
 

 

Formatka na potrzeby opisu warsztatów realizowanych w ramach 

projektu TOOLS TO FLY 

 

1.  Tytuł – W cyfrowym świecie: „Zintegrowany Informator Pacjenta – ZIP” 

2.  Cele  -  Celem szkolenia jest nabycie umiejętności obsługi i  uzyskiwania 

informacji  z ZIP  a w szczególności: 

  - otrzymanie dostępu i rejestracji do systemu, 

  -  logowanie się, 

  - opanowanie strategii efektywnego wyszukiwania danych. 

3.  Krótki opis zawartości merytorycznej  – W trakcie kursu uczestnicy 

zapoznają  się ze sposobami wyszukiwania niezbędnych informacji dotyczących 

usług medycznych świadczonych przez NFZ, a wśród nich: 

  - dostęp do bieżących ogłoszeń i komunikatów, 

- podstaw prawnych, z uwzględnieniem zasad świadczenia usług za 

granicą i ich refundacji, 

- programów profilaktycznych, 

- wykazów i adresów przychodni, szpitali, placówek pomocy 

doraźnej, zaopatrzenia protetycznego, sanatoriów i aptek, 

- terminów oczekiwania, 

- kosztów leczenia. 



4.  Grupa docelowa – Grupa do której adresowane jest szkolenie stanowią 

osoby w wieku powyżej lat pięćdziesięciu ( 50 +), korzystające ze świadczeń 

NFZ. 

6.  Metodologia  - Podstawową formą szkolenia stanowi prezentacja 

przygotowana z uwzględnieniem potrzeb i możliwości osób 50+ . 

     W oparciu o nią uczestnicy wykonują logowanie do systemu i wypełniają 

odpowiednie formularze w celu uzyskania pożądanych informacji. 

7.  Czas trwania:  3-5 godzin. 

8.  Materiały, zasoby – Materiały do kursu stanowią: prezentacja w postaci 

wydruku,  broszura zawierająca podstawowe formularze programu oraz krótki 

opis ich wypełniania. 

9.  Ćwiczenia - polegają na realizacji poleceń dotyczących wyszukiwania 

konkretnych informacji na temat świadczonych usług w określonym terminie,  

i gromadzenia informacji umożliwiających podejmowanie optymalnych decyzji 

o miejscu, sposobie i terminie leczenia oraz  dalszej rehabilitacji. 

10. Course evaluation from the trainees   

11. Conclusions from the trainer 
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