWADZĄCY:   

Maciej Koziejko -  inż. Informatyk, na co dzień zajmujący się Administracją IT w podmiotach 

leczniczych, Administrator Bezpieczeństwa Informacji. 

 

GRUPA DOCELOWA: Warsztaty skierowane są do wszystkich Właścicieli, Managerów i 

Kierowników podmiotów leczniczych chcących zdobyć wiedzę z zakresu ochrony danych 

osobowych i zagadnień związanych z informatyzacją podmiotu leczniczego. 

MIEJSCE ZAJĘĆ:  

Centrum Konferencyjne WPP, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław  www.konferencje.wpp.wroc.pl 

 

Celem warsztatów jest:  

• usystematyzowanie zagadnień związanych z ochroną danych osobowych w podmiocie 

leczniczym 

• zdobycie praktycznej wiedzy o skutecznej, efektywnej i optymalnej informatyzacji 

podmiotu medycznego zgodnej z EDM i Bezpieczeństwem Informacji 

• poznanie korzyści płynących z wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, w tym 

wyższego punktowania w ofertowaniu AOS oraz spełnienie wymagań do akredytacji CMJ 

http://www.medprogress.pl/
http://www.konferencje.wpp.wroc.pl/


HARMONOGRAM ZAJĘĆ: 

09:00 – 10:30  

Blok 1: Polityka Bezpieczeństwa Informacji - krok po kroku 

• Podstawy Prawne i wynikające z nich obowiązki w Podmiocie Leczniczym, 

• Pojęcia PBI, ABI, ASI i inne, 

• jakie elementy powinna zawierać Polityka Bezpieczeństwa Informacji, 

• przykłady i wzory dokumentów, 

• Etapy tworzenia dokumentacji Polityki Bezpieczeństwa, 

• Planowane zmiany przepisów > co się zmieni w przyszłości, 

 

10:45 - 12:15  

Blok 2: Informatyzacja Podmiotu Leczniczego - ujęcie praktyczne 

• Jak się do tego zabrać - omówienie krok po kroku czynności niezbędnych do optymalnej  

informatyzacji, 

• Przykładowy sprzęt IT dla Podmiotu leczniczego - jaki sprzęt dobrać, gdzie kupić i ile to 

kosztuje? 

• Studium przypadków - kilka przykładów "z życia" 

• Oprogramowanie dla podmiotu leczniczego, jak dobrać, na co zwracać uwagę, 

• Przegląd oprogramowania, cenniki, warunki licencjonowania - jak dobrać dobry program 

dla swojego Podmiotu Leczniczego, 

• Bezpieczeństwo informatyczne Podmiotu Leczniczego, Firewalle, antywirusy i inne 

zabezpieczenia, 

 

12:30 – 14:00 

Blok 3: Elektroniczna Dokumentacja Medyczna - co musisz wiedzieć 

• Kiedy możemy zrezygnować z Dokumentacji Papierowej ? 

• Cechy dokumentacji elektronicznej - minimalne wymagania, 

• Co zrobić ze starą dokumentacją papierową ? 

• Sposoby autoryzacji - hasła, biometria , 

• Kilka słów o podpisach elektronicznych, 

 

14:00 – 14:30  Lunch 

14:30 – 16:00  Konsultacje indywidualne 



KOSZT UCZESTNICTWA: 

500 zł. 100 zł. (rabat 80 %) dla Członków Związków oraz Członków Grupy Zakupowej  

500 zł. dla pozostałych osób 


