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Dokumentacja medyczna w praktyce ortodontycznej. Elektroniczna dokumentacja medyczna. 
Skutki braku właściwej dokumentacji leczenia.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM
  8 grudnia 2018

    8.30 -   9.00 rejestracja
    9.00 - 10.30 wykład
  10.30 - 11.00 przerwa kawowa
  11.00 - 12.30 wykład
  12.30 - 13.30 lunch
  13.30 - 15.00 wykład
  15.00 - 15.30 przerwa kawowa
  15.30 - 17.40 wykład

OPIS KURSU

Ustawodawstwo dotyczące wykonywania zawodu lekarza 

dentysty oraz prowadzenia praktyki lekarskiej czy podmiotu 

leczniczego nieustannie się zmienia. Na lekarzu spoczywa 

obowiązek dokumentowania procesu leczenia pacjenta.

Celem szkolenia jest przedstawienie głównych  aspektów 

dotyczących dokumentacji medycznej czyli prowadzenia, 

przechowywania oraz udostępniania dokumentacji 

medycznej z uwzględnieniem ochrony danych osobowych. 

Znajomość ogólnych zasad oraz szczegółowość prowadzenia 

dokumentacji ma duże znaczenie w praktyce lekarza ortodonty. 

Podczas spotkania zostaną również przedstawione zaganienia 

z zakresu prowadzenia ortodontycznej dokumentacji 

elektronicznej.

TEMATYKA KURSU

1. Dokumentacja medyczna w praktyce ortodontycznej 

(wewnętrzna i zewnętrzna).

2. Karta pacjenta i wywiad medyczny.

3. Ortodontyczna dokumentacja elektroniczna.

4. Zgoda pacjenta na leczenie ortodontyczne (forma zgody).

5. Znaczenie dokumentacji w procesach sądowych.

6. Omówienie przykładowych wzorów dokumentów. 

Specjalista ortodonta, Sekretarz Polskiego 
Towarzystwa Ortodontycznego, Zastępca 
Przewodniczącego Okręgowego  Sądu 
Lekarskiego w Lublinie, Członek 
McLaughlin Alumni Study Club, Członek 
PTS, PTO, EOS , AAO i WFO.

Odbyła liczne kursy krajowe 
i zagraniczne z zakresu stomatologii 
i ortodoncji, zarządzania w ochronie zdrowia oraz prawa medycznego. 
Jako jedna z niewielu osób na świecie ukończyła dwuletni program 
szkoleniowy Dr McLaughlina w jego praktyce w San Diego 
w Stanach Zjednoczonych (Two Year McLaughlin Program).

Autorka i współautorka prac i felietonów w dziedzinie stomatologii, 
ortodoncji oraz prawa medycznego. Tłumaczka i redaktorka książek 
z zakresu stomatologii i ortodoncji, m.in. najnowszej książki dr Johna 
C. Bennetta i Richarda P. McLaughlina „Podstawy mechaniki leczenia 
ortodontycznego”.

Wykładowca na sympozjach i szkoleniach dla lekarzy dentystów, 
techników dentystycznych oraz asystentek i higienistek 
stomatologicznych.

dr n. med. BEATA WALAWSKA


