SYSTEM EWIDENCJI ZASOBÓW OCHRONY
ZDROWIA
W dniu 6 czerwca 2016 r. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępniło System
Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia (SEZOZ) – jest to kolejny system zrealizowany w ramach Projektu P4
„Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia”.
Podstawę prawną dla realizacji i wdrożenia SEZOZ stanowi ustawa o systemie informacji w ochronie
zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 Dz.U. 2011 nr 113 poz.657 z późn. zm. Zgodnie z przyjętymi założeniami
System przede wszystkim ma na celu służyć jednostkom odpowiedzialnym za organizację systemu ochrony
zdrowia w Polsce.
Świadczeniodawcy uzyskają narzędzie do zgłaszania do centralnego rejestru określonych rodzajów
posiadanych wyrobów medycznych w tym przede wszystkim specjalistycznego sprzętu medycznego.
Zgłoszenia będzie można dokonać za pomocą elektronicznych formularzy dostępnych poprzez stronę www.
Pozostali użytkownicy uzyskają bezpośredni dostęp do zintegrowanych, spójnych i wiarygodnych danych o
określonych zasobach w systemie ochrony zdrowia. Zebrane w SEZOZ dane pozwolą na ich analizę i
podjęcie decyzji o zasadności kolejnych zakupów w celu optymalnego rozmieszczenia na terytorium całego
kraju specjalistycznego sprzętu medycznego. Powyższe przyczyni się do efektywniejszego wykorzystania
zasobów oraz zaspokojenia potrzeb zdrowotnych obywateli.
Dzięki Systemowi, każdy będzie miał możliwość zweryﬁkowania i sprawdzenia dostępności sprzętu
medycznego. W SEZOZ możliwa jest lokalizacja jednostek, które posiadają określony sprzęt diagnostyczny.
System wspomaga również proces nawiązywania współpracy pomiędzy jednostkami systemu ochrony
zdrowia w zakresie dostępności i realizacji określonych badań.

Odbiorcami Systemu są:
Świadczeniodawcy,
Usługobiorcy,
Ministerstwo Zdrowia,
Narodowy Fundusz Zdrowia,
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
Wydziały Zdrowia Urzędów Wojewódzkich,
Organy założycielskie podmiotów leczniczych.

Główne cele wdrożenia Systemu to:
usprawnienie procesów związanych z dostępem do informacji o stanie zasobów ochrony zdrowia,
które pozwalają na dokonywanie oceny potrzeb zakupu sprzętu medycznego niezbędnego do
zapewnienia odpowiedniej ochrony zdrowia pacjentów na terenie całego kraju,
planowanie środków ﬁnansowych na realizację takich zakupów wg. aktualnych potrzeb,
umożliwienie dostępu do informacji gromadzonych w systemie na potrzeby kontraktowania
świadczeń medycznych.
Wybrane informacje na temat zasobów zgromadzonych w SEZOZ dostępne są dla usługodawców,
pacjentów, lekarzy, badaczy poprzez portal Systemu https://sezoz.ezdrowie.gov.pl.

