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Szanowni Państwo, 

 
Mam przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie obejmujące: 

Sprawozdania przekazywane za pośrednictwem komunikatów XML dotyczących list 
oczekujących. Szkolenie dedykowane jest dla osób odpowiedzialnych za sprawozdawczość 
jak również w przypadku tzw. „imiennych list oczekujących” dla pracowników rejestracji i 
statystyki medycznej. 
 
W trakcie szkolenia omawiane będą tematy: 
- konfiguracja mMedica dla kolejek oczekujących 
- ułatwienia i pomocne rozwiązania w tworzeniu list i statystyk kolejek  
  oczekujących 
- dane statystyczne przekazywanie o liczbie oczekujących do NFZ 
- tworzenie i sprawozdawczość tzw. „imiennych list oczekujących” wybranych  
  komórek : 
 
1030 poradnia endokrynologiczna ; 1031 poradnia endokrynologiczna dla dzieci ; 1032 poradnia 
endokrynologiczno-ginekologiczna ; 1033 poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna dla dzieci ; 1034 poradnia 
andrologiczna ; 1035 poradnia andrologiczna dla dzieci ; 1036 poradnia leczenia niepłodności ; 1037 poradnia 
leczenia niepłodności dla dzieci ; 1038 poradnia schorzeń tarczycy ; 1039 poradnia schorzeń tarczycy dla dzieci ; 
1040 poradnia endokrynologiczna osteoporozy ; 1041 poradnia endokrynologiczna osteoporozy dla dzieci ; 1070 
poradnia hematologiczna ; 1071 poradnia hematologiczna dla dzieci ; 1100 poradnia kardiologiczna ; 1101 
poradnia kardiologiczna dla dzieci ; 1102 poradnia wad serca ; 1103 poradnia wad serca dla dzieci ; 1104 
poradnia nadciśnienia tętniczego ; 1105 poradnia nadciśnienia tętniczego dla dzieci ; 1120 poradnia chorób 
naczyń ; 1121 poradnia chorób naczyń dla dzieci ; 1300 poradnia rehabilitacyjna ; 1301 poradnia rehabilitacyjna 
dla dzieci ; 1530 poradnia chirurgii naczyniowej ; 1531 poradnia chirurgii naczyniowej dla dzieci ; 1552 poradnia 
chirurgii ręki ; 1553 poradnia chirurgii ręki dla dzieci ; 1570 poradnia neurochirurgiczna ; 1571 poradnia 
neurochirurgiczna dla dzieci ; 4010 oddział alergologiczny ; 4011 oddział alergologiczny dla dzieci ; 4030 oddział 
endokrynologiczny ; 4031 oddział endokrynologiczny dla dzieci ; 4280 oddział reumatologiczny ; 4281 oddział 
reumatologiczny dla dzieci ; 4550 oddział chirurgii plastycznej ; 4551 oddział chirurgii plastycznej dla dzieci. 
 
 
Temat: Kolejki Oczekujących mMedica 2012 - szkolenie 
 
Termin: 25 lub 26 maja 2012r. (piątek / sobota)  
 
Lokalizacja: Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego    

           budynek 2C, Łódź ul. Banacha 12/16 (plan dojazdu w załączeniu). 
 

Ze względów technicznych i organizacyjnych prosimy o telefoniczne 
potwierdzenie udziału w szkoleniu oraz zgłoszenie liczby uczestników pod 

numerem tel. 42 681 62 94 wew. 1. 
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Szkolenie odbędzie się w II identycznych tematycznie turach, umożliwiając Państwu 
dogodny wybór dnia i godziny uczestnictwa: 

Piątek 25 maja 

I tura w godzinach 12-15 

Sobota 26 maja 

II tura w godzinach 9-12 

 

 
Z poważaniem 
Radek Osiński 

 
 
 
Plan dojazdu 
 

 
 
 

Wydziału Biologii i 
Ochrony Środowiska 
Uniwersytetu 
Łódzkiego 
budynek 2C, Łódź 
ul. Banacha 12/16 
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