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ZAPROSZENIE 
 

Niniejszym w imieniu firm Grupy KAMSOFT i Partnerów Regionalnych zapraszamy Państwa na Konferencję: 

 
ELEKTRONIZACJA RYNKU ZDROWIA – STAN OBECNY I PRZYSZŁOŚĆ 

12.06.2019 r., godz.: 9:30-16:00 
00-906 Warszawa, Hotel CourtYard by Marriott Airport, ul. Żwirki i Wigury 1 

Plan Konferencji znajduje się na odwrocie niniejszego zaproszenia. 

Udział w Konferencji jest bezpłatny. 
 

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 wielowymiarowych 
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. 
 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w Konferencji, prosimy o dokonanie rejestracji elektronicznej pod adresem: 

http://www.osoz.pl/Warszawa2019. 
 
W przypadku jakichkolwiek niejasności, wątpliwości lub pytań, prosimy o kontakt mailowy na następujące adresy: 

− Robert A. Beksiński, e-mail: rbeksinski@kamsoft.pl, tel.: 605 506 406, 

− Piotr Wachowiak, e-mail: pwachowiak@kamsoft.pl, tel.: 602 314 112. 

 
 
Z wyrazami głębokiego uszanowania! 

 
Dr inż. Zygmunt Kamiński – KAMSOFT S.A. 

 



PROGRAM KONFERENCJI 
ELEKTRONIZACJA RYNKU ZDROWIA – STAN OBECNY I PRZYSZŁOŚĆ 

12.06.2019 r., godz.: 9:30-16:00 
00-906 Warszawa, Hotel CourtYard by Marriott Airport, ul. Żwirki i Wigury 1 

 
CZAS 

Lp. 
OD DO 

TEMAT PRELEGENT 

1 9.30 10.00 
Rejestracja Gości (miłe wprowadzenie: kawa, herbata, zwiedzanie stoisk, filmy 

z kongresów OSOZ) 
Organizatorzy 

2 10.01 10.04 Przywitanie uczestników Konferencji Z. Kamiński 

3 10.05 10.20 
Miejsce i rola firm Grupy KAMSOFT na rynku zdrowia. Przygotowania 

do 25 Kongresu OSOZ 27-28.04.2021 r. 
Z. Kamiński 

4 10.21 10.40 
Stacjonarne systemy informatyczne KAMSOFT dla małych, średnich i dużych 

Podmiotów oraz Sieci Medycznych 
M. Jaworski 

5 10.41 11.00 Chmurowe systemy informatyczne (Mediporta-Rx, Mediporta, Serum) 
M. Mikołajczak 

H. Nowak 

6 11.01 11.20 
Serwisy Platformy OSOZ wspomagające działalność Podmiotów Medycznych 

i Pacjentów 
P. Błaszczyk 

7 11.21 11.40 
Wieloletnia opieka serwisowa, eksploatacyjna, biznesowa i zarządcza 

Strategia „Member of OSOZ” w Podmiotach Medycznych 

P. Wachowiak 

R. Beksiński 

Z. Kamiński 

8 11.41 12.00 Zmiany w NFZ – nowe wymogi dotyczące sprawozdawczości M. Jaworski 

9 12.01 12.20 Przerwa kawowa, rozmowy w grupach, zwiedzanie stoisk  

10 12.21 12.40 

11 12.41 13.00 

Systemy mobilne i usługi sieciowe w komunikacji Lekarz-Pacjent-Aptekarz 

Komunikacja Lekarz-Pacjent-Aptekarz. E-rozwiązania w praktyce: E-recepta, E-

zwolnienie, E-skierowanie, E-ZLA, E-faktury i Elektroniczna Dokumentacja 

Medyczna. 

T. Bogus 

M. Jaworski 

G. Mródź 

12 13.01 13.20 
Centralne Bazy Zdrowotne i Zdrowotne Banki Danych – monitorowanie rynku 

i automatyzacja procesów zdrowotnych 

P. Pikuła 

P. Kowalczyk 

J. Frąckowiak 

13 13.21 13.40 
Prywatne Ubezpieczenia Zdrowotne w placówce medycznej. Szansa na lepsze 

wyniki Podmiotów Medycznych 
T. Przybyła 

14 13.41 14.00 
Aktywizacja pacjentów w otoczeniu Podmiotów Medycznych. AHEP, AREP, 

BAROS – rozwiązania aktywizujące rynek zdrowia 

R. Boruc 

Z. Kamiński 

15 14.01 14.20 RODO i bezpieczeństwo informacji medycznej w praktyce 
Ł. 

Przebindowski 

K. Szuścik 

16 14.21 15.00 Lunch (wypełnienie czasu: rozmowy biznesowe, zwiedzanie stoisk)  

17 15.01 15.40 
Dyskusja otwarta, nad kierunkami rozwoju systemów IT, dostosowanych 

do potrzeb klientów 
Uczestnicy 

18 15.41 16.00 Losowanie nagród (wśród obecnych placówek medycznych) Organizatorzy 

19 16.01 - Zakończenie Konferencji, ustalenie kolejnego terminu Z. Kamiński 
 

Podczas Konferencji odbędzie się wystawa sprzętu elektronicznego do zastosowań w placówkach medycznych. 
 

ZE WZGLĘDU NA ZNACZENIE PORUSZANYCH TEMATÓW ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO UDZIAŁU 
 

 


