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Dot. Dotyczy udziału lekarzy w XXIII Międzynarodowym Kongresie OSOZ, w dniu 24 kwietnia 2018 r. 
 

Szanowny Panie Prezesie! 
 

Celem niniejszego pisma jest prośba o poinformowanie społeczności lekarskiej przynależnej do Śląskiej Izby Lekarskiej i zachęcenie do udziału w 
XXIII Międzynarodowym Kongresie Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia OSOZ oraz wyjaśnienie członkom Izby, dlaczego zbliżający się Kongres jest 
istotny dla medycyny. Tegoroczny, przewodni temat Kongresu brzmi: 

„Pierwsza linia obrony zdrowia na platformie OSOZ, czyli pacjent, lekarz, pielęgniarka, farmaceuta, diagnosta we wspólnej misji 
koordynowanej i personalizowanej ochrony zdrowia”. 

 

Koordynowana i personalizowana opieka zdrowotna, to nowe światowe kierunki opieki nad zdrowiem pacjentów, których nie sposób realizować bez 
aktywnego udziału lekarzy. 
 

Jestem przekonany, że skoordynowana opieka medyczna, dostosowana do parametrów zdrowotnych konkretnego pacjenta jest tym kierunkiem, 
który istotnie wpłynie na poprawę zdrowia społeczeństwa, umocni pozycję lekarzy w procesach leczenia i przyczyni się do lepszej kondycji 
ekonomicznej placówek medycznych. Specjaliści naszej firmy od wielu lat tworzą tzw. Programy Zdrowotne dostosowane do koordynowanej i 
personalizowanej opieki medycznej, ale wdrożenie takich Programów jest praktycznie niemożliwe, bez aktywnego udziału lekarzy. 
 

W tematyce najbliższego Kongresu są również inne tematy, bardzo ważne dla społeczności lekarskiej i jednocześnie bardzo aktualne na czasie, z uwagi 
na zbliżające się zmiany przepisów prawa, dotyczące takich zagadnień jak: e-Recepta, e-Zwolnienie ZUS, ustawa RODO, opieka medyczna i szereg 
innych zagadnień dotyczących wspomagania zdrowia pacjentów. 
 

Niektóre z wymienionych zagadnień, albo są już w trakcie realizacji (e-Zwolnienie), albo będą realizowane za chwilę (e-Recepta, RODO), dlatego jest 
ze wszech miar wskazany udział lekarzy w Kongresie, aby jak najszybciej rozpocząć szkolenia lekarzy i przygotować funkcjonowanie placówek 
medycznych do nadchodzących zmian. 
 

W harmonogramie Kongresu zaplanowaliśmy specjalną sesję dla medycyny, złożoną z dziewięciu bardzo aktualnych na czasie tematów. W tym 
miejscu chciałbym gorąco prosić Państwa o zachęcenie lekarzy do udziału w Kongresie. 
 

W tym roku będziemy jak zwykle gościć prelegentów unijnych, ale zapowiedzieli również udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Prezesi Izb 
Lekarskich, Izb Pielęgniarek i Położnych, Diagnostów i wiele innych osobistości rynku zdrowia. 
 

Zdaję sobie sprawę, że dla wielu lekarzy przyjazd na Kongres może być pewnym wyzwaniem absorbującym czas, ale wydaje się, że poświęcenie 
jednego dnia, w porównaniu z korzyściami jakie mogą uzyskać lekarze, w efekcie masowego wdrożenia opieki medycznej, warte jest małego wysiłku. 
Być może nagrodą za poniesiony trud będzie Uroczysty Koncert i Gala Liderów Ochrony Zdrowia, które odbędą się w największej i najlepszej w kraju, 
a może i w Europie, sali koncertowej. 
 

Silny głos lekarzy na Kongresie, w obecności przedstawicieli ministerstwa zdrowia i innych grup zawodowych, może wpłynąć na intensyfikację prac 
legislacyjnych dotyczących Koordynowanej i Personalizowanej Opieki Zdrowotnej. 
 

Na zakończenie chciałbym poinformować, że firma KAMSOFT opracowała technologie informatyczne wspomagające opiekę medyczną, a po 
zakończeniu Kongresu zamierzamy rozpocząć masowe wdrażanie tzw. Strategii Zdrowotnej o roboczej nazwie KIPOZ (Koordynowana i 
Personalizowana Opieka Zdrowotna). Strategia KIPOZ pozwala lekarzowi dokonać przeglądu anonimowej historii leczenia pacjenta, w tym 
wykonanych świadczeń zdrowotnych, wyników badań, a także leków aktualnie zażywanych przez pacjenta, w tym identyfikację leków szkodzących 
konkretnemu pacjentowi (uczulenia), identyfikację leków będących w interakcjach, minimalizację zjawiska polipragmazji, czy identyfikacji dość często 
występującego zjawiska przedawkowania leków, będącego efektem braku koordynacji między lekarzami różnych specjalności. Strategia KIPOZ jest 
oparta o Indywidualne Konto Zdrowotne Pacjenta w systemie OSOZ, dzięki czemu lekarz opiekujący się pacjentem w ramach koordynowanej opieki 
medycznej, ma wgląd w historię zdrowia pacjenta, niezależnie od miejsca i czasu, a także wgląd w leki OTC i suplementy diety, które w obecności 
innych leków jednocześnie zażywanych , nie zawsze przynoszą pozytywne wyniki. 
 

Szanowni Państwo! 
Firma KAMSOFT SA. obsługuje pod względem informatycznym znaczną część rynku medycznego w Polsce i z tego powodu czujemy się w obowiązku 
dbania o lekarzy i placówki medyczne. Jest to nasza powinność, a zarazem podziękowanie, za zaufanie lekarzy, jakim obdarzyli nas dziesiątki lat temu 
i prosimy Państwa o wsparcie w wypełnianiu podjętych zobowiązań. 
 
Jeżeli przychylicie się Państwo do naszej prośby, a mailing do członków Izby lub inna forma komunikacji wiązałaby się z kosztami, prosimy o 
przedstawienie oferty odpłatnego wykonania takiej usługi. 
 
Z wyrazami głębokiego uszanowania! 

 


