Nowa wersja Platformy rejestracyjnej
Akademii CeZ dostępna już od 31
sierpnia br.
Szanowni Państwo,
informujemy, że na dzień 31 sierpnia br. zaplanowano uruchomienie nowej wersji Platformy rejestracyjnej
Akademii CeZ, która umożliwia zapis pracowników szpitali, POZ-ów i AOS-ów na szkolenia z Elektronicznej
Dokumentacji Medycznej (EDM) realizowane w ramach Projektu „Poprawa jakości świadczonych usług
medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi
terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej
Dokumentacji Medycznej”.
Rozbudowana Platforma rejestracyjna Akademii CeZ w ramach szkoleń z EDM daje możliwość:
wielokrotnego zgłaszania przez podmiot leczniczy do udziału w szkoleniach z EDM swoich
pracowników, z zastrzeżeniem, że każdorazowo podmiot będzie musiał delegować pracowników,
którzy dotychczas nie skorzystali ze wsparcia w ramach ww. Projektu;
samodzielnego wyboru terminu szkolenia przez każdego zgłoszonego przez podmiot uczestnika
szkoleń w ramach szkoleń otwartych;
stałego dostępu dla przedstawicieli Podmiotu do konta podmiotu, na którym znajdują się informacje
dot. dotychczas zgłoszonych przez podmiot uczestników szkoleń (m.in.: dane uczestnika, termin
szkolenia, status dokumentacji poszkoleniowej, frekwencja na szkoleniu);
zapisu na aktualne i przyszłe szkolenia prowadzone w ramach Akademii CeZ za pomocą jednego
konta zarówno w przypadku podmiotu leczniczego (konto Podmiotu) jak również każdego ze
zgłoszonych uczestników szkoleń (konto Uczestnika).
Nowy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w organizowanych w ramach Projektu szkoleniach z EDM
zawierający Instrukcję rejestracji i obsługę konta Przedstawiciela podmiotu oraz Uczestnika szkoleń
zostanie opublikowany wraz z wdrożeniem nowej wersji Platformy rejestracyjnej Akademii CeZ i będzie
dostępny na stronie Projektu.
Jednocześnie informujemy, że wszyscy użytkownicy, którzy dotychczas założyli konto na Platformie
rejestracyjnej Akademii CeZ, aby móc korzystać z konta będą zobowiązani do ustawienia nowego hasła do
konta za pomocą funkcji „Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj je” dostępnej na stronie logowania.
Zapraszamy wszystkie szpitale, placówki POZ i AOS, które mają aktualny kontrakt z NFZ do rejestracji na
szkolenia.
W razie pytań prosimy o kontakt:
e-mail: akademiaedm@cez.gov.pl
Infolinia: tel. 19 239 wew. 8 - czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00

