
 
 
PRAKTYCZNE ASPEKTY WDROŻENIA EDM 
OPROGRAMOWANIE DRERYK ODPOWIEDZIĄ NA WYZWANIA USTAWODAWCY I ZMIANY RYNKOWE   
  
CEL  
Omówienie najnowszych zmian w przepisach prawa związanych z EDM oraz oprogramowaniu drEryk. 
Przybliżenie, poprzez przejście krok po kroku najważniejszych funkcjonalności w oprogramowaniu 
drEryk. Odkrywając przed Państwem ciekawych i szybkich sposobów na realizację codziennych 
czynności. 
 
ADRESACI WARSZTATÓW  
Warsztaty kierowane są do lekarzy, pielęgniarek i kierowników medycznych podmiotów leczniczych (tj. 
właścicieli, dyrektorów) oraz administratorów systemów informatycznych - Informatyków.  
 
TREŚCI PROGRAMOWE  

1. Terminarz wprowadzania EDM. 
a. Obowiązujące rozwiązania, czyli co jest już prawnie wymagane. 
b. Co i od kiedy nas czeka. 

2. Oprogramowanie drEryk w praktyce podmiotu leczniczego. 
3. e-ZLA od stycznia 2016 roku. 

a. Jak przygotować się do nadchodzących zmian? 
b. Zasady wystawiania zwolnień. 

4. System ErLab do automatycznej wymiany danych. 
a. ErLab do połączeń z laboratoriami analitycznymi. 
b. ErLab do połączeń z pracowniami diagnostycznymi. 

5. Usługa e-Rejestracji 
 
METODY I NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE  
Prezentacja prowadzona w konwencji warsztatowej z możliwością zadawania pytań w trakcie wykładu. 
Omawiane będą praktyczne przykłady i codzienne sytuacje. Część informacyjna zostanie 
przeprowadzona w oparciu o slajdy prezentacji. Część praktyczna na oprogramowaniu drEryk – 
przykładowa wizyta z towarzyszącymi jej elementami składowymi (recepty, zwolnienia, skierowania 
itd.). 
 
PRELEGENT:  
Robert A. Beksiński – absolwent socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od kilkunastu lat związany 
zawodowo z branżą IT, posiada ugruntowane i bogate doświadczenie handlowe oraz wiedzę 
i umiejętności z zakresu zarządzania. Przez wiele lat piastował stanowiska managerskie w firmach 
polskich i zagranicznych, tworzył i odpowiadał m.in. za sieci dystrybucji, zdobywając jednocześnie 



wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie organizacji pracy oraz budowania dobrych relacji 
z pracownikami i klientami. Odpowiadał za organizację spotkań i konferencji, prowadzenie spraw 
administracyjnych, przetargów oraz obsługę dużych projektów korporacyjnych. Pełniąc rolę lidera 
zespołów z powodzeniem realizował wymagające i trudne projekty. Przez długi czas Redaktor Naczelny 
takich tytułów jak: „Polcom News”, a następnie „Epcot News”, współpracuje z licznymi redakcjami 
periodyków pisząc artykuły. Prywatnie udziela się w pomocy społecznej, m.in. współpracując z 
Krakowską Fundacją HAMLET. Interdyscyplinarność tworzy z niego solidnego i kompetentnego 
partnera w biznesie. 
 
Firma: 
Ericpol jest firmą inżynierską działającą od 1991 roku na międzynarodowym rynku ICT. Świadczy usługi 
outsourcingu, consultingu i integratorskie, dostarcza rozwiązania dedykowane w obszarach 
telekomunikacji, komunikacji M2M (machine to machine), IoT (Internet of Things), aplikacji dla sektora 
medycznego, finansów i bankowości oraz rozwiązań dla biznesu. Ericpol posiada 4 biura w Polsce i 3 
centra produkcyjne na Białorusi, Ukrainie i w Szwecji, które razem tworzą Grupę Ericpol, zatrudniając 
w sumie ponad 2000 pracowników. 
 
Specjaliści firmy Ericpol zrealizowali 800 kompleksowych długofalowych projektów w 75 krajach. 
Konkretnym świadectwem jakości naszych usług są Kluczowe Wskaźniki Osiągnięć (KPI – Key 
Performance Indicators) oraz wskaźniki time-to-market. Kompetencje i odpowiedzialność firmy Ericpol 
sprawiają, że jesteśmy postrzegani jako godny zaufania i bezpieczny partner w interesach, wielokrotnie 
nagradzany w krajowych i międzynarodowych konkursach branżowych. 
 
Rozwiązania teleinformatyczne Ericpola znalazły również zastosowanie w służbie zdrowia. 
We współpracy z grupą lekarzy pod egidą Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce Ericpol stworzył 
program dla praktyki lekarskiej o nazwie drEryk. Program spełnił oczekiwania lekarzy – usprawnił 
pracę personelu medycznego, podniósł jakość obsługi pacjentów, będąc przy tym łatwym w obsłudze. 
Zalety drEryka zostały docenione przez Centrum Monitorowania Jakości w Służbie Zdrowia. drEryk jest 
jedyną aplikacją w Polsce, która uzyskała pozytywną opinię tej instytucji. W 2008 roku program 
otrzymał prestiżową nagrodę „Teraz Polska” dla najlepszego produktu IT. W celu automatyzacji 
przepływu informacji między krajowymi laboratoriami medycznymi, a programem drEryk, stworzono 
system bezpiecznej komunikacji – ErLab. 
 
Produkt: 
drEryk to profesjonalne, nowoczesne, proste w obsłudze i bezawaryjne oprogramowanie, którego 
zadaniem jest kompleksowa obsługa podmiotów lecznictwa otwartego poprzez wsparcie w codziennej 
pracy lekarzy i pielęgniarek oraz pozostałego personelu. 
 
Oprogramowanie drEryk pozwala na kompleksowe rozliczanie z NFZ oraz z innymi płatnikami poprzez 
Moduł Usług Prywatnych. Skutecznie wspomaga i usprawnia pracę w zakresie obsługi pacjenta 
i świadczenia usług medycznych. 
 
drEryk jest tworzony i systematycznie rozwijany od 2005 roku. Oprogramowanie drEryk charakteryzuje 
się modułową budową, pozwalającą optymalnie dostosować strukturę do potrzeb. Dlatego też drEryk 
świetnie sprawdza się zarówno w dużych centrach medycznych, w średnich przychodniach, jak i 
indywidualnych praktykach lekarskich. 
 
drEryk spełnia wymagania prawne stawiane podmiotom leczniczym prowadzącym dokumentację 
medyczną w postaci elektronicznej, zapewniając: 

 zgodność z aktualnymi przepisami prawa, 

 dokumentację medyczną w postaci elektronicznej, 

 prostotę i intuicyjność obsługi, 

http://www.ericpol.pl/oferta/sektory/sluzba-zdrowia/
http://www.dreryk.pl/


 przejrzysty interfejs (widok wizyty na 1 ekranie), 

 szeroką funkcjonalność, 

 bezpieczeństwo personelu i pacjenta, 

 wsparcie poprzez aplikacje mobilne, 

 pracę na komputerach o niewielkich wymaganiach sprzętowych. 
 

W opinii coraz większej grupy lekarzy 
- drEryk to najlepsza elektroniczna dokumentacja medyczna w Polsce! 

 
 


