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W tym numerze: 

Szanowni Państwo, 

Tym razem, jako temat przewodni Biuletynu, wybraliśmy działania podejmowane w ramach promocji 

największego obecnie Projektu w obszarze e-Zdrowia w kraju, czyli Projektu P1. W aktualnym wydaniu 

publikujemy szereg informacji o rozwiązaniach, które wkrótce będą funkcjonować w systemie opieki    

zdrowotnej na terenie całego kraju. Internetowe Konto Pacjenta, e-Recepta,  e-Skierowanie, e-Zlecenie, 

Portal informacyjny eZdrowie.gov.pl, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna, to zaledwie część z wielu 

udogodnień opracowywanych i wdrażanych przez CSIOZ w obszarze ochrony zdrowia. Wierzymy, że 

przemyślaną i czytelną kampanią promocyjną e-Zdrowie zachęcimy sceptyków, a zwolenników utwierdzimy 

w przekonaniu, o  słuszności korzystania z nowoczesnych rozwiązań, również w opiece zdrowotnej. 

O benefitach dla wszystkich oraz istotnych wskazówkach, jak korzystać z dostępnych wkrótce rozwiązań, 

informujemy na kolejnych stronach naszej publikacji. 

Ponadto podsumowujemy postępy w Projekcie P1, przedstawiamy najnowsze informacje dotyczące funkcjo-

nowania Platformy P2 oraz prezentujemy listę projektów planowanych do realizacji przez Centrum 

w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Tradycyjnie już, polecamy teksty w naszych stałych rubry-

kach: „Wieści z Regionów”, z wynikami II edycji Badań Regionalnych i „Profesjonaliści w Ochronie  

Zdrowia”, gdzie przeczytamy na temat Krajowego Rejestru Nowotworów.  

Przy okazji nadchodzących świąt ,życzę wszystkim czytelnikom Radosnych Świąt 
Wielkanocnych, aby  w Waszych sercach, rodzinach i domach zagościła radość, 
spokój i wielka nadzieja odradzającego się życia. 

Marcin Kędzierski 

Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

Kampania informacyjno – promocyjna dla Projektu P1 

rozpoczęta! 

„Jeden system dla Twojego zdrowia”  

Pod takim hasłem, w dniu 17 lutego br. Centrum Sys-

temów Informacyjnych Ochrony Zdrowia rozpoczęło 

realizację kompleksowej, ogólnopolskiej kampanii 

informacyjno – promocyjnej dla Projektu P1.  

Głównym założeniem kampanii jest wsparcie realizacji 

celów Projektu P1 oraz zachęcanie przyszłych użytkowni-

ków do korzystania z Platformy P1. Zaplanowana kampa-

nia jest kolejną okazją do zaprezentowania społeczeństwu wszelkich korzyści oraz przewidywa-

nych zmian w  funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia w Polsce. Kampania prowadzona 

będzie w okresie od lutego do listopada 2014 roku.  

W promowanie rozwiązań e-Zdrowia włączyła się Pani Dorota Wellman, która zachęca do 

korzystania z nowoczesnych technologii w opiece medycznej.  
Kontynuacja na 3 str. 

http://www.eZdrowie.gov.pl
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Dr inż. Kajetan Wojsyk 

W niniejszym wydaniu chcemy zwrócić uwagę na możliwości, jakie daje połączenie uporządkowa-

nych danych w dalszych zastosowaniach Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczni-

czą (dalej: RPWDL). Jeśli weźmiemy pod uwagę, że każdy podmiot lub przedsiębiorstwo opisane 

są jednoznacznie identyfikatorem REGON, możemy przyjąć ogólną regułę, że adres poczty elek-

tronicznej, wykorzystywany w systemie informacji w ochronie zdrowia można zbudować jako 

REGON@zoz.org.pl, gdzie w miejscu REGON wystąpi odpowiedni dla danego podmiotu czy 

przedsiębiorstwa identyfikator (9- lub 14-cyfrowy, w zależności od tego, czy dotyczy podmiotu, 

czy przedsiębiorstwa). Z kolei kody TERYT pozwolą na odpowiednie terytorialne grupowanie 

adresów, gdyby zaistniała potrzeba wysłania poczty elektronicznej do przedsiębiorstw znajdują-

cych się na pewnym obszarze terytorialnym. Idąc dalej – podobnie, jak dzieje się to w przypadku 

wyszukiwarki używanej w RPWDL, można byłoby dokonywać wszystkich selekcji, na które    

pozwala ta wyszukiwarka – i tworzyć stosowne listy mailingowe. Oczywiście, wszystko pod warunkiem, że wyszukiwar-

ka będzie poprawnie funkcjonowała – a to z kolei uwarunkowane jest poprawnością danych (w tym kodów resortowych 

Ministra Zdrowia) wprowadzonych do RPWDL. W tym miejscu należy przypomnieć, że jakość danych w RPWDL uza-

leżniona jest od „czujności” organów rejestrowych, które z urzędu powinny korygować dane, kierując się wskazówkami, 

jakie systematycznie publikujemy w Biuletynie Informacyjnym. W niniejszym wydaniu zamieszczamy kolejny ranking 

stanu jakości danych, dotyczących wpisywanych w rejestrze adresów, które powinny być zgodne z rejestrem TERYT 

(dla ułatwienia pracy został on zaimplementowany w RPWDL) oraz uzupełniania identyfikatorów REGON i TERYT. 

Te uzupełniają się i aktualizują samoczynnie, jeśli nazwy województw, powiatów i gmin wybierane są kolejno ze słowni-

ków i zatwierdzane.  

Jak jednak wynika z ostatniej analizy (dane z dnia 2014-03-11), w okresie pomiędzy kolejnymi badaniami nastąpiło 

wręcz pogorszenie jakości danych. Na „rankingowej liście jakości danych w RPWDL” zaledwie Wojewoda Zachodnio-

pomorski może pochwalić się poprawą jakości danych zarówno w stosunku do początkowego punktu odniesienia (dane 

z dnia 2013-10-10), jak i poprzedniego punktu odniesienia (2014-01-07). Nadal jednak pozostaje na 14 pozycji listy.  

Dokąd zmierzamy, o co walczymy… Część 5. 

Autor jest Za-

stępcą Dyrektora 

ds. Europejskich 

w CSIOZ  

LISTA RANKINGOWA JAKOŚCI DANYCH RPWDL  
Stan danych aktualny na dzień 2014-03-11 r. 
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Nastąpiły też dwa przegrupowania – względne pogorsze-

nie jakości danych w województwach lubuskim i wielko-

polskim było większe niż odpowiednio w województwie 

dolnośląskim i łódzkim, co spowodowało zamianę miejsc 

na liście.  

W kolejnym wydaniu biuletynu odniesiemy się do innych 

rejestrów zawierających dane związane z przestrzenią – 

rejestru zezwoleń na prowadzenie aptek oraz rejestru    

hurtowni farmaceutycznych.■ 

Szczegółowe informacje na temat miejsc występowania 

błędów w Rejestrze można znaleźć na naszej stronie 

www.csioz.gov.pl/rpwdl.php - zapraszamy i apelujemy 

o dokonywanie stosownych korekt. 

Kontakt: e-mail: biuro@csioz.gov.pl  

Kampania informacyjno – promocyjna dla Projektu P1 rozpoczęta! c.d. 

Już teraz, aktualne informacje na temat prowadzone-

go Projektu P1 oraz jego rezultatów można znaleźć 

na stronach internetowych w postaci reklam bannero-

wych na 15 największych portalach internetowych 

w Polsce oraz na portalach społecznościowych takich jak: 

F a c e b o o k  ” →  w w w . f a c e b o o k . c o m /

internetowekontopacjenta  

Twitter → .www.twitter.com/CSIOZ  

Nasza Klasa → .www.nk.pl/grupy/795266 

Jednocześnie prowadzone będą 2 profile publiczne.  

Na portalu społecznościowym  Facebook przygotowano 

aplikację  „Elektroniczny przewodnik po Projekcie P1”. 

Aby skutecznie dotrzeć do każdego zainteresowanego 

nadchodzącymi zamianami w systemie ochrony zdrowia, 

dodatkowo uruchamiane zostaną:  

Kampania promocyjna w prasie  

powszechnej i branżowej – dzięki 

której dowiedzieć się będzie moż-

na  na temat Projektu P1 i jego 

produktów. Kampania outdoor -  

za pośrednictwem której, na bil-

bordach w 16 miastach wojewódz-

kich, będzie można zobaczyć roz-

wiązania przyszłości w e-Zdrowiu. 

Kampania w komunikacji publicz-

nej w 16 miastach wojewódzkich. Przekaźnikami infor-

macji w tym przypadku będą  plakaty i nośniki LED 

w komunikacji publicznej tj. w tramwajach, autobusach 

oraz  metrze Już wkrótce uruchomiona będzie kampania 

medialna w telewizji i radiu. W ramach niej, przygotowa-

ne i wyemitowane zostaną spoty telewizyjne oraz spoty 

radiowe w ogólnopolskich stacjach radiowych i telewi-

zyjnych o szerokim zasięgu.  

Z  Projektem P1 będziemy również gościć podczas  

imprez o charakterze masowym organizowanych przez 

instytucje zewnętrzne min. podczas Półmaratonu 

i Maratonu Warszawskiego. W ramach tych imprez 

CSIOZ będzie informowało o produktach Projektu P1 

w tym w szczególności istotnych zmian z punktu widze-

nia pacjentów tj. Internetowego Konta Pacjenta,             

e-Recepty, e-Skierowania. 

Uzupełnieniem całości działań promocyjnych,     

będzie:  

Organizacja konferencji merytorycznych dla określo-

nych grup docelowych - planowanych na IV kwartał 

2014 r. 

Prezentacje i rozmowy na temat Projektu P1 w poran-

nych programach telewizyjnych. 

Przygotowanie e-podręcznika, który umożliwi przepro-

wadzenie lekcji w szkołach ponadpodstawowych doty-

czących Rozwiązań e-Zdrowia budowanych w ramach 

Projektu P1. Informacja o e-podręczniku wraz 

z instrukcją przeprowadzenia lekcji wysłana  zostanie do 

wszystkich szkół ponadpodstawowych w Polsce.  

Przeprowadzenie cyklu 10 briefingów prasowych – skie-

rowanych do  mediów reprezentujących różne grupy 

interesariuszy Projektu P1. 

W ramach innych wydarzeń prowa-

dzonych równolegle z kampanią pro-

mocyjną w roku 2014, CSIOZ  planuje: 

Kontynuację cyklu otwartych spotkań 

dla lekarzy, farmaceutów personelu     

medycznego oraz pracowników wydzia-

łów zdrowia. Przedmiotem tych spotkań 

jest przekazanie uczestnikom informacji, 

zasad dotyczących wdrażania Elektronicz-

nej Dokumentacji Medycznej oraz produktów Projektu 

P1, min. Internetowego Konta Pacjenta, e-Recepty,                       

e-Zwolnienia, 

Publikacje w prasie powszechnej oraz branżowej dot. 

projektów realizowanych przez CSIOZ w tym Projektu 

P1 oraz Projektu P2, 

Udział w cyklicznej imprezie organizowanej w miesią-

cach letnich w różnych miastach na terenie całego kraju, 

których celem jest dotarcie z informacją dot. Projektu 

P1 do szerokiego grona odbiorców w szczególności do 

każdego z obywateli – jako potencjalnych pacjentów. 

Na  temat wszystkich wydarzeń będziemy informować na 

bieżąco za pośrednictwem naszych stron internetowych 

oraz Biuletynu informacyjnego CSIOZ.■ 

Kontakt: Wydział Informacji i Promocji CSIOZ, e-mail: 

promocja@csioz.gov.pl  

http://www.csioz.gov.pl/rpwdl.php
mailto:biuro@csioz.gov.pl
https://www.facebook.com/internetowekontopacjenta
https://www.facebook.com/internetowekontopacjenta
https://twitter.com/CSIOZ
http://nk.pl/grupy/795266
https://www.facebook.com/pages/Centrum-System%C3%B3w-Informacyjnych-Ochrony-Zdrowia/379987162078802?id=379987162078802&sk=app_741810402505035
mailto:promocja@csioz.gov.pl
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Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony       

Zdrowia pełni funkcję koordynatora ds. infrastruktu-

ry informacji przestrzennej w Ministerstwie Zdrowia. 

Zadania powierzone Centrum w ramach tej koordy-

nacji, dotyczą przede wszystkim wsparcia wdrożenia 

Infrastruktury Informacji Przestrzennej, w myśl prze-

pisów ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze 

informacji przestrzennej (Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489). 

W lutym tego roku, Centrum, w ramach realizacji zadań 

koordynacyjnych uczestniczyło w konsultacjach publicz-

nych na temat Infrastruktury Informacji Przestrzennej, 

które obejmowały badanie przy pomocy kwestionariusza. 

Badanie objęło szerokie grono odbiorców, od pracowni-

ków rządowych, dostawców i użytkowników danych 

z sektora publicznego, użytkowników komercyjnych 

i niekomercyjnych oraz innych zainteresowanych stron. 

Celem badania było zebranie opinii od respondentów na 

temat korzystania z dostępu do danych przestrzennych 

geoportali międzynarodowych, krajowych lub regional-

nych oraz oceny słuszności i skuteczności wdrażania  

dyrektywy INSPIRE 2007/2/WE. Prowadzone konsulta-

cje społeczne służyły dokonaniu oceny, czy podejmowane 

do tej pory działania na rzecz ustanowienia infrastruktury 

informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej, 

zgodnie z dyrektywą INSPIRE, zmierzają do realizacji 

założonych celów. 

Wyniki tej oceny dostępne są na stronie: 

www.ec .europa.eu/environment/consulta t ions/

inspire_en.htm i zostaną przedstawione Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie w 2014 roku. 

Informacje przestrzenne stosowane w ochronie 

zdrowia 

Systemy informatyczne ochrony zdrowia, 

a szczególnie umieszczone w nich reje-

stry zawierające odniesienia do przestrze-

ni (np. adresy komórek organizacyjnych 

przedsiębiorstw leczniczych, adresy wy-

konywania praktyk lekarskich) powinny 

być powiązane z Geoportalem 

(www.geoportal.gov.pl), w sposób umoż-

liwiający maksymalne wykorzystanie me-

chanizmów lokalizacji konkretnych 

obiektów na terytorium kraju i poza nim. 

Jest to możliwe dzięki utrzymaniu odpo-

wiedniej jakości danych zgodnych 

z rozporządzeniem w sprawie Krajowych 

Ram Interoperacyjności, np. stosowanie we wszystkich 

rejestrach nazw ulic czy miejscowości zgodnie z ich 

brzmieniem w rejestrze TERYT. Uporządkowanie istnie-

jących zasobów informacyjnych, w tym szczególnie reje-

strów, może znacząco poprawić ich „informacyjność”, 

oraz zmniejszyć koszty pozyskiwania danych w celach 

zarządczych. Niestety, jak wynika z systematycznie prowa-

dzonej analizy stanu jakości danych w podstawowym reje-

strze, jakim jest Rejestr Podmiotów Wykonujących Dzia-

łalność Leczniczą, stan ten pogarsza się. Trudno zrozu-

mieć przyczyny tego zjawiska, szczególnie, że regularnie 

prowadzona jest przez CSIOZ akcja informacyjna doty-

cząca znaczenia jakości danych w elektronicznym syste-

mie informacji w ochronie zdrowia.  Warto porównać 

tabele zawierające „listy rankingowe” jakości danych doty-

czących adresów podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą, ich przedsiębiorstw, jednostek i komórek orga-

nizacyjnych zamieszczonych w niniejszym i poprzednim 

wydaniu Biuletynu informacyjnego. 

Regulacje w zakresie Infrastruktury Informacji 

Przestrzennej w Polsce 

Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 14 marca 2007 r. (zwana dyrektywą INSPIRE)  

weszła w życie 15 maja 2007 roku i jest zbieżna z inicjaty-

wami w poszczególnych państwach członkowskich oraz 

trendami światowymi. Celem dyrektywy jest realizacja idei 

INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Euro-

pe), polegającej na zapewnieniu dostępu do  danych mają-

cych związek z przestrzenią (chociażby poprzez powiąza-

nie adresowe czy związek z jakimś obszarem – np. zagro-

żenia epidemicznego). Działania wynikające z wdrożenia 

dyrektywy INSPIRE prowadzić mają do znaczących uła-

twień w dostępie do danych związanych z terenem 

wszystkim, którzy tych danych potrzebują: organom ad-

ministracji, organizacjom publicznym i prywatnym, przed-

siębiorcom i obywatelom, działającym 

w skali całej Unii Europejskiej, w skali     

poszczególnych Państw Członkowskich 

oraz w skali regionalnej i lokalnej.  

Każde z państw członkowskich zostało 

zobowiązane do transpozycji dyrektywy 

INSPIRE do swojego porządku prawne-

go. W Polsce zobowiązanie to zostało 

wypełnione przez wprowadzenie w życie 

w dniu 7 czerwca 2010 ustawy 

o infrastrukturze informacji przestrzennej 

Ustawa ta powołuje m.in. „Radę Infra-

struktury Informacji Przestrzennej”, któ-

rej zadaniem jest koordynacja i podejmo-

wanie inicjatyw w szczególności dotyczą-

cych usprawnienia infrastruktury pod względem organiza-

cyjnym i technicznym oraz rozszerzenia jej zakresu tema-

tycznego. Członkiem Rady z ramienia Ministerstwa Zdro-

wia jest Sekretarz Stanu - Sławomir Neumann. 

SYSTEMY INFORMATYCZNE 

OCHRONY ZDROWIA, 

A SZCZEGÓLNIE UMIESZCZONE 

W NICH REJESTRY 

ZAWIERAJĄCE ODNIESIENIA DO 

PRZESTRZENI, POWINNY BYĆ 

POWIĄZANE Z GEOPORTALEM  

W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY 

MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE 

MECHANIZMÓW LOKALIZACJI 

KONKRETNYCH OBIEKTÓW NA 

TERYTORIUM KRAJU        

I POZA NIM.  

Elementy infrastruktury informacji przestrzennej w ochronie 
zdrowia 

http://ec.europa.eu/environment/consultations/inspire_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/inspire_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/inspire_en.htm
http://www.geoportal.gov.pl
http://www.geoportal.gov.pl
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Projekty planowane do realizacji przez CSIOZ w nowej          

perspektywie finansowej 

W styczniu br. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji prowadziło proces preselekcji projektów, planowanych do realiza-

cji w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Wśród 

przedsięwzięć planowanych do realizacji przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w ramach 2 celu 

szczegółowego Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, znalazły się 

następujące projekty:  

Projekty, planowane do realizacji w nowej perspektywie finansowej, będą stanowiły dopełnienie katalogu usług oraz 

poprawienie ich jakości, w stosunku do usług dostarczonych w ramach Projektów P1 i  P2. Zgłoszone przez CSIOZ 

projekty są zgodne z głównymi kierunkami informatyzacji w ochronie zdrowia, określonymi w dokumencie „Kierunki 

informatyzacji e-Zdrowia Polska na lata 2011 – 2015 oraz ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 

w ochronie zdrowa”. Szczegóły na temat każdego z projektów zgłoszonych do wstępnej preselekcji w ramach POPC, 

znaleźć można na stronie internetowej CSIOZ -> http://www.csioz.gov.pl/indexDetail.php?id=252 ■ 

Kontakt: Biuro Zarządzania Projektami, e-mail: p1_info@csioz.gov.pl  

Minister Zdrowia, jako organ wiodący, odpowiada za  

temat zdrowie i bezpieczeństwo określony w rozdziale 3 

pkt 5 załącznika do ustawy o infrastrukturze  informacji 

przestrzennej. Jest to zdrowie i bezpieczeństwo ludności, 

rozumiane jako rozmieszczenie geograficzne występowa-

nia patologii chorobowych, informacje  dotyczące wpływu 

na zdrowie lub dobre samopoczucie ludności związane 

bezpośrednio lub pośrednio z jakością środowiska.  

Przykładem wdrożenia zadań dotyczących monitorowania 

zachorowalności na nowotwory w Polsce jest współpraca 

z Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej 

Curie w Warszawie, które zrealizowało projekt: 

„Utworzenie pierwszej w Polsce informatycznej platformy 

naukowej do wymiany wiedzy o zagrożeniu nowotworami 

złośliwymi w Polsce”. Realizacja projektu doprowadziła 

do wdrożenia nowoczesnego systemu gromadzenia da-

nych oraz platformy naukowej oferującej powszechny 

dostęp do wiedzy na temat schorzeń onkologicznych pn. 

Krajowy Rejestr Nowotworów (KRN). Więcej na temat 

doświadczeń w budowaniu i funkcjonowaniu rejestru zna-

leźć można na kolejnych stronach Biuletynu, w wywiadzie  

Pana Krzysztofa Nyczaja przeprowadzonym z dr n. med. 

Joanną Didkowską oraz dr n. med. Urszulą Wojciechow-

ską z Krajowego Rejestru Nowotworów (KRN).■ 

Źródło: http://www.radaiip.gov.pl/ 

Kontakt: e-mail: biuro@csioz.gov.pl  

http://www.csioz.gov.pl/indexDetail.php?id=252
mailto:p1_info@csioz.gov.pl
http://www.radaiip.gov.pl/
mailto:biuro@csioz.gov.pl
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Informacje dotyczące Platformy P2 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,  w ramach realizowanego 

Projektu P2 pn. „PLATFORMA UDOSTĘPNIANIA ON-LINE PRZEDSIĘ-

BIORCOM USŁUGI ZASOBÓW CYFROWYCH REJESTRÓW MEDYCZ-

NYCH.” udostępnia portal internetowy www.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl. 

Projekt P2 dostarczył uniwersalne narzędzie informatyczne, służące do utrzymy-

wania rejestrów oraz świadczenia usług elektronicznych, uwzględniając Krajowe 

Ramy Interoperacyjności. Wdrożenie Projektu P2 przyczyniło się do upowszech-

niania elektronicznej komunikacji w obszarze sektora ochrony zdrowia, pomiędzy 

przedsiębiorcami i podmiotami publicznymi oraz umożliwia elektroniczną reje-

strację i aktualizację danych rejestrowych. 

Profitem dla gestorów rejestrów medycznych korzystających z Platformy P2, jest obniżenie kosztów po ich stronie. 

Platforma P2 utrzymywana jest przez 

Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia, które gwarantuje 

bezpieczeństwo oraz wsparcie tech-

niczne, bez dodatkowych kosztów 

utrzymania infrastruktury przez    

gestorów rejestrów. 

Obecnie z Platformą P2 zintegrowa-

ne są cztery podstawowe rejestry 

(patrz schemat obok). 

W zakresie Rejestrów Głównego 

Inspektoratu Farmaceutycznego oraz 

Wojewódzkich Inspektoratów Farma-

ceutycznych znajdują się: Rejestr  

zezwoleń na prowadzenie aptek ogól-

nodostępnych, punktów aptecznych 

oraz Rejestr udzielonych zgód na 

prowadzenie aptek szpitalnych, zakła-

dowych i działów farmacji szpitalnej oraz Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej. 

Aktualnie CSIOZ prowadzi prace nad udostępnieniem:  

Urzędowego wykazu produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  

Centralnego Rejestru Farmaceutów Rzeczypospolitej Polskiej.  

W następnych latach CSIOZ planuje integrację kolejnych rejestrów medycznych oraz udostępnianie dla obywateli 

i przedsiębiorców innych e-usług, w ramach zintegrowanych z Platformą P2 rejestrów. 

Portal udostępniony w ramach Platformy P2, daje również przedsiębiorcom możliwość składania drogą elektroniczną 

wniosków do rejestru.■ 

 

http://www.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/rejestry-medyczne
http://www.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/
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Kontynuacja artykułu na 10 str. 

Aplikacja Płatników jako produkt P1  

Aplikacja Płatników (APL)  jest systemem wytwarzanym w ramach Elektronicznej Platformy Gromadzenia, 

Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1). Zadaniem tego systemu jest 

umożliwienie organom administracji publicznej - będących płatnikami świadczeń medycznych - dostęp do zasobów 

informacyjnych systemu P1 w zakresie realizowanych przez nich zadań. 

APL będzie zatem aplikacją dla użytkowników instytucjonalnych, takich jak: 

Narodowy Fundusz Zdrowia 

Ministerstwo Sprawiedliwości 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

Ministerstwo Obrony Narodowej 

Ministerstwo Zdrowia 

Samorządy terytorialne 

Realizacja celów jakie są przewidziane 

dla Aplikacji Płatników, nastąpi poprzez 

cztery moduły, wskazane na schemacie 

obok. Za pośrednictwem tych modułów 

będzie możliwa obsługa poniżej wymie-

nionych funkcjonalności aplikacji. 

W szczególności System, poprzez udo-

stępnienie danych dotyczących refundo-

wanych świadczeń zdrowotnych zgro-

madzonych w P1 (w tym recept, zleceń 

i skierowań gromadzonych w P1),      

pozwoli jego użytkownikom na osią-

gnięcie następujących celów: 

Umożliwienie przeglądu i weryfika-

cji deklaracji POZ – system umożliwi 

za pomocą aplikacji APL dostęp 

do danych dotyczących deklaracji POZ 

złożonych przez usługobiorców po-

przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP).  

Umożliwienie bieżącego monitorowania realizacji recept oraz zleceń – jednym z podstawowych zadań podsyste-

mu APL jest tworzenie raportów ze zrealizowanych recept oraz zleceń na zaopatrzenie, których refundacja jest w gestii 

danego płatnika. 

Umożliwienie bieżącego monitorowania realizacji usług medycznych  -  system poprzez aplikację APL będzie 

umożliwiał tworzenie raportów ze zrealizowanych usług medycznych, które pozwolą także na analizę potrzeb zdrowot-

nych społeczeństwa. 

Umożliwienie dostępu do kompleksowych danych o dokumencie recepty – system za pomocą aplikacji APL 

umożliwi podczas przeglądania raportów dostęp do informacji o Usługodawcy, Pracowniku Medycznym, a także o leku 

lub produkcie leczniczym widniejącym na wybranej recepcie. 

Umożliwienie kontroli refundowanych recept i zleceń – system umożliwi za pomocą  aplikacji APL dostęp do do-

kumentów recept oraz realizacji recept, a także zleceń na zaopatrzenie jako wsparcie kontroli dla płatnika. 

Umożliwienie przeglądu i aktualizacji danych usługodawcy  –  system umożliwi za pomocą aplikacji APL dostęp 

do danych usługodawcy oraz aktualizacji wzakresie identyfikatora usługodawcy nadawanego przez płatnika w rejestrze 

przez niego prowadzonym (zgodnie z Ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia). ■ 

 

Kontakt: Biuro Zarządzania Projektami, e-mail: p1_info@csioz.gov.pl  

mailto:p1_info@csioz.gov.pl
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Mowa o Projekcie P1 – który jest przedsięwzięciem realizowanym    

w publicznym systemie ochrony zdrowia w Polsce, umożliwiającym  

poprawę jakość świadczeń zdrowotnych w całym kraju. 

Projekt P1 stworzy platformę, która udostępni szereg usług elektro-

nicznych takich jak np.: Internetowe Konto Pacjenta, Elektroniczną  

Receptę, Skierowanie, Zlecenie oraz udostępni Portal informacyjny          

e-Zdrowie. 

W rezultacie Projekt P1 przyczyni się do poprawy jakość procesu 

leczenia poprzez dostęp do wiarygodnych danych medycznych 

w momencie kiedy są one potrzebne. Jest to szczególnie istotne z punk-

tu widzenia najliczniejszej grupy odbiorców końcowych Projektu P1 – 

pacjentów, czyli Ciebie i Twoich bliskich! 

W ramach Projektu P1 powstanie: 

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) - to bezpłatna aplikacja internetowa, dzięki której każdy otrzyma dostęp do infor-

macji o swoich świadczeniach medycznych finansowanych ze środków publicznych jak i prywatnych. Koniec z papiero-

wymi teczkami wypełnionymi dokumentami medycznymi. Aplikacja pozwala na dynamiczne zarządzanie i przeglądanie 

Twojej historii leczenia. Podobnie jak w bankowości internetowej, uzyskanie dostępu do Konta odbywać się będzie za 

pomocą bezpiecznego mechanizmu dostępu. 

Portal ezdrowie.gov.pl – prawdziwe centrum wiedzy dla pacjentów, pracowników medycznych i nie tylko. To wiary-

godne źródło informacji o usługodawcach, listach oczekujących na świadczenia oraz funkcjonowaniu systemów infor-

macyjnych e-Zdrowie. Prócz tego, w jednym miejscu aktualne wiadomości medyczne, raporty, statystyki i akty prawne 

z zakresu ochrony zdrowia. Za pośrednictwem serwisu będzie można zalogować się do swojego Internetowego Konta 

Pacjenta. Na Portalu znajdzie się profilowana wyszukiwarka Usługodawców i Aptek, dzięki której będziesz mógł     

sznaleźć najbliższą przychodnię i zobaczyć na mapie gdzie dokładnie się znajduje. 

 

PACJENT W CENTRUM UWAGI 

Jeden System dla Twojego zdrowia! 

Czyli krótko o największym projekcie informatycznym realizowanym obecnie w Polsce! 

http://www.ezdrowie.gov.pl


Komputer, tablet, komórka – każde z urządzeń 

umożliwi Wam dostęp do swojego IKP 

Oszczędzacie swój cenny czas i pieniądze 

Łącząc IKP ze swoim telefonem będziecie otrzy-

mywać przypomnienia, które Was interesują, np. 

termin wizyty u lekarza, godzina przyjęcia leków, 

etc. 

Wasza historia leczenia dostępna w jednym     

miejscu 

Dostaniecie czytelną receptę, którą szybko     

będziecie mogli zrealizować w aptece 

Bez obaw w przypadku zgubienia wystawionego 

przez lekarza kodu recepty. Możliwość odzyskania 

kodu poprzez IKP, bez konieczności ponownej 

wizyty u lekarza 

Sprawdzisz lokalizację placówek realizujących 

określone świadczenia zdrowotne  

Będziesz mógł przesłać deklarację POZ w postaci 

elektronicznej  

Będziesz miał możliwość wyszukania pracowni-

ków medycznych 

Będziesz mógł wprowadzać istotne dla Ciebie 

wpisy własne 

Dla farmaceutów: 

Czytelna e-recepta umożliwi szybką obsługę pacjenta 

Informacja o zamiennikach i interakcjach leków 

Dla pracowników medycznych: 

Dostęp do bazy leków i interakcji 

Dostęp za zgodą pacjenta dostęp do historii udzielanych 

świadczeń medycznych, wyników badań i przyjmowa-

nych leków, co usprawni postawienie diagnozy oraz  

wybór skutecznego sposobu 

leczenia 

Wyeliminowanie błędów będą-

cych skutkiem ręcznego wypisy-

wania recepty 

Prosty i wygodny sposób wysta-

wiania recepty to więcej uwagi 

dla pacjenta. 

 

Projekt P1 realizowany jest przez Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia, jednostkę podległą 

Ministrowi Zdrowia i współfinansowany jest ze środków 

funduszy europejskich. 
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BĄDŹ NA BIEŻĄCO 

ZE ZMIANAMI, 

KTÓRE 

WPROWADZI 

PROJEKT P1 

ŚLEDŹ NASZEGO 

FACEBOOKA 

Korzystając z IKP: 

Będziesz mógł logować się na swoje Konto, gdziekol-

wiek jesteś. Wystarczy, że będziesz podłączony do 

Internetu 

Koniec z papierowymi receptami – teraz będziesz 

mógł realizować czytelne i dokładne e-Recepty 

Będziesz mógł połączyć swój numer telefonu z IKP. 

Dzięki temu będziemy Ci przypominać o wizytach, 

czy zbliżającym się terminie realizacji recepty 

Będziesz mógł przesłać deklarację POZ w postaci 

elektronicznej 

Będziesz miał możliwość sprawdzenia lokalizacji pod-

miotów realizujących określone świadczenia zdrowot-

ne oraz wyszukania pracowników medycznych 

Będziesz miał możliwość kontaktu z wybranymi pra-

cownikami medycznymi 

IKP - Korzyści dla każdego! 

Dla pacjentów 

Wykorzystacie to, co lubicie najbardziej – nowe techno-

logie! 
Kontynuacja artykułu na 10 str. 

https://www.facebook.com/internetowekontopacjenta
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Kontakt: Wydział Informacji i Promocji CSIOZ, e-mail: promocja@csioz.gov.pl  

Jak założyć IKP? 

Jesteś posiadaczem profilu zaufanego w systemie ePUAP  

Ścieżka dostępu:   

Załóż IKP poprzez wypełnienie  formularza rejestracyjnego → wprowadź 

dane profilu ePUAP do formularza IKP → Korzystaj z IKP 

Jesteś posiadaczem kwalifikowanego podpisu elektronicznego  

Ścieżka dostępu:   

Załóż IKP poprzez wypełnienie  formularza rejestracyjnego → podpisz  

kwalifikowanym podpisem elektronicznym formularz rejestracyjny → Korzy-

staj z IKP 

Nie jesteś posiadaczem podpisu kwalifikowanego oraz profilu zaufanego w systemie 

ePUAP  

 Ścieżka dostępu 1:  

Załóż IKP poprzez wypełnienie  formularza rejestracyjnego → Potwierdź 

tożsamość w wyznaczonym urzędzie → Korzystaj z IKP 

lub 

Ścieżka dostępu 2:  

Załóż profil zaufany w systemie ePUAP → Potwierdź tożsamość 

w wyznaczonym urzędzie → Załóż IKP poprzez wypełnienie formularza 

Rejestracyjnego →    Korzystaj z IKP 

W momencie uruchomienia systemu IKP, poprzez stronę ezdrowie.gov.pl będziesz mógł założyć 

swoje Internetowe Konto Pacjenta 

Wielka premiera już wkrótce! Przed Tobą całkowita zmiana jakości usług medycznych 

Od momentu założenia Internetowego Konta Pacjenta otrzymasz: 

 
Szybszy dostęp do swoich danych medycznych oraz historii leczenia 

 
Kontrolę nad dostępem do swoich danych medycznych 

 
Pewność, że e-Recepta jest czytelnie wystawiona  

 W jednym miejscu czytelne elektroniczne dokumenty: e-Skierowania,                 

e-Zlecenia, e-Recepty, e-Zwolnienia 

 Możliwość ustawienia przypomnień, za pośrednictwem SMS lub e-maila,     

dotyczących ważnych wydarzeń np. zaplanowanej wizyty lekarskiej 

mailto:promocja@csioz.gov.pl
http://www.ezdrowie.gov.pl
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Krzysztof Nyczaj 

Idea obowiązkowej rejestracji   

nowotworów ma kilkudziesięcio-

letnią tradycję, a w niektórych 

państwach sięga jeszcze czasów 

przedwojennych. Po II wojnie 

światowej uruchomiono między-

narodowy system rejestracji nowo-

tworów, koordynowany przez   

Międzynarodowe Stowarzyszenie 

Rejestracji Nowotworów. Polska 

uczestniczy w tym systemie od 1951 

roku, kiedy to po raz pierwszy wprowadzono obowiązek 

rejestracji nowotworów oraz wdrożono tzw. kartę zgło-

szenia nowotworu złośliwego. 

Osiągnięcie obecnego poziomu kompletności danych, tj. 

blisko 90% zarejestrowanych przypadków nowotworów 

złośliwych, było od początku sporym wyzwaniem. 

W latach 1952 – 1955 pomimo wprowadzonego obowiąz-

ku rejestracji nowotworów, uzyskano  informacje jedynie 

z 8 województw i 3 miast wydzielonych ,tj. miasta stołecz-

nego Warszawy, warszawskiego, białostockiego, bydgo-

skiego, gdańskiego, lubelskiego, miasta Łodzi, łódzkiego, 

i olsztyńskiego, a w 1955 r. miasta Poznania i poznańskie-

go. W celu poprawy jakości i kompletności danych 

w 1975 na mocy zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki 

Społecznej utworzono 11 regionalnych ośrodków onkolo-

gicznych, w których zaczęły stopniowo powstawać Regio-

nalne i Wojewódzkie Rejestry Nowotworów Złośliwych. 

Po reformie administracyjnej (1997 r.) utworzono 16 wo-

jewódzkich rejestrów nowotworowych, a podstawą praw-

ną ich funkcjonowania był Program Badań Statystycznych 

Statystki Publicznej, corocznie uchwalany w drodze roz-

porządzenia Rady Ministrów. Budziło to zastrzeżenia 

GIODO, który od początku swojego powstania zwracał 

uwagę, że gromadzenie medycznych danych osobowych 

bez wyraźnej podstawy ustawowej,  

stanowi naruszenie art. 51 konstytu-

cji, który brzmi: Nikt nie może być 

obowiązany inaczej niż na podstawie 

ustawy do ujawniania informacji dotyczą-

cych jego osoby [1]. 

Problem częściowo udało się    

rozwiązać dopiero na początku 

2013 r. ,tj. z chwilą wejścia w życie  

Rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 20 grudnia 2012 r.  W sprawie 

utworzenia Krajowego Rejestru Nowotwo-

rów. Chociaż GIODO nadal zgłasza 

zastrzeżenia dotyczące formalnego 

sposobu instytucjonalizacji rejestru 

(zdaniem GIODO powinno to 

odbywać się na podstawie ustawy, 

a nie rozporządzenia), to należy 

uznać, że wejście w życie wspo-

mnianego rozporządzenia było 

kamieniem milowym w drodze 

podnoszenia jakości i kompletności 

danych. Wejście w życie rozporzą-

dzenia o KRN zbiegło się również 

z procesem informatyzacji rejestru. 

W ramach projektu „Utworzenie 

pierwszej w Polsce informatycznej platfor-

my naukowej do wymiany wiedzy o zagro-

żeniu nowotworami złoś l iwymi 

w Polsce” (projekt był finansowany ze środków UE 

w ramach działania  2.3 Inwestycje związane z rozwojem infra-

struktury informatycznej nauki Programu Operacyjnego   

Innowacyjna Gospodarka [2]) przekształcono system 

rejestracji nowotworów z systemu rozproszonego w scen-

tralizowany.   
Kontynuacja artykułu na 12 str. 

PROFESJONALIŚCI W OCHRONIE ZDROWIA 

Informatyzacja KRAJOWEGO REJESTRU NOWOTWORÓW 

Autor jest      

ekspertem 

w dziedzinie 

ochrony zdrowia 



 

Projekt powstał jako odpowiedź na wprowadzenie 

w życie Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia 

(Dz. U. nr 113 z 2011 r. poz. 657). 

Rozmowa z dr n. med. Joanną Didkowską 

oraz dr n. med. Urszulą Wojciechowską 

z Krajowego Rejestru Nowotworów (KRN) 

Krzysztof Nyczaj: Na jakim etapie jest realizacja   

projektu dotyczącego informatyzacji Krajowego   

Rejestru Nowotworów? 

Joanna Didkowska: Projekt zakończyliśmy we wrześniu 

2013 roku. Zrealizowano wszystkie założenia projektu 

udostępniając trzy podstawowe moduły: zintegrowany 

system informatyczny Krajowego Rejestru Nowotworów, 

moduł analityczny dostępny we wszystkich wojewódzkich 

biurach rejestracji nowotworów i portal wiedzy. Najlepiej 

widocznym elementem jest portal wiedzy, tworząc swego 

rodzaju „wierzchołek góry lodowej”, pod którą znajduje 

się znakomita większość całego systemu. Zachęcam do 

odwiedzania portalu pod adresem www.onkologia.org.pl. 

KN: Na jakie problemy natknęliście się podczas  

realizacji projektu? Czego nie udało wam się zrobić? 

JD: Były one w dużej mierze typowe dla tego typu projek-

tów. Dużą część czasu przeznaczonego na projekt, po-

święcono przygotowaniu procedur przetargowych 

i odwoławczych w KIO. W naszym przekonaniu projekt 

został na tyle dobrze przemyślany, zaprojektowany i wy-

konany, że w chwili obecnej dobrze przystaje do potrzeb 

systemu rejestracji nowotworów złośliwych. Zabrakło 

nam jednak trochę czasu na wsłuchanie się w szczegóło-

we uwagi ze strony pracowników wojewódzkich biur reje-

strowych, ale wykonawca nadal współpracuje z nami 

i poprawia różne funkcjonalności, zgodnie z sugestiami 

osób pracujących bezpośrednio z systemem. W przyszło-

ści chcielibyśmy mieć możliwość weryfikacji danych gro-

madzonych w KRN na podstawie danych gromadzonych 

przez NFZ. Jest to problem głównie organizacyjny, gdyż 

od strony informatycznej jesteśmy na to przygotowani. 

KN: Podczas przebudowy rejestrów, jednym 

z kluczowych problemów jest zapewnienie ciągłości 

dostępu do danych historycznych. Jak u Was wyglą-

dał proces centralizacji danych, tj. przenoszenia     

danych z baz lokalnych do zintegrowanej bazy cen-

tralnej?  

Urszula Wojciechowska: Migracja danych z wielu syste-

mów do centralnej bazy była procesem bardzo trudnym 
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z wielu powodów. Należało ujednolicić strukturę danych, 

uwspólniać słowniki, poddać dane dodatkowym walida-

cjom wskazującym niezgodności danych. Dodatkowym 

problemem była nieprzerwana praca rejestrów regional-

nych podczas której, oprócz wprowadzania nowych   

danych, trzeba było aktualizować dane archiwalne. Trzeba 

było przeprowadzić skomplikowaną operacje ograniczając 

do minimum czas, w którym rejestry wstrzymały się od 

wprowadzania danych. Import danych udało się wykonać 

w czasie 2 tygodni, ale okres przygotowania tego procesu 

trwał kilka miesięcy, kiedy dane poddawane były skompli-

kowanym analizom. Po wdrożeniu systemu kilkakrotnie 

wprowadzane były aktualizacje, które eliminowały błędy 

wykrywane podczas pracy systemu. Większość biur regio-

nalnych KRN zdecydowała się na import całej swojej 

bazy, 3 rejestry przekazały dane z ostatnich 12-15 lat. 

Obecnie w centralnej bazie danych znajduje się około 

3 miliony rekordów. 

KN: Jak w praktyce wygląda proces zasilania rejestru 

przez lekarzy? Czy udało Wam się całkowicie wyeli-

minować drogę tradycyjną tj. poprzez przekazywanie 

przez lekarzy do biur regionalnych odręcznie wypeł-

nionych kart zgłoszenia nowotworu złośliwego?  

JD: W momencie projektowania elektronicznego systemu 

rejestracji nowotworów, uwzględniliśmy cele strategiczne 

związane z informatyzacją ochrony zdrowia, które zostały 

zapisane w Ustawie o systemie informacji w ochronie 

zdrowia. System jest zatem przygotowany do elektronicz-

nej wymiany danych.  Na poziomie szpitala system oferuje 

możliwość przesyłania 

danych bezpośrednio 

ze szpitalnego systemu 

i n f o r m a t y c z n e g o .  

Takie rozwiązanie jest 

najlepsze, gdyż całko-

wicie odciąża lekarza 

od  manualnego wpro-

wadzenia danych do 

systemu. Tam gdzie 

integracja nie będzie 

możl iwa ,  sy s tem    

oferuje możliwość   

wypełnienia Karty 

Zgłoszenia Nowotwo-

ru Złośliwego bezpo-

średnio przez lekarza 

przy wykorzystaniu internetowej aplikacji dedykowanej do 

tego celu. Wszystkie   rozwiązania elektroniczne zapew-

niają bezpieczeństwo danych na najwyższym poziomie, 

zgodnie z wymogami prawa. Oczywiście nadal istnieje 

możliwość przesyłania papierowego formularza do biura 

regionalnego KRN na dotychczasowych zasadach. Wtedy 

dane wprowadzają pracownicy biura. 

SYSTEM JEST 

PRZYGOTOWANY DO 

ELEKTRONICZNEJ WYMIANY 

DANYCH.  NA POZIOMIE 

SZPITALA JEST MOŻLIWOŚĆ 

PRZESYŁANIA DANYCH 

BEZPOŚREDNIO ZE 

SZPITALNEGO SYSTEMU 

INFORMATYCZNEGO. TAKIE 

ROZWIĄZANIE CAŁKOWICIE 

ODCIĄŻA LEKARZA OD 

MANUALNEGO 

WPROWADZENIA DANYCH 

DO SYSTEMU.  

Kontynuacja artykułu ze strony 11 . 

http://www.onkologia.org.pl.
http://www.onkologia.org.pl/
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KN: Dużo szpitali udało się wam namówić do inte-

gracji? 

UW: Gotowość do współpracy zgłosiło na razie siedem 

szpitali, w których nadal trwają procedury przygotowaw-

cze do integracji. Jednak jest to dopiero początek. Tak jak 

wspomniałyśmy na wstępie, realizację projektu zakończy-

liśmy we wrześniu 2013 r., więc trudno oczekiwać tutaj 

jakiś spektakularnych osiągnięć. Musimy pamiętać, że taka 

integracja wiąże się z modyfikacją systemów szpitalnych, 

a to znowu wpływa na konieczność znalezienia środków 

pieniężnych. Nie wszystkie szpitale stać na to, aby od razu   

ponosić wydatki w tym zakresie. Liczymy jednak, że 

w przyszłości ten sposób przekazywania danych będzie 

dominujący. Najważniejsze, że proces został zainicjowany, 

a wkrótce przetestowany i wdrożony w kilku miejscach 

w kraju. 

KN: Jakie mechanizmy weryfikacji danych funkcjo-

nują w KRN?  

UW: Dane wprowadzane do systemu poddawane są kilku 

poziomom walidacji. Wiele z nich odbywa się już podczas 

wprowadzania danych. Wiele pól wypełnianych jest    

poprzez słowniki, które uniemożliwiają wprowadzenie 

wartości spoza dopuszczalnego zakresu. Bardziej zaawan-

sowane walidacje analizują spójność danych, zapobiegając 

wprowadzanie sprzecznych informacji w polach powiąza-

nych logicznie dotyczących np. chronologii dat, zgodności 

kodów topograficznych i morfologicznych, związku no-

wotworu z płcią. Okresowo wykonywane są również wali-

dacje bezpośrednio na danych zgromadzonych w bazie 

pozwalające na wyłapanie błędów, które mogą być zwery-

fikowane jedynie przez pracowników rejestrów w oparciu 

o ich wiedzę i doświadczenie. 

KN: Jakie błędy udało się Wam wyeliminować?  

UW: Centralna baza danych pozwoliła na rozwiązanie 

problemu zdublowanych rekordów pacjentów zgłoszo-

nych do dwóch lub więcej rejestrów wojewódzkich. Co 

roku, przed  publikacją raportów rocznych, konieczna 

była analiza eliminująca dublety w zbiorze krajowym. 

Obecnie, w centralnej bazie danych, każdy pacjent ma 

unikalny numer pozwalający zidentyfikować osobę 

i dokonać przeglądu wszystkich dotyczących go kart zgło-

szenia nowotworu złośliwego. W każdym momencie  

możemy danemu pacjentowi dopisać nową kartę lub zak-

tualizować już istniejącą. 

KN: Jakie macie plany na przyszłość?  

JD: W najbliższej przyszłości, a docelowo najpóźniej 

w 2017 roku, chcielibyśmy doprowadzić do całkowitego 

wyeliminowania formularzy papierowych oraz poprawy 

jakości i kompletności rejestracji zachorowań. Uważamy, 

że w ciągu kilku lat obecny system pozwoli na szybsze 

publikowanie danych statystycznych oraz, że będzie    

rzetelnym i pełnym źródłem danych do badań nauko-

wych. Mamy jednak jeden poważny problem, o którym 

musimy powiedzieć. Nadal nieokreślone pozostaje źródło 

finansowania rejestracji nowotworów. 

Dziękuję za rozmowę.■ 

[1] Czasami muszę chować głowę w piasek… Wywiad Krzysz-

tofa Nyczaja z dr. Wojciechem Wiewiórowskim. Służba 

Zdrowia 11 czerwca 2012 r. 

[2] Projekt został zgłoszony przez Centrum Onkologii 

i zajął szóste miejsce (na 106 projektów) wśród instytucji 

startujących w konkursie, uzyskując 90,67% możliwych 

do uzyskania punktów. Finansowanie projektu wynosiło:       

5 716 942 PLN, z czego 85% z Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka Europejskiego Funduszu    

Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego.  

Więcej na temat informatyzacji ochrony zdrowia  również 

na blogu autora: www.nyczaj.blog.onet.pl. 

Dr n. med. Joanna Didkowska  

Od początku pracy zawodowej związana z  Zakładem Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Złośliwych Centrum Onkologii 

w Warszawie. Od wielu lat zajmuje się analizą epidemiologiczną i monitorowaniem sytuacji epidemiologicznej w zakresie nowotwo-

rów złośliwych w Polsce.  Brała udział w pracach międzynarodowych zespołów (MADAME - Mathematical Methods and Modelling in 

the Sciences, „Closing the Gap - Reducing Premature Mortality. Baseline for Monitoring Health Evolution Following Enlargement”). W latach 2010-

2013 była koordynatorem projektu „Utworzenia pierwszej w Polsce informatycznej platformy naukowej do wymiany wiedzy o zagrożeniu nowotwo-

rami złośliwymi w Polsce” Od wielu lat wykładowca na kursach specjalistycznych organizowanych przez Centrum Medycznego Kształ-

cenia Podyplomowego zarówno dla lekarzy jak i pielęgniarek oraz na kursach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Onkolo-

gii Klinicznej.  Obecnie pełni funkcję kierownika KRN. Jest członkiem Polskiego Komitetu TNM International Union Against 

Cancer, PTO, PUO, PTBnRP.  

Dr n. med. Urszula Wojciechowska   

Od wielu lat związana z Krajowym Rejestrem Nowotworów, gdzie pełni kluczową rolę menadżera bazy danych. Głównym obsza-

rem jej zainteresowań jest analiza przeżyć chorych onkologicznych oraz zróżnicowanie społeczne zachorowalności i umieralności  

z powodu chorób nowotworowych. Uczestniczyła w pracach międzynarodowego zespołu realizującego projekt UE „Closing the Gap 

- Reducing Premature Mortality. Baseline for Monitoring Health Evolution Following Enlargement”. W latach 2010-2013 była filarem  zespołu 

realizującego unijny projekt: „Utworzenia pierwszej w Polsce informatycznej platformy naukowej do wymiany wiedzy o zagrożeniu nowotworami 

złośliwymi w Polsce”. Od wielu lat wykładowca na kursach specjalistycznych organizowanych przez Centrum Medycznego Kształce-

nia Podyplomowego zarówno dla lekarzy jak i pielęgniarek. Jest członkiem  PTO, PUO, PTBnRP.   

http://www.nyczaj.blog.onet.pl


Niniejsza analiza stanowi podsumowanie II edycji Badań Regionalnych, które realizowane były w dniach 

od 9 września do 4 października 2013 r. Badanie Regionalne przeprowadzono za pośrednictwem ankiety elek-

tronicznej. Dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie uczestniczyli w II edycji Badań Projektów Regionalnych, 

za rzetelne uzupełnianie i odsyłanie ankiet, rzeczową i sprawną wymianę informacji z przedstawicielami  

Centrum na temat prowadzonych projektów e-Zdrowie. 

Przypominamy, iż przedmiotem Badań Regionalnych są projekty dotyczące budowy systemów teleinformatycznych 

służących do wymiany danych na temat świadczeń opieki zdrowotnej udostępnianych przez usługodawców w Systemie 

Informacji Medycznej (SIM), w myśl zapisów Ustawy z dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. 

W związku z tym, badaniem objęto projekty, które dotyczą wdrażania systemów informacyjnych (w tym dotyczących 

Elektronicznej Dokumentacji Medycznej), infrastruktury ICT czy też aparatury medycznej stanowiącej elementy syste-

mu informatycznego np. telemedycyny czy teleradiologii. 

Założenia do Badań Regionalnych 

Badanie projektów Regionalnych poprzedzone było pracami przygotowawczymi mającymi na celu zidentyfikowanie jak 

największej liczby projektów realizowanych w ochronie zdrowia. Prace te obejmowały współpracę z Instytucjami Zarzą-

dzającymi Regionalnymi Programami Operacyjnymi, w każdym z województw Polski. Współpraca ta polegała na     

wymianie informacji i docelowo przekazaniu przez Instytucje Zarządzające RPO danych kontaktowych beneficjentów 

realizujących projekty  e-Zdrowie współfinansowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. 

W toku prowadzonych prac 

przygotowawczych wymienia-

no również informacje 

z przedstawicielami Minister-

stwa Zdrowia na temat listy 

projektów e-Zdrowie dofi-

nansowywanych przez Mini-

sterstwo. Jednocześnie Pod-

s e k r e t a r z  S t a n u 

w Ministerstwie Zdrowia, Pan 

Cezary Rzemek wystosował 

list poparcia dla prowadzo-

nych przez CSIOZ Badań 

Regionalnych, wskazując na 

ich istotny wpływ w procesie 

wdrażania systemu informa-

cyjnego w ochronie zdrowia. 

Na podstawie załącznika nr 5 

do Studium Wykonalności 

Projektu P1, danych pozyska-

nych podczas I edycji Badań 

Regionalnych, analizy infor-

macji przekazanych przez  

Instytucje Zarządzające RPO 

oraz przeglądu dodatkowych 

źródeł, zidentyfikowano 434 

projekty realizowane w Pol-

sce w obszarze e-Zdrowie. 

Należy mieć tutaj świado-

mość, że lista ta pomimo 

intensywnych  starań może 

być jeszcze niepełna. 
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WIEŚCI Z REGIONÓW 

Analiza Projektów Regionalnych – wyniki II edycji badań 

Mapa 1. Rozkład Ilości projektów realizowanych w Polsce w obszarze        

e-Zdrowia na terenie województw. 
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Badanie za pośrednictwem elektronicznej ankiety Regio-

nalnej prowadzone było do dnia 04 października 2013 r. 

Następnie zebrany materiał badawczy poddano wstępnej 

weryfikacji jakościowej, w wyniku której stwierdzono 

potrzebę wykonania dodatkowych uzupełnień w zakresie 

informacji przesłanych w ankietach. W celu zapewnienia 

wysokiej jakości danych zawartych w przekazanych ankie-

tach oraz uzupełnienia materiału badawczego, podjęto 

dodatkowe działania: 

W przypadku, gdy ankiety elektroniczne posiadały    

niekompletne lub budzące wątpliwość informacje, 

wysyłana była prośba do osób wskazanych do kontak-

tu o ich uzupełnienie lub potwierdzenie danych, 

Rozesłano dodatkowe prośby o uaktualnienie infor-

macji o projektach e-Zdrowie do podmiotów 

z I edycji Badań, które nie odesłały ankiety w II edycji, 

Przeprowadzono szereg rozmów telefonicznych 

z osobami wskazanymi w ankiecie, mogącymi udzielić 

informacji na temat projektu. 

W wyniku prowadzenia dodatkowych działań i systema-

tycznej komunikacji z przedstawicielami Regionów,      

niemal dwukrotnie powiększono materiał badawczy do 

analizy Projektów Regionalnych. W efekcie uzyskano 141 

wypełnionych ankiet. 

Biorąc pod uwagę całkowitą dobrowolność udziału Bene-

ficjentów w tym badaniu, należy ocenić, iż odesłanie 32% 

odpowiedzi od Beneficjentów 434 zidentyfikowanych 

projektów, jest wysokim wynikiem – patrz tabela 1.     

Uzyskany wynik jest o tyle zadowalający, iż wskazuje na 

znaczny wzrost liczby respondentów badania w porówna-

niu badaniami przeprowadzonymi roku 2012, gdzie z 329 

placówek bezpośrednio zaproszonych do udziału w bada-

niu, ankiety odesłało 28% z nich. 

W przypadku badań prowadzonych w 2013 r. możemy 

odnotować postęp zarówno w wolumetrii zidentyfikowa-

nych projektów e-Zdrowie (w ubiegłym roku było ich 

329), jak również liczby odesłanych ankiet Regionalnych 

(w I edycji materiał badawczy stanowiły 93 ankiety).  

Mając na uwadze, iż celem badania była ocena interopera-

cyjności w integracji i wymianie informacji elektronicznej 

w systemie ochrony zdrowia, z analizy zostały wykluczone 

te projekty, których celem było jedynie dostarczenie apa-

ratury medycznej. 

Przedmiotem analizy szczegółowej jest infrastruktura ICT 

i systemy informatyczne/ informacyjne, wdrażane 

w podmiotach leczniczych, zatem analizie szczegółowej 

zostało podanych 121 projektów realizowanych na terenie 

Polski. 

Tabela 1. Rozkład badania ankietowego w podziale na regiony. 

L.p. Województwo 

Liczba  

projektów 

w obszarze          

e-Zdrowie 

Liczba wypełnio-

nych ankiet 

Procent wypeł-

nionych ankiet 

Liczba projektów 

poddanych analizie 

szczegółowej 

1. Dolnośląskie 41 7 17% 7 

2. Kujawsko-pomorskie 17 4 24% 4 

3. Lubelskie 27 17 63% 16 

4. Lubuskie 28 5 18% 3 

5. Łódzkie 28 16 57% 11 

6. Małopolskie 17 6 35% 5 

7. Mazowieckie 19 13 68% 13 

8. Opolskie 13 5 38% 5 

9. Podkarpackie 31 8 26% 5 

10. Podlaskie 17 1 6% 1 

11. Pomorskie 8 20 250% 17 

12. Śląskie 65 9 14% 8 

13. Świętokrzyskie 10 5 50% 5 

14. Warmińsko-mazurskie 28 12 43% 12 

15. Wielkopolskie 16 11 69% 7 

16. Zachodniopomorskie 69 2 3% 2 

434 141 32% 121 Suma: 



 

Jak wynika z danych prezentowanych w tabeli nr 2, aktu-

alnie 54 % badanych projektów stanowią te, które zostały 

już zakończone. Najwięcej projektów zrealizowano do tej 

pory w województwach: lubelskim, mazowieckim oraz 

łódzkim. Następnie, 34% procent projektów jest na etapie 
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realizacji, z czego najwięcej z nich jest realizowanych 

w województwach: warmińsko-mazurskim, śląskim oraz 

podkarpackim. Do realizacji w roku 2014 przewidywane 

są projekty mające na celu budowę „Platform     Regional-

nych e-Zdrowie” w mazowieckim, pomorskim oraz roz-

budowę systemu w województwie dolnośląskim. 

Kontynuacja artykułu ze strony 15 . 

Tabela 2. Statusy realizacji Projektów Regionalnych w podziale na województwa. 

L.p. Województwo 
Wstępna  

koncepcja 
Studium  

Wykonalności 
W realizacji Zakończony 

1. Dolnośląskie 2 - - 5 

2. kujawsko-pomorskie - - 3 1 

3. Lubelskie 1 - 2 13 

4. Lubuskie - - 3 - 

5. Łódzkie - - 2 9 

6. Małopolskie - 1 1 3 

7. Mazowieckie - 1 2 10 

8. Opolskie - - 1 4 

9. Podkarpackie - - 5 - 

10. Podlaskie - - 1 - 

11. Pomorskie 7 - 4 6 

12. Śląskie - - 6 2 

13. Świętokrzyskie - - 2 3 

14. warmińsko-mazurskie - - 6 6 

15. Wielkopolskie 2 - 3 2 

16. zachodniopomorskie 1 - - 1 

13 2 41 65 Suma końcowa 

% badanych projektów 11% 2% 34% 54% 

Wykres obok prezentuje informacje na temat 

możliwości spełnienia ustawowego obowiązku 

gromadzenia dokumentacji medycznej w posta-

ci elektronicznej w ujęciu liczbowym, w podzia-

le na status realizacji. Gotowe do prowadzenia 

dokumentacji  medycznej w postaci elektronicz-

nej są projekty o statusie realizacji 

„zakończony”. Jednocześnie planowane daty 

zakończenia projektów o statusach „w realizacji 

” (23 projekty) i „wstępna koncepcja” (4 pro-

jekty) wskazują na możliwość spełnienia zapi-

sów ustawowych. Pozostałe 28 projektów 

w przytaczanych statusach realizacyjnych, pla-

nuje terminy zakończenia projektów e-Zdrowie 

przekraczające datę graniczną wskazaną 

w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia1. 

1 Możliwe jest wydłużenie terminu ustawowego prowadzenia EDM wg. Projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o sioz oraz niektórych 

innych ustaw, szczegóły na stronie: www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m491&ms=0&ml=pl&mi=56&mx=0&mt=&my=131&ma=033157. 

http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m491&ms=0&ml=pl&mi=56&mx=0&mt=&my=131&ma=033157
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Aktualizacja informacji o głównych Projek-

tach Regionalnych  

Na podstawie przeprowadzonej analizy informacji      

zamieszczonych w przesłanych ankietach, zinwentaryzo-

wana i uaktualniona została lista głównych Projektów 

Regionalnych realizowanych na terenie kraju. Główne 

Projekty Regionalne, których celem jest budowa regional-

nych systemów informatycznych spełniających wymagania 

ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 

w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657),  nazwano 

„Platformy Regionalne e-Zdrowie”. Są to przede wszyst-

kim wysokobudżetowe lub strategiczne inicjatywy, obej-

mujące jednocześnie informatyzację od kilku do kilkudzie-

sięciu placówek zlokalizowanych na terenie województw, 

dla których najczęściej podmiotem tworzącym jest Samo-

rząd Województwa, i które obsługują największą liczbę 

usługobiorców w regionie. Część z nich została zidentyfi-

kowana już na etapie opracowywania Studium Wykonal-

ności dla Projektu P1. 

Tabela 3. Regionalne Platformy e-Zdrowie – projekty o najwyższym zasięgu i budżecie w skali danego województwa (Regionu). 

Wojewódz-
two 

Nazwa projektu 
Instytucja odpowiedzialna za 

realizację  
projektu 

Stan  
realizacji 

Wartość cał-
kowita pro-
jektu[ PLN] 

LP. 

dolnośląskie Dolnośląskie E-Zdrowie Specjalistyczny Szpital im. dra A. 
Sokołowskiego w Wałbrzychu 

Zakończony 29 736 234,33  1.  

dolnośląskie Dolnośląskie E-Zdrowie 2 - EDM Specjalistyczny Szpital im. dra A. 
Sokołowskiego w Wałbrzychu 

W realizacji 22 079 877,35  2.  

kujawsko-
pomorskie 

e-Usługi e-Organizacja – pakiet 
rozwiązań informatycznych dla jed-
nostek organizacyjnych wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego”. 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego 

W realizacji 47 880 250,00  3.  

lubuskie Lubuskie e-Zdrowie Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubuskiego 

W realizacji 5 994 330,00 4.  

lubuskie Lubuska sieć Teleradiologii – 
e-Zdrowie w diagnostyce obrazowej 

Lider Lubuskiego Konsorcjum Tele-
radiologicznego (LKT): Uniwersytet 
Zielonogórski (UZ) 

Zakończony 19 557 000,00 5.  

łódzkie Infrastruktura Regionalnego Syste-
mu Informacji Medycznej Woje-
wództwa Łódzkiego (RSIM - Infra-
struktura) 

Samorząd Województwa Łódzkiego 
(lider projektu) w partnerstwie z 18 
zakładami opieki zdrowotnej podle-
głymi Samorządowi Województwa 
(partnerzy projektu). 

W realizacji 22 347 472,00  6.  

łódzkie Usługi Regionalnego Systemu Infor-
macji Medycznej Województwa 
Łódzkiego (RSIM-usługi) 

Samorząd Województwa Łódzkiego 
(lider projektu) w partnerstwie z 18 
zakładami opieki zdrowotnej podle-
głymi Samorządowi Województwa 
(partnerzy projektu). 

W realizacji 17 651 448,00  7.  

małopolski Małopolski System Informacji  
Medycznej (MSIM) 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego. 

W realizacji 8 238 594,00 8.  

mazowieckie 
  

e-Zdrowie na Mazowszu Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego/ Mazowiecki Szpital 
Bródnowski - koordynator projektu 

Studium 
wykonalności 

88 000 000,00  9.  

podkarpackie Podkarpacki System Informacji  
Medycznej - PSIM 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego 

W realizacji 59 147 579,81  10.  

podlaskie Podlaski system informacyjny  e-
Zdrowie 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Podlaskiego 

W realizacji 61 569 100,00  11.  

pomorskie Pomorskie e-Zdrowie Samorząd Województwa Pomorskie-
go 

Wstępna 
koncepcja 

150 000 000,00  12.  

Świętokrzyskie „e-Zdrowie w Województwie Święto-
krzyskim, rozbudowa i wdrażanie 
systemów informatycznych w jed-
nostkach służby zdrowia – etap I” 

Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakończony 18 111 200,00  13.  

Zachodniopo-
morskie 

Zachodniopomorskie - Zaprojekto-
wanie i wykonanie systemu informa-
cyjnego dla szpitali województwa 
zachodniopomorskiego umożliwiają-
cego gromadzenie i wymianę danych 
z ogólnopolskim System Informacji 
Ochrony Zdrowia (SIOZ) 

Konsorcjum szpitali w województwie 
zachodniopomorskim 

Wstępna 
koncepcja 

20 000 000,00 14.  

zachodniopo-
morskie 

Telemedycyna w Euroregionie Po-
merania 

Pomorski Uniwersytet Medyczny zakończony 30 418 927,00 15.  

W kolejnym wydaniu Biuletynu przedstawimy wybrane, najciekawsze wyniki dotyczące Analizy współpracy i integracji 

systemów e-Zdrowie. Analiza wraz załącznikami dostana jest na stronie: http://csioz.gov.pl/wydarzenia.php■ 

Kontakt: Zespół koordynacji projektów e-Zdrowie, e-mail: koordynator@csioz.gov.pl 

http://csioz.gov.pl/wydarzenia.php
mailto:koordynator@csioz.gov.pl
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POSTĘPY W PROJEKCIE CENTRALNYM 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

tel. +48(22) 597-09-27 

fax +48(22) 597-09-47 

e-mail: biuro@csioz.gov.pl 

www.csioz.gov.pl 

Skrytka odbiorcza na ePUAP:  

/csiozgovpl/skrytka 

Adres:  

Centrum Systemów 

Informacyjnych  

Ochrony Zdrowia  

ul. Stanisława Dubois 5A 

00-184 Warszawa 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia powstało w dniu 

1 sierpnia 2000 r. na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

31 lipca 2000 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie Centrum Organiza-

cji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia (Dz. Urz. MZ Nr 1, poz. 25). W roku  

2012  na Dyrektora Centrum został powołany Marcin Kędzierski. 

Centrum jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właści-

wemu do spraw zdrowia, której przedmiotem działalności jest m. in. reali-

zacja zadań z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego, obejmują-

cych organizację i ochronę zdrowia, harmonizację z Unią Europejską 

w ramach funduszy strukturalnych i programów e-Zdrowia oraz wspoma-

ganie decyzji zarządczych ministra właściwego do spraw zdrowia na pod-

stawie prowadzonych analiz socjologicznych, statystycznych 

i ekonomicznych. 

Centrum działa na podstawie Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 

2010 r. w sprawie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

(Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 9, poz. 56). 

Biuletyn informacyjny to cykliczna publikacja kierowana do wszystkich osób związanych z obszarem e-Zdrowia.  

Publikacje Biuletynu dostępne są na stronie www.csioz.gov.pl w sekcji Współpraca z Regionami. 

Wszelkie pomysły i pytania prosimy kierować na adres: koordynator@csioz.gov.pl  

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, 

Analizy i Udostępniania zasobów cyfro-

wych o Zdarzeniach Medycznych (P1) 

Realizacja prac nad Projektem założeń projektu usta-

wy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochro-

nie zdrowia (sioz) oraz niektórych innych ustaw: 

Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem został przekazany 

przez CSIOZ do Ministerstwa Zdrowia. Dnia 3 stycznia 

2014 r. Kolegium Ministerstwa Zdrowia przyjęło projekt 

założeń. 

Przypominamy, iż treść projektu założeń projektu usta-

wy o zmianie ustawy o sioz dostępna jest na stronie Mini-

sterstwa Zdrowia w menu Konsultacje społeczne: www2-

. m z . g o v . p l / w w w m z / i n d e x ?

mr=m491&ms=0&ml=pl&mi=56&mx=0&mt=&my=13

1&ma=033157 

W styczniu 2014 r. projekt założeń został przesłany do 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz 

do Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji w celu 

wyrażenia stanowiska w przedmiotowej sprawie. Odno-

śnie projektu założeń dyskutowano również podczas  

posiedzenia Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

W lutym 2014 r. projekt założeń omawiany był także na  

spotkaniach z GIODO, Rządowym Centrum Legislacji 

oraz przedstawicielami ABW. Następnie projekt konsulto-

wano podczas  posiedzenia zespołu ds. Ochrony Zdrowia 

i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu 

i Samorządu Terytorialnego, posiedzenia  Zespołu ds. 

Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej    Rzą-

du i Samorządu Terytorialnego oraz posiedzenia Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

12 lutego 2014 r. Komitet Rady Ministrów do Spraw  

Cyfryzacji przyjął projekt założeń zmian w ustawie o sioz. 

W marcu na temat projektu założeń prowadzone są 

uzgodnienia z Ministerstwem Finansów, 

W  lutym i marcu odbyły się kolejne spotkania z przedsta-

wicielami Generalnego Inspektora Ochrony Danych Oso-

bowych. Omawiano zagadnienia związane z „Przebiegiem 

procesów preautoryzacji, autoryzacji i depersonalizacji w projekcie 

P1”. Ponadto przedstawiono koncepcję dostępu do elek-

tronicznej dokumentacji medycznej dla Usługodaw-

ców  oraz udostępniania informacji o pracownikach     

medycznych. 

Na dzień 8 kwietnia br. zaplanowano we współpracy 

z Urzędem Miasta Radom kolejne z cyklu otwartych    

spotkań dla lekarzy, farmaceutów personelu medycznego 

oraz pracowników wydziałów zdrowia. Przedmiotem 

spotkania  będzie przekazanie uczestnikom informacji 

oraz dyskusja na temat Projektu P1, zasad dotyczących 

wdrażania EDM oraz  produktów Projektu P1 min. Inter-

netowego Konta Pacjenta, e-Recepty. Szczegóły na temat 

spotkania dostępne wkrótce na stronach CSIOZ. 

W dniu 17.02.2014 r. rozpoczęto kampanię informacyjno-

promocyjną Projektu P1- szczegóły w naszym Biuletynie. 

Obecnie prowadzone są intensywne przygotowania mają-

ce na celu uruchomienie kolejnych wydarzeń zaplanowa-

nych w ramach kampanii promocyjnej. 

 

Więcej informacji o Projekcie P1:  www.P1.csioz.gov.pl ■ 

K on ta kt :  Biuro Zarządzania  Pro jek tami ,                                 

e-mail: p1_info@csioz.gov.pl  

http://www.csioz.gov.pl
mailto:koordynator@csioz.gov.pl
http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m491&ms=0&ml=pl&mi=56&mx=0&mt=&my=131&ma=033157
http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m491&ms=0&ml=pl&mi=56&mx=0&mt=&my=131&ma=033157
http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m491&ms=0&ml=pl&mi=56&mx=0&mt=&my=131&ma=033157
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