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Dokumentacja medyczna - czyli rzecz o cyfrowych zmianach w stomatologii okiem prawnika. 

Prelegentem będzie mecenas Arkadiusz Jóźwik – radca prawny, specjalizujący się w prawie 
medycznym, w zakresie działalności leczniczej i obsługi prawnej przedsiębiorców medycznych, ze 
szczególnym uwzględnieniem stomatologii. 

1. definicja dokumentacji medycznej 
2. dokument medyczny - czym jest i jak się z nim obchodzić 
3. indywidualna dokumentacja medyczna vs. EDM 
4. rzecz o podpisie dokumentacji 
5. tablet - czy trzeba się go bać ? 
6. zarządzanie dokumentacją medyczną (elektroniczną): skan, digitalizacja, udostępnienie 
dokumentacji. 
7. formy działalności leczniczej (praktyka zawodowa/podmiot leczniczy) a dokumentacja 
elektroniczna. 

Szkolenie będzie miało na celu zapoznanie uczestników z definicją dokumentacji medycznej i 
pokazanie, iż od tego, jak ją zdefiniujemy zależeć będzie dalsze postępowanie. Na tym tle 
wyjaśnienia będzie wymagał tzw. dokument medyczny - czym on jest, czy stanowi element 
dokumentacji medycznej, czy można go pominąć w działalności leczniczej ? Wykład będzie 
obrazować różnicę między dokumentacją indywidualną medyczną prowadzoną w formie 
elektronicznej, a Elektroniczną Dokumentacją Medyczną. Prowadzący omówi podstawowe 
desygnaty. Uczestnicy otrzymają odpowiedzi na pytanie, czy każdy dokument winien być cyfrowy 
w gabinecie, czy też może być cyfrowy. Czy dokumentacje można nadal prowadzić papierowo, czy 
hybrydowo a może wyłącznie elektronicznie ? W trakcie spotkania omówiona zostanie tematyka 
podpisów pod dokumentacją medyczną/dokumentami medycznymi - podpis własnoręczny oraz 
elektroniczny, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania tabletów. 

W II. części poruszone zostaną prawne aspekty zarządzania dokumentacją medyczną, w tym 
elektroniczną. Uczestnicy uzyskają odpowiedzi na pytanie o to, czym jest skan, a czym digitalizacja
dokumentacji; czy wszystkie dokumenty można skanować, czy tylko niektóre i co potem z 
oryginałami ? Na samym końcu zaś zostaną omówione formy działalności leczniczej w zestawieniu
z dokumentacją medyczną. Omówione zostaną najczęstsze błędy oraz przykre konsekwencje ich 
popełnienia lub niedopatrzenia w tym zakresie, które mogą rzutować na bezpieczeństwo prawne 
placówki medycznej .

                                                                                                         
Spotkanie jest nieodpłatne dla członków PTS, studentów i stażystów.
Koszt uczestnictwa dla pozostałych lekarzy- 100 zł 
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