
 

 

Akademia ISPOZ   

 

 

E-DOKUMENTACJA W PRAKTYCE  

z perspektywy lekarza, prawnika i informatyka 

 

930-1000  rejestracja uczestników / stoliki ekspertów 

 

I panel 

 

1000 - 1020   

 

uporządkowanie wiadomości  

dot. e-dokumentacji – ISPOZ 

 

podstawa prawna, co to jest e-dokumentacja, jakie zawiera 

elementy / terminy dla poszczególnych elementów / możliwe sankcje 

za błędy lub niewdrożenie 

 

 

 

adw. Karol Kolankiewicz 

1020 - 1130 problemy w związku z wdrożeniem  

poszczególnych elementów e-dokumentacji 

 

od strony podmiotu i lekarzy / z punktu widzenia prawnika  

/ od strony informatycznej 

dr n. med. Grzegorz Szymczyk  

 

Rafał Ludwa  

 

Anna Karkut  

1130 - 1200 przerwa kawowa / stoliki ekspertów 

 

II panel 

 

1200 - 1220 

 

wgląd do e-dokumentacji w placówce 

 

prawo pacjenta / obowiązek zapewnienia możliwości sporządzenia 

zdjęć / ochrona danych innych pacjentów / wgląd do baz danych 

 

adw. Karol Kolankiewicz 

 

Anna Karkut  

 

1220- 1240 

 

asystent medyczny potrzebny od zaraz 

 

odczuwalny coraz dotkliwiej brak lekarzy i pielęgniarek, 

narastające obciążenie pracą administracyjną oraz rozwój 

technologii wymuszający korzystanie z narzędzi informatycznych,  

to czynniki generujące zapotrzebowanie na nową grupę zawodową  

 

Anna Karkut  

 

dr n. med. Grzegorz Szymczyk  

 

1240 - 1300 przesyłanie dokumentacji medycznej  

pocztą elektroniczną 

 

zagrożenia - weryfikacja wnioskodawcy / skan dokumentacji a 

dokumentacja elektroniczna / ochrona danych /  

sankcje za przesłanie nieuprawnionej osobie / 

 

 

Rafał Ludwa  

 

adw. Karol Kolankiewicz  

1300- 1400  dyskusja / stoliki ekspertów / zakończenie konferencji  

 

 

 

 



Szkolenie jest adresowane: 

- do kierowników podmiotów leczniczych  

- do osób zarządzających w placówce poszczególnymi komórkami organizacyjnymi (m.in. dział 

informatyczny, rejestracja)     

- do osób odpowiedzialnych w placówce za wdrożenie e-dokumentacji i jej bezpieczeństwo;  

- do innych osób prowadzących działalność leczniczą  

  

Czas i miejsce:  

- 27 lutego 2020r., Hotel Scandic, Gdańsk ul. Podwale Grodzkie 9 (vis-a-vis Dworca PKP Gdańsk Główny)  

 

Nasi eksperci:  

wyspecjalizowani adwokaci, radcowie prawni, menedżerowie, lekarze, informatycy i trenerzy z całej 

Polski, działający w branży medycznej już od wielu lat:  

 

Karol Kolankiewicz  

adwokat, specjalizuje się w sprawach związanych z prawem medycznym i ochroną danych 

osobowych, jak również w sprawach karnych i odszkodowawczych oraz w sprawach związanych z 

ochroną dóbr osobistych; od 2009r. prowadzi szkolenia z zakresu prawa medycznego, 

farmaceutycznego oraz z zakresu ochrony danych medycznych; autor publikacji dla samorządu 

lekarskiego i czasopism medycznych, współpracownik Wydawnictwa Wolters Kluwer (komentarze 

praktyczne, odpowiedzi dla Serwisu „Prawo i Zdrowie”) oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka; od 2018r. pełni 

funkcję Inspektora Ochrony Danych w podmiocie leczniczym;   

 

Anna Karkut  

prawnik - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (2004r.), 

absolwentka Podyplomowego Studium Ekonomiki Zdrowia Uniwersytetu Warszawskiego i 

Podyplomowych Studiów Zarządzania w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Wyższej Szkoły 

Bankowej w Gdańsku; menedżer jednostek opieki zdrowotnej w dużych podmiotach leczniczych; 

certyfikowany audytor systemu zarządzania jakością; doświadczony Administrator Bezpieczeństwa 

Informacji; specjalistka w zakresie doradztwa i szkoleń w zakresie: kontraktowania świadczeń 

finansowanych ze środków publicznych oraz zasad realizacji i rozliczania umów z NFZ, praw 

pacjenta, ochrony danych osobowych, zarządzania jakością w opiece; współpracuje z 

Wydawnictwem Wiedza i Praktyka;    

 

 dr n. med. Grzegorz Szymczyk 

studia medyczne ukończone z najlepszym wynikiem na roku (1995, Lublin/Rotterdam), 2-krotny laureat 

Stypendium Ministra Zdrowia; od 2004 r. specjalista położnictwa i ginekologii (dyplom z wyróżnieniem) 

z doktoratem (od 1999), od 2017 r. specjalista endokrynologii ginekologicznej z rozrodczością, 

posiada 25 lat doświadczenia zawodowego, w tym 7 lat pracy w Wielkiej Brytanii, m.in. w  szpitalu 

George Eliot Hospitalw Nuneaton, Dewsbury & District Hospital/ Pontefract General Infirmary w 

Dewsbury, Ealing Hospital NHS Trust w Londynie, Southend University Hospital w Westcliff-on-

Sea, a także Cambridge Lea Hospital w Cambridge, obecnie pracuje dla szpitala Copernicus w 

Gdańsku.  

 

Rafał Ludwa 

specjalista w dziedzinie informatyki w służbie zdrowia, posiadający 10-letnie doświadczenia 

w pracy z systemami ochrony zdrowia w departamencie IT Grup Medycznych; absolwent 

Wyższej Szkoły i Informatyki w Rzeszowie na kierunku informatyki i wytwarzania 

oprogramowania; ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania informacjami niejawnymi, poufnymi i 

sposobie funkcjonowania tajnych kancelarii państwowych; współtwórca koncepcji projektu teleopieki i jednego z 

pierwszych  systemów do wsparcia opieki senioralnej (Platforma TCCUD). Specjalista ds. Cyber Bezpieczeństwa, 

członek zespołu ds. Ochrony Danych osobowych w Grupie Medycznej; właściciel firmy informatycznej, która od 3 lat 

współpracuje z Okręgowymi Izbami Lekarskimi i Lekarsko-Weterynaryjnymi; członek Stowarzyszenia Medycyna 

Polska, którego jednym z celów jest stymulowanie budowa i wdrażanie mechanizmów skoordynowanej opieki 

medycznej, teleopieki i telemedycyny przy zastosowaniu nowoczesnych metod i innowacyjnych technologii. 



 

 

 

ISPOZ jako organizacja działa od 2017r. na obszarze Polski 

północnej (woj. pomorskie, woj. warmińsko-mazurskie, woj. kujawsko-

pomorskie), w Polsce centralnej (woj. mazowieckie) oraz na południu 

naszego kraju (woj. małopolskie, woj. podkarpackie)  

 

ISPOZ to odpowiedź na liczne i różne problemy zgłaszane przez 

osoby wykonujące zawód medyczny 

 

W organizowanych przez nas szkoleniach - m.in. z zakresu RODO i jego konsekwencji dla 

podmiotów leczniczych, zasad wykonywania zawodów medycznych, ochrony dobrego imienia 

pracowników medycznych, czy odpowiedzialności zawodowej lekarzy - udział wzięło ponad 1200 

uczestników.  

 

Dotychczas zaufali nam / uczestniczyli w naszych szkoleniach:  

Kociewskie Centrum Zdrowia w Starogardzie Gdańskim, Zakład Rehabilitacji sp. z o.o. w Gdyni,   

Life Clinica Elbląskie Centrum Medyczne, NZOZ - Przychodnia Mickiewicza Sp. z o.o. w Gdańsku,  

ROMED sp. z o.o. w Jantarze, Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Krakowie, 

Olsztyńskie Centrum Rehabilitacji w Olsztynie, NZOZ Sławomir Szymański w Olsztynie, Okręgowa Izba 

Lekarska w Gdańsku, Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, 

Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie          

 

 

 
 

 

zapraszamy na stronę 

www.ispoz.pl 
 

inne szkolenia 

RODO i jego konsekwencje dla placówek medycznych / Trudny pacjent / 

Dokumentacja medyczna / Kontrakty w ochronie zdrowia 

 

aktualności  

 

opinie prawne / wzory pism 
 


