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Operacje online
Maciej Krasnodębski, Kierownik Openmedica TV

Edukacja i doskonalenie zawodowe z zakresu medycyny
jest niezbędnym ogniwem w procesie rozwoju naukowego
każdego lekarza. W dobie Internetu korzystanie z materiałów
naukowych z sieci staje się coraz bardziej popularne. Warunkiem sprawdzonego procesu edukacji jest świadomość pochodzenia materiałów szkoleniowych. Na portalach medycznych
Openmedica publikujemy materiały zrecenzowane, aktualne
merytorycznie.
Jak przekazywać wiedzę aby skutecznie oddziaływała na słuchacza? Videooperacje to
nowość na naszych portalach. Dzięki uprzejmości wybranych Klinik Chirurgicznych
możemy publikować w sieci nagrania z przeprowadzanych operacji. Jest to wyjątkowy
na swój sposób model prezentowania zarówno teoretycznej, jak i praktycznej wiedzy
lekarzom. Wprawdzie nic nie zastąpi praktyki zawodowej, jednak to właśnie nagranie
video potrafi najszczegółowiej odzwierciedlić skomplikowane schematy operacji.
Openmedica planuje przeprowadzić cykl nagrań, na których na przykładzie konkretnej
jednostki chorobowej lekarz prowadzący operacje będzie komentował ważne aspekty
każdej z czynności. Dzięki nowym technikom obróbki i montażu dźwięku i obrazu
stworzymy scalony program poświęcony konkretnemu przypadkowi klinicznemu.
Będzie on zawierał komentarze specjalistów przed operacją, poszczególne procesy
operacji, a także informacje o stanie zdrowia, ewentualnych powikłaniach i wskazaniach
do leczenia pooperacyjnego.
To właśnie dokładne opisy poszczególnych przypadków klinicznych, poszczególnych
jednostek chorobowych, mają za zadanie pomóc naszym czytelnikom w praktykowaniu
zawodowym. Dzięki swojej funkcjonalności to właśnie Videooperacje mają szansę stać
się najodpowiedniejszym sposobem doskonalenia zawodowego lekarzy specjalistów.
Raz w miesiącu na portalu Chirurg.pl opublikujemy jeden lub dwa, konkretne przypadki
kliniczne. Pierwsza Videooperacja już w marcu. Serdecznie zapraszamy do korzystania
z multimedialnych środków przekazu obecnych na stronach wydawnictwa Openmedica.

Zapraszam do kontaktu z Activeweb w celu wykonania lub konsultacji Państwa projektów audi-wizualnych. Realizujemy i specjalizujemy się w Videocastach (nagrania z sesji, konferencji naukowych i prasowych) oraz realizacji medycznych materiałów edukacyjnych (operacje, zabiegi, montaż, postprodukcja)
Maciej Krasnodębski
Mobile:/ 513 102 284
Tel:/ 22 894 06 30
email: maciej.krasnodebski@activeweb.pl
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Openmedica News
Łukasz Dubielecki, Project Manager Openmedica News

Openmedica News
Openmedica News jest
narzędziem zwiększania
świadomości lekarzy w zakresie określonych zagadnień
medycznych. Zespół redakcyjny Openmedica redaguje
wiadomości na podstawie informacji odnalezionych w
prasie specjalistycznej, aby później wykorzystać je w
celach propagowania wiedzy z zakresu medycyny.
Wzrost świadomości danej problematyki medycznej
zwiększa zainteresowanie metodami terapeutycznymi
z nią związanymi.

Trzymaj rękę na pulsie
Tworząc Openmedica News monitorujemy ponad 100
najbardziej wiarygodnych i prestiżowych czasopism
świata medycznego. Są wśród nich takie tytuły jak
New England Journal of Medicine, Journal of American
Medical Society (JAMA), International Journal of
Cardiology, Evidence Based Obstetrics and Gynecology,
Ginekologia Polska czy Przegląd Kardiologiczny oraz
wiele innych wysokonakładowych lub wysoce wyspecjalizowanych tytułów.
Nie wszystko, co dzieje się w świecie medycyny, bierze
swój początek w sterylnych pomieszczeniach laboratoriów. Kluczowe decyzje o wytycznych, procedurach i
aspektach prawnych, zapadają oraz są ogłaszane przez
duże organizacje rządowe i specjalistyczne. Należą do
nich m.in.: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Polskie
Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne, American Society of Clinical Oncology, European Medicines
Agency, Word Health Organization, Food and Drug
Administration.
Openmedica News selekcjonuje i dostarcza czytelnikom najistotniejsze z tych wieści.

Informacje Openmedica News budujemy nie tylko na
prestiżu i sprawdzalności tytułów źródłowych. Wybierając dane do publikacji posiłkujemy się bazami przeglądów systematycznych, metaanaliz, będących obecnie
wyznacznikami obiektywności informacji medycznej,
oraz opiniami ekspertów. Do naszych źródeł należą
takie bazy jak Cochrane, PubMed i Medline.

Stwórz własny kanał
informacyjny RSS
RSS (ang.: Really Simple Syndication) to format przekazywania nagłówków wiadomości oparty na języku XML.
Pełne teksty notatek lub ich streszczenia są dostępne
natychmiast po opublikowaniu. Można je pobrać
używając specjalnego czytnika RSS. RSS to alternatywny w stosunku do standardowych stron WWW sposób
dostępu do zasobów Internetu, zwłaszcza wiadomości i
blogów. RSS przypomina popularne newslettery, z tym
że wiadomości docierają do prenumeratora indywidualnie i natychmiast po tym, jak zostają opublikowane (a
nie np. raz dziennie).
Korzystając z RSS-ów możesz zebrać w jednym miejscu
informacje z wielu źródeł na interesujące Cię tematy.
Nie musisz oglądać reklam i ładować ciężkich stron
ze zbędnymi informacjami przed dotarciem do celu.
Dzięki RSS-om omijasz spam!

Zajrzyj badaczom w mikroskop
Na długo przed wprowadzeniem nowego leku czy
metody terapeutycznej na rynek, w laboratoriach
ośrodków badawczych przebiega fascynujący proces
odkrywczy. Od próbówki do szalki Petriego toczą się
losy nowych szczepionek i przełomowych terapii.
Zespół OpenMedica News przeszukuje kilkanaście tytułów takich jak Nature, Scientific American czy Genomics,
zawierających publikacje dotyczące odkryć w naukach
podstawowych. Informacje wyrwane wprost z laboratoriów pozwalają dotknąć medycyny przyszłości.

Zdobądź opinie eksperta
Wiarygodność
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naukowych, reporterzy Openmedica News docierają
do najlepszych specjalistów i najwybitniejszych postaci
polskiego świata medycyny.
Openmedica publikuje ponad 80 dokładnie wyselekcjonowanych aktualności każdego miesiąca. Czytający
je lekarze mogą znaleźć się niezwykle blisko rozwijającego się organizmu światowej medycyny. Dzięki temu
stają się współudziałowcami postępu najważniejszej
dziedziny ich życia. A co najważniejsze, robią to bez
wstawania z fotela przed komputerem.
Wiadomości Openmedica News są w naszym rodzimym
języku, dzięki czemu czytanie ich staje się przyjemniejsze niż sięganie do tekstów źródłowych. Wertujemy setki czasopism i stron internetowych, aby publikowane
informacje były aktualne, kluczowe, rzetelne i ciekawe.
Dziennikarze OpenMedica konstruując newsy stają się
artystami ubierającymi wytyczne, statystki i wyniki badań – słowem chłodne dane – w przyjazne informacje,
łatwe w odbiorze dla czytelnika. Informatycy i graficy
dbają natomiast o przejrzystą prezentację, niezawodne
działanie serwisu, szybkie wyszukiwanie informacji oraz
dostęp do archiwów.

Twoje newsy
Jeśli masz wiadomość dotyczącą Twojej firmy, kampanii,
konferencji lub inną informację, którą chciałbyś/chciałabyś podzielić się ze światem medycyny, przekaż nam a
my opublikujemy ją na portalach Openmedica.

Redakcja Openmedica News
email:/ dziennikarze@openmedica.pl
tel:/ 022 894 06 30
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Outsourcing redakcyjny- kluczowe zalety

Outsourcing

Opis

Wygoda

Prowadząc stałą komunikację merytoryczną ze środowiskiem medycznym oczekują Państwo partnera, który efektywnie stworzy wartościowe i zgodne z Państwa
oczekiwaniami oryginalne materiały medyczne. Openmedica realizuje zamówienia
od kilku do setek dokumentów. Nasz zespół to ponad 500 lekarzy z całej Polski
pracujących w kluczowych klinikach, gotowych dostarczyć Państwu oryginalnych opracowań, przeglądu doniesień medycznych czy wywiadów i materiałów
publicystycznych

Wiarygodność

Stały kontakt
merytoryczny
z lekarzem

W dobie Evidence Based Medicine nawet najlepiej zaprojektowana kampania
reklamowa produktu leczniczego spotka się z surową krytyką środowisk medycznych, jeśli nie zostanie poparta dowodami. Te dowody to:
- wyniki badań klinicznych,
- artykuły przeglądowe opublikowane w liczących się czasopismach medycznych,
- opinie niezależnych ekspertów medycznych, wytyczne i wskazówki towarzystw
- inne treści pojawiające się na światowej scenie medycznej.

Efektywne dotarcie

Dzięki interaktywnej platformie internetowej tworzone materiały mogą bezpośrednio dotrzeć do setek tysięcy lekarzy poprzez sieć portali specjalistycznych Openmedica, Państwa strony firmowe i produktowe oraz inne formy przekazu treści jak
RSS, Podcasts czy kanały Mobilne MedGrape

Budowanie zainteresowania

Pojawiające się regularnie treści medyczne (News, Artykuły przeglądowe, Streszczenia badań) na portalu firmowym, produktowym lub specjalistycznym sprawiają,
iż lekarze chętniej odwiedzają stronę.

Dedykowane kampanie
tematyczne

Zawartość
portali medycznych

Encyklopedie interaktywne
i multimedia

Produkty Openmedica

Element

Opis

Openmedica News

Wyszukane, wyselekcjonwane i zredagowane przez Openmedica, w przystępnej formie,
doniesienia medyczne związane z daną tematyką wskazaną przez Klienta

Pełne teksty źródłowe

Prowdzimy proces zakupu reprintów na dowolnych nośnikach. Zajmujemy się tłumaczeniem i wzbogaceniem o komentarze liderów opinii.

Artykuły Przeglądowe

Artykuły przeglądowe tworzone według wytycznych Klienta, przez doświadczony zespół
redaktorów Openmedica, publikowane w sieci portali specjalistycznych Openmedica lub
na stronach firmowych i produktowych.

Tłumaczenia

Openmedica oferuje tłumaczenia pełnych tekstów i abstaktów medycznych na potrzeby
Klienta i do kampanii reklamowych.
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Materiały
dla reprezentantów

Outsourcing
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Bezpośrednie
dotarcie do lekarzy

CME

Realizacja TV
Wsparcie
merytoryczne

Sukces CME

Dotarcie 24/7

Openmedica CME to nowatorskie rozwiązanie umożliwiające
efektywne zaangażowanie liderów opinii w działania edukacyjne
oraz bezpośrednie dotarcie do lekarzy poprzez własne portale lub
istniejącą i docenianą sieć portali specjalistycznych Openmedica.
Kluczem do sukcesu efektywnego kursu online jest posiadanie
wszystkich elementów potrzebnych do stworzenia efektywnego
szkolenia. Openmedica posiada unikalny know-how oraz
wszystkie narzędzia potrzebne do stworzenia kompletnego kursu
CME o najwyższym standardzie:

Zespół Openmedica TV – profesjonalny zespół realizacji i
montażu zapewnia wysokiej jakości nagrania materiałów multimedialnych.
Zespół outsourcingu medycznego Openmedica – nasi
redaktorzy przygotowują materiały merytoryczne do wykładów,
szkoleń oraz testów w ścisłej współpracy z liderami środowiska
medycznego.
Technologia CME – Activeweb Medical Solutions dysponuje
unikalną technologią streamingu i LMS umożliwiającego szybki dostęp do kształcenia
nawet na najsłabszych łączach internetowych i dowolnych systemach operacyjnych

Zalety Openmedica CME
•

System szkoleń online jest dedykowany do
tworzenia kursów dla lekarzy rodzinnych
i specjalistów, zarówno w prostej formie
jak i skomplikowanej – wszystko zależy od
Państwa oczekiwań.

•

CME zwiększa skalę dotarcia do lekarzy w
czasie, który do tej pory był nieosiągalny.
Dodatkowo posiada on atrakcyjną formę i
cenę.

•

Fakt stałego dostępu specjalistów i lekarzy
rodzinnych do Internetu pozwala efektywnie
wdrażać cele kształcenia.

•
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Stosując techniki videocast możemy szybko

przenieść szkolenie z sali konferencyjnej na
ekran komputera.
•

Dzięki systemowi dostępu do treści online
MedPass możemy wdrożyć wygodne
metody udostępniania treści lekarzom
poprzez kody Premium, które oferują szeroki
wachlarz opcji warunków dostępu (m.in. wg
odsłon, miesięcznie, rocznie, etc).

•

MedPass umożliwia użytkownikom śledzenie swoich postępów edukacyjnych oraz
pobieranie certyfikatów online.

Kinga Mocarska
account manager

•

Kształcenie podyplomowe online to przyszłość edukacji w medycynie.

mobile: +48 507 027 015
tel.: +48 22 894 06 30
email: kinga.mocarska@activeweb.pl
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Dlaczego ponad 80%
lekarzy szuka wyspecjalizowanej
informacji w Internecie?
Rafał Kowalczyk, Project Manager

Nie jest tajemnicą, ze
Internet staje się coraz
powszechniejszym
źródłem wiedzy dla
osób poszukujących
profesjonalnej informacji. Wyspecjalizowany serwis posiada
informacje, które
często od czytelnika wymagałyby zgromadzenia
kilku lub nawet kilkunastu pozycji w literaturze
fachowej. Z drugiej strony, Internet jako źródło
rzetelnej wiedzy, cały czas ciągnie za sobą opinie
„śmietnika informacji”. Lekarze często podkreślają,
że pacjenci znajdują na stronach www nieprecyzyjne, a nawet nieprawdziwe informacje o zdrowiu.
Tendencja ta jednak zmienia się - pacjenci oraz
środowisko medyczne nabiera coraz większego zaufania do wartości merytorycznej treści
zamieszczanych na witrynach internetowych nie
tylko na tych zagranicznych (PubMed, Elsvier,
Bio Med Central, Cochrane, Medline, Black Well
Synergy , Science Direct,ProQuest, DynaMed,
GIDEON,NCBI), ale także polskich (m.in. openmedica.pl). Dla coraz większej grupy lekarzy Internet
staje się coraz większym polem do promowania
wiedzy oraz edukacji.
„Elektroniczne formy przekazu są coraz bardziej
powszechne, i są doskonałym narzędziem do upowszechniania wiedzy w środowisk medycznym „
Prof. dr hab. Jarosław Drożdż, Przewodniczący
Sekcji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznem

Nie tyko treść, ale także forma

większość lekarzy, w domu a także miejscu
pracy. Współczesny lekarz ze względu na ciągłe
dokształcanie nie może pracować bez komputera
podłączonego do sieci.

Aktualność
Obecnie większość najważniejszych medycznych
tytułów prasowych ma swoje strony internetowe
British Journal of Medicine, New England Journal
of Medicine, Journal of American Medical Association, The Lancet, The Hart. Są one tworzone
głownie z powodów szybkiej aktualizacji informacji, która nie jest możliwa przy okazji wersji
drukowanej wydania.

Bezpieczeństwo
Zgodnie z prawem farmaceutycznym (ustawa z
dnia 6 września 2001r. “Prawo farmaceutyczne”
oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) do wybranych
treści medycznych dostęp mają tylko osoby
posiadające wykształcenie medyczne. Coraz
więcej polskich porali wdrożyło system logowania
MedPass (monitor Openmedica wyd. 4, 08/06),
obecnie MedPass jest wdrożony na 55 portalach
o medycynie i zdrowiu.

Wygoda i intuicyjność
Portale internetowe posiadają zestaw narzędzi
umożliwiających inteligentne przeszukiwanie
zasobów, znajdowanie informacji po słowach
kluczowych, daje to możliwości szybkiego wyszukania informacji a także poznania szerszego
kontekstu poszukiwanego tematu.

Nowoczesne środki przekazu informacji dzięki
poniżej opisanym cechą zostawiają w tyle tradycyjną książkę czy prasę drukowaną.

Multimedia

Dostępność

Informacje testowe przekazywane czytelnikom
poprzez portal medyczny często wzbogacane
są plikami multimedialnymi, co sprawia, że są
bardziej atrakcyjne, a przez to są również lepiej

Internet jest narzędziem, do którego ma dostęp
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zapamiętywane. W Internecie możemy znieść
informacje uzupełniane plikami: PDF, RTF, MS
WORD, XLS, PPT, JPG. Video, Audio, Flash. Przełomem na tej płaszczyźnie był system videorelacji
wprowadzony przez wydawnictwo Openmedica,
obecnie przekształcony w pierwszą telewizje
internetową dla lekarzy Openmedica.tv ( monitor
openmedica wyd. 6,10/6).

Personalizacja
Nowoczesne trendy w światowym Internecie pozwalają na tworzenie przez czytelnika własnych
kanałów informacyjnych RSS. Pozwala to na
dobieranie tylko tych informacji, które na interesują, dodatkowymi zaletami jest omijanie reklam
i spamu. Kolejnym elementem personalizacji
zasobów Internetu jest blog, który coraz częściej
staje się opiniotwórczym narzędziem dostępnym
dla wszystkich lekarzy (więcej na temat RSS
i blogów: monitor Openmedica wyd. 7 11/06).
Openmedica jak pierwsze wydawnictwo dla
lekarzy wprowadziła elementy społeczności Web
2.0, Wierząc, że dzięki personalizacji w odbiorze
i wysłaniu treści zasoby w Internecie dla lekarzy
będą jeszcze atrakcyjniejsze.

MEDIA
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Rola patronatów medialnych
oferowanych przez
wydawnictwo Openmedica
Aleksandra M. Sienkiewicz, Specjalista ds PR

Czym jest Openmedica?
Nowe wydawnictwo
medyczne w Internecie
zostało wprowadzone
przez Activeweb Medical Solutions jesienią
2006 roku. Openmedica to profesjonalne wydawnictwo służące
popularyzacji wiedzy z zakresu medycyny wśród
specjalistów, lekarzy
i studentów medycyny. Wydawnictwo obejmuje
innowacyjne, specjalistyczne portale medyczne, które do tej pory funkcjonowały oddzielnie:
kardiolog.pl, radiolog.pl, chirurg.pl, ginekolog.pl,
lekarzonkolog.pl, genetyk.pl – dla lekarzy, ekonferencje.pl - dla organizatorów wydarzeń medycznych i poradnikmedyczny.pl - skierowany głównie
do pacjentów. Poprzez połączenie wszystkie
portale są dostępne pod jedną, wspólną marką.
Na witrynach portali dotychczas zostało zgromadzonych ponad 32 000 informacji medycznych
tworzonych we współpracy z około 300 autorami
reprezentującymi środowisko zdrowia. Dzięki
temu przedstawiane materiały świadczą o swojej
opiniotwórczości.
Ostatnio wydawnictwo uruchomiło zupełną
nowość w Internecie – kanał telewizyjny dla
lekarzy. Telewizja OpenMedica TV to nowość
wśród środków przekazu, które obecne są
na portalach OpenMedica. Reporterzy kanału
zawsze aktywnie biorą udział w najważniejszych
zjazdach i konferencjach medycznych. Działania
telewizji związane są bezpośrednio z kluczowymi
wydarzeniami w polskiej medycynie.
W Radzie Naukowej, która nadzoruje wysoki
standard zawartości merytorycznej zasiada
kilkudziesięciu wybitnych polskich profesorów
medycyny.
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Na stronach portali wydawnictwa OpenMedica
można znaleźć m.in.: wywiady
z czołowymi przedstawicielami polskiej medycyny
i przywódcami opinii, videocasty, czyli relacje
video przedstawiające zapis rozmów z wybitnymi
profesorami związanymi z polską służbą zdrowia,
fora dyskusyjne z opiniami czytelników portali,
blogi dotyczące tematyki zdrowotnej.

Zalety portali Openmedica.
Niewątpliwym atutem specjalistycznych portali
medycznych Openmedica jest możliwość dotarcia do wybranej grupy odbiorców – autorytetów
medycznych lekarzy specjalizujących się w danej
dziedzinie zdrowia – kardiologia, chirurgia, ginekologia, radiologia, onkologia i nie tylko.
Informacja umieszczona na stronach naszych
portali ma na celu zainteresowanie jak największego grona potencjalnych uczestników konferencji oraz liderów opinii publicznej, którzy swoją
obecnością uświetniają wydarzenie.

Co oferuje Openmedica w ramach
patronatu?
Sieć specjalistycznych portali medycznych Openmedica od lat uczestniczy w najważniejszych
wydarzeniach medycznych.
Objęcie patronatu przez nasze wydawnictwo
oparte jest na obustronnych korzyściach. Wiąże
się to z tym, że redakcja przygotowuje materiały
dziennikarskie w formie artykułów i wywiadów
do witryn Openmedica. Na wybranym portalu
staramy się zamieszczać banner bądź informacje
promujące wydarzenie medyczne na naszych
portalach – zwłaszcza, jeśli chodzi o witrynę
ekonferencje.pl.
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Do odpowiednio wyselekcjonowanej grupy
odbiorców wysyłamy e-mailing, który informuje
o terminie i dokładnym programie imprezy. Odbiorcami są lekarze zgromadzeni w bazie danych
portali Openmedica oraz osoby zarejestrowane
na danych witrynach.
Podczas imprezy realizujemy wywiady i dokonujemy relacji video z imprezy. Dodatkowo nagrywamy także videocasty, – czyli krótkie wypowiedzi
z przywódcami opinii – wybitnymi specjalistami
medycznymi i zagranicznymi gośćmi uczestniczącymi w sympozjach. Nagranie z konferencji
zamieszczamy na wybranym specjalistycznym
portalu, który wchodzi w skład Openmedica na
okres min. jednego miesiąca.

Czego Openmedica oczekuje w ramach współpracy?
Pełniąc funkcje patrona medialnego Openmedica
jest zainteresowana szansą zaprezentowania
się na imprezie. W szczególności zależy nam
na umieszczeniu naszego logo we wszystkich
materiałach konferencyjnych oraz możliwość
ustawienia stoiska i standu, gdzie goście konferencyjni będą mogli uzyskać od przedstawiciela
wydawnictwa więcej informacji o portalach. W
wybranych imprezach osoba reprezentujaca
sieć portali Openmedica bierze czynny udział w
wybranych panelach konferencji i sympozjach.
Nasze bogate doświadczenie w tego typu
przedsięwzięciach, jest poparte referencjami oraz
wysoką efektywnością nowoczesnych narzędzi
przekazu informacji, które dostarczamy. Jesteśmy
przekonani, że współpraca patronacka nad najważniejszymi wydarzeniami medycznymi będzie
przynosiła wydawnictwu oraz organizatorom
konferencji coraz więcej korzyści i obustronnej
satysfakcji.
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CME + MedPass Access
Igor Gnot, CEO
Ewa Haładyj, CME Project Manager

Stworzenie programu edukacyjnego wiąże się dla firmy farmaceutycznej często z
niemałym wydatkiem. Dlatego kluczowym elementem takiego projektu jest zabezpieczenie ROI.
Dostęp do zasobów w internecie, artykułów czy szkoleń odbywa się najczęściej poprzez
system przyznawania loginów i haseł. W skali kraju i pracy z reprezentantami, pobranie
takich informacji a następnie przekazanie ich lekarzom jest karkołomne i często niewykonalne.
System rejestracji MedPass Access umożliwia wygodny system dostępu do zasobów
internetowych wyłącznie wskazanym lekarzom. W ramach systemu drukujemy na
wybranym nośniku (dedykowana ulotka, informacja o kursie lub bilet) unikalne kody
aktywacji. Przekazywane są one przez reprezentantów do lekarzy.

jaki udostępnia portal od momentu aktywacji lub liczbę sesji (wejść na szkolenie). Lekarz rejestrując się w systemie MedPass (dobrze mu znanym z takich portali jak kardiolog.pl czy chirurg.pl) następnie zostaje poproszony o aktywację odpowiedniego kodu.
Po tym procesie Activeweb jest w stanie udzielić Państwu informacji którzy lekarze
aktywowali kody czy którzy reprezentanci mieli największą skuteczność w zaangażowaniu lekarzy do programu. Pozwala to na dalsze działania (follow up).
Lekarz może aktywować tylko raz kod. Raz zaktywowany kod zostaje przypisany do
użytkownika. Kopiowanie kodów nie ma sensu.
Poniżej przedstawiamy proces aktywacji i dostępu do CME:

Każda pula kodów posiada charakterystyczne właściwości jak datę ważności, czas na

System MedPass Access można wdrożyć zarówno w rozwiązaniach stworzonych przez
Activeweb jak i w innych projektach internetowych tworzonych przez Państwa aktualnych partnerów IT. System MedPass jest otwartym rozwiązaniem z którego korzysta
wiele firm farmaceutycznych i agend rządowych. Już teraz warto wdrożyć go w swoim
dziale dla zabezpieczenia danych osobowych i procesów komunikacji z lekarzami.
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Jeżeli są Państwo zainteresowani systemem MedPass Access i
CME, zapraszamy do kontaktu z :
Kinga Mocarska
Account Manager
T:/ 22 894 06 30
M:/ 507 027 015
E:/ kinga.mocarska@activeweb.pl
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Igor Gnot, CEO Activeweb

Dotychczas kształcenie podyplomowe na najwyższym
poziomie było dostępne dla uczestników warsztatów, szkoleń czy konferencji medycznych. Jednakże
większości lekarzy, pracujących w małych ośrodkach
akademickich, nie obejmował ten program. Ogrom
pracy tych specjalistów, będących często jedynymi specjalistami w swojej dziedzinie w regionie oraz znaczny
koszt szkoleń wyjazdowych sprawia, że lekarze ci nie
korzystają z konwencjonalnych form udoskonalania
zawodowego.
Kształcenie podyplomowe za pomocą modułu online
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom lekarzy, którzy nie
mogą sobie pozwolić na podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez tradycyjne kursy. Innowacyjna formuła
kursów uatrakcyjnia przekazywaną wiedzę. Poprzez
zestawienie obrazu, głosu i transkrypcji tekstu prowadzącego wraz z prezentacją multimedialną uzyskujemy
najnowsze narzędzie edukacyjne dla lekarzy (patrz
schemat). Innowacyjna formuła kursów uatrakcyjnia
przekazywaną wiedzę, sprzyja przyswajaniu nowych
treści. Dzięki wygodzie korzystania z kursu online
lekarz może skorzystać z kursu wszędzie – w domu, w
pracy, na dyżurze. Zapamiętane wiadomości uczestnicy
mogą sprawdzić w teście końcowym, natomiast swoje
uwagi i problemy – przedyskutować z ekspertem i
innymi specjalistami na forum dyskusyjnym.

Slajdy powerpoint zsynchronizowane
z obrazem video prowdzącego

Idealnie zbuforowany
obraz video

Transkrypt wykładu

Dodatkowe załączniki do
pobrania
Grupa dyskusyjna
i wsparcie wykładowcy

Przykłady wdrożeń Activeweb CME
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Nawigator po lekcjach,
ćwiczeniach i egzaminach
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Nowe osoby w Activeweb
Aleksandra Sienkiewicz, Specjalista PR

Michał Błoński
Junior Product Manager

Artur Małecki
Programista

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania i Leona
Kuźmińskiego w Warszawie. Do jego podstawowych obowiązków należy
utrzymywanie dobrych kontaktów z klientami. Ponadto współrealizuje projekty
zespołu redakcji oraz wspiera proces redakcyjny portali Openmedica. Interesuje się sportem.

Objął obowiązki programisty PHP oraz helpdesku. Obecnie jest studentem IV
roku informatyki na Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej o profilu Inżyniera
Oprogramowania. W wolnych chwilach lubi pływać. Słucha rocka i muzyki
metalowej. Informatyką interesuje się od dawna i z nią łączy swoją przyszłość.

Jeżeli planujesz zwiazac swoją karierę z nowymi technologiami, mediami lub project managementem, zapraszamy do kontaktu z Activeweb
praca1@activeweb.pl
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