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Szanowni Państwo, 

W tym wydaniu Biuletynu, w pierwszej kolejności chcieliśmy poinformować, Ŝe Dyrektor Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony Zdrowia dr n. med. Leszek Sikorski wyróŜniony został nagrodą INFOSTAT 2012 
„za wytrwałość w działaniach na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego”. Wręczenie statuetki miało 
miejsce w dniu 17 maja 2012 r. podczas Wielkiej Gali Społeczeństwa Informacyjnego, która była elementem 
inauguracyjnym obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce. Nagroda przyznana zosta-
ła przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) – opiniotwórcze stowarzyszenie informatyków, skoncentro-
wanych na rozwoju informatyki, zawodzie informatyka oraz budowie społeczeństwa informacyjnego. Dyrektor 
Leszek Sikorski nagrodę zadedykował przede wszystkim szerokiemu gronu pacjentów, którzy oczekują na 
efekty tworzonych obecnie rozwiązań w zakresie e-Zdrowia. Podziękowania skierował równieŜ do wszystkich, 
którzy wspierają projekty realizowane przez Centrum, w tym podmiotów zewnętrznych oraz całego zespołu 
projektowego. Przyznana nagroda stanowi utwierdzenie Dyrekcji CSIOZ w konsekwentnym działaniu obejmu-
jącym organizację i ochronę zdrowia na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce. 

Niniejsze wydanie Biuletynu koncentruje się na aspektach związanych z realizacją Projektu P1 - zapraszamy 
do zapoznania się z tekstem poświęconym tematyce integracji prototypów IKP oraz e-Recepty, współpracy z 
projektami międzynarodowymi, w które aktualnie zaangaŜowane jest Centrum. Kontynuujemy takŜe zagadnie-
nia dot. róŜnych specjalizacji w dziedzinie zdrowia w sekcji pt. „Profesjonaliści w ochronie zdrowia”. Prezentuje-
my równieŜ oczekiwane przez naszych czytelników wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w Regionach.      

Dr inŜ. Kazimierz Frączkowski 
Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia 

Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia 
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W tym numerze: 

Dyrekcja Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia po odbiorze nagrody INFOSTAT 20-
12.Warszawa, dn. 18 maja 2012 r. Od lewej: dr inŜ. Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Informatycz-
nych, Małgorzata Krowiak Zastępca Dyrektora, dr n. med. Leszek Sikorski Dyrektor CSIOZ.  



STR. 2 BIULETYN INFORMACYJNY  

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia otrzymało nominację do  

nagrody „Eurosymbol Innowacji 2012” - w  ramach elitarnego ogólnopolskiego  

programu promocyjnego prowadzonego przez redakcję "Monitora Rynkowego", do-

datku do „Dziennika Gazety Prawnej”.  

Redakcja za pośrednictwem tej nagrody chce uhonorować te instytucje i firmy, których marka 
stała się reprezentatywna i toŜsama z działalnością całej branŜy. Przyznana nominacja jest dla 
Centrum miłym wyróŜnieniem. JuŜ samo pretendowanie do tej nagrody stanowi potwierdzenie, 
Ŝe podejmowane przez Centrum działania w zakresie informatyzacji ochrony zdrowia są reali-
zowane w sposób trafny i skuteczny. Fakt dostrzeŜenia innowacyjnego podejścia  
Centrum do realizacji projektów, stanowi potwierdzenie dotychczasowej determinacji w osiąga-
niu wyznaczonych celów w dziedzinie e-Zdrowia. 

Nominacja ta zapewne nie byłaby moŜliwa, gdyby nie praca wszystkich osób i podmiotów za-
angaŜowanych w realizację projektów prowadzonych w CSIOZ. 

 

Kontakt: Jakub Fiałek, Samodzielne stanowisko ds. informacji i promocji,  
tel. (0-22) 597-09-62, e-mail: j.fialek@csioz.gov.pl  

Nominacja CSIOZ do nagrody „EUROSYMBOL INNOWACJI 
2012” 

Szanowni Państwo,  

otrzymanie nagrody INFOSTAT 2012 jest dla mnie wyjątkowym wyróŜnieniem. Mając świadomość, jak 
wielkim wyzwaniem jest budowa rozwiązań w zakresie e-Zdrowia i jak duŜy wpływ będą miały efekty 
tych prac na rozwój społeczeństwa informacyjnego, wyróŜnienie to nabiera szczególnego znaczenia.  

Wysiłek, jaki podejmujemy wraz z całym zespołem pracowników Centrum Systemów Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia w ramach naszej codziennej pracy projektowej, motywowany jest nadzieją, Ŝe efekty tych 
działań wpłyną na polepszenie jakości świadczeń zdrowotnych oraz bezpieczeństwo zdrowia szerokiego 
grona pacjentów. W końcowym efekcie nasze starania przyniosą szansę na poprawę stanu zdrowia miesz-
kańców naszego kraju. Dla mnie – jako lekarza – wymienione aspekty mają wyjątkowe znaczenie  
i nadają codziennej pracy ogromny sens. To właśnie dlatego wszelkie wyróŜnienia i uznania zawodowe 
dedykuję pacjentom – przyszłym beneficjentom realizowanych przez CSIOZ projektów. Wierzę równieŜ, 
Ŝe realizacja projektów informacyjnych w ochronie zdrowia doprowadzi do zwiększenia liczby  
e-usług oferowanych przez administrację publiczną w Polsce. Tym samym, rozwój e-Zdrowia przyczyni się 
do poprawy w tych sektorach krajowej gospodarki, które są związane ze społeczeństwem informacyjnym. 

Korzystając z okazji, składam podziękowania wszystkim, którzy wspierają nasze projekty, zarówno całemu zespołowi projektowemu jak 
i podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz tych przedsięwzięć. Moje podziękowania naleŜą się takŜe naszym partnerom,  
którzy poprzez aktywny udział w prowadzonych przez Centrum konsultacjach i warsztatach, przynoszą inspiracje dla rozwoju e-Zdrowia 
w Polsce.  

Pragnę zauwaŜyć, iŜ nagroda została przyznana przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) – opiniotwórcze stowarzyszenie skoncen-
trowane na rozwoju informatyki, zawodu informatyka oraz społeczeństwa informacyjnego. Członkami PTI są, między innymi, eksperci 
róŜnych specjalności, podejmujący wspólne działania w dziedzinie informatyki na płaszczyźnie zawodowej i naukowej. Są to zawodowi 
informatycy, posiadający poczucie odpowiedzialności w pracy, poczucie wzajemnego szacunku dla posiadanej wiedzy i umiejętności, wykonują-
cy swoją pracę i zadania rzetelnie, z naleŜytą starannością i w zgodzie z etyką zawodową. Te właśnie wartości wyznaczają kierunek 
w dotychczasowych pracach realizowanych przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia i w zgodzie z nimi chcemy kontynu-
ować budowę systemów w ochronie zdrowia.  

Z wyrazami szacunku, 

dr n. med. Leszek Sikorski  
Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

INFOSTAT 2012: „za wytrwałość w działaniach na rzecz 
budowy społeczeństwa informacyjnego” 



STR. 3 2012, WYDANIE CZWARTE 

Dr inŜ.  Kazimierz 
Frączkowski 
Budowa i przetestowanie prototy-

pów Internetowego Konta Pacjen-

ta oraz e-Recepty miała za  

zadanie nie tylko zebranie  

wniosków wynikających z wdro-

Ŝenia tego rodzaju usług, ale  

równieŜ była "próbą" innego 

umocowania pacjenta w procesie 

leczniczym, a więc podejścia, któ-

re sięga  świadomie po potencjał 

społeczeństwa informacyjnego.  

 
Przepływ informacji i uczestnicy 

W obecnym modelu ochrony zdrowia dominuje kontrola 
instytucjonalna w zakresie procesów biznesowych i prze-
pływu refinansowania dotycząca usług medycznych. 
Uczestnikami tego modelu są między innymi, usługobior-
cy, usługodawcy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa 
Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych, Centrala Narodo-
wego Funduszu Zdrowia wraz z Oddziałami Wojewódz-
kimi. Podmiotom prowadzącym działalność leczniczą,   
towarzyszą przepływy informacyjne pomiędzy wszystkimi 
wymienionymi podmiotami (dane statystyczno-
rozliczeniowe, kontrakty, recepty, skierowania i inne). 
ZałoŜeniem i wyzwaniem dla społeczeństwa informacyj-

Autor pełni 
funkcję 
Koordynatora 
Projektów In-
formacyjnych w 
Ochronie Zdro-
wia  

nego jest współodpowiedzialność za swoje zdrowie oraz 
aktywny udział w procesie leczniczym. 

Dla obywatela będącego pacjentem próba analizy i weryfi-
kacji danych go dotyczących jest zadaniem nietrywialnym. 
Próbą zmiany istniejącego stanu jest implementacja Pro-
gramu Informatyzacji Ochrony Zdrowia tj. przede wszyst-
kim uporządkowanie rejestrów i oddanie w ręce obywateli 
mechanizmów umoŜliwiających bieŜący podgląd kont 
rejestrujących zdarzenia ich dotyczących w ochronie zdro-
wia tzw. Internetowych Kont Pacjenta (IKP). Z drugiej 
strony moŜliwość udostępnienia przez pacjenta podglądu 
konta dla lekarza i oddania w jego ręce mechanizmów 
wspierających jego pracę tj. poradnika terapeutycznego, 
słowników (ICD-10, rejestr leków itp.), dostępu do kont 
z urządzeń mobilnych, jak równieŜ elementów zwiększają-
cych bezpieczeństwo leczenia takich jak moŜliwość auto-
matycznego wykrywania potencjalnych interakcji i uczu-
leń.  

Wybrane czynniki i źródła błędów  
w procesie leczniczym 

Raport firmy Gartner „eHealth for a Healthier Europe! – 
opportunities for a better use of healthcare resources” wykonany na 
zlecenie szwedzkiego rządu wskazuje, iŜ  zastosowanie 
m.in. Elektronicznego Rekordu Pacjenta (EHR), e-
Recepty czy Komputerowej Bazy Zleceń Lekarskich 
(CPOE) moŜe przynieść szereg korzyści.  

(Ciąg dalszy artykułu - str. 4) 

IKP i e-Recepta jako podstawowe elementy kontroli 
społecznej nad prawidłowością procesu leczniczego 

Model działania IKP i e-Recepty – kontrola społeczna.  
Źródło: Opracowanie własne Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. 



STR. 4 BIULETYN INFORMACYJNY  

NajwaŜniejsze korzyści wynikające z wprowadzenia roz-
wiązań w zakresie e-Zdrowia: 

1. 41% redukcja błędów dot. interakcji leków, 

2. 25% redukcja kosztów farmakoterapii, 

3. 83% wzrost wykorzystania leków generycznych, 

4. 84% redukcja błędów dot. dawkowania leków, 

5. 48% redukcja duplikowania badań laboratoryjnych, 

6. 7% redukcja średniego czasu pobytu w szpitalu. 

Obywatelska kontrola i aktywny udział  
pacjenta w procesie leczniczym jako  
przesłanie społeczeństwa informacyjnego 

Technologie informacyjne, w szczególności Internet oraz 
telefonia komórkowa, umoŜliwiły rozwój społeczeństwa 
informacyjnego, a więc społeczeństwa, w którym szcze-
gólnym dobrem staje się informacja. Czy w obszarze sek-
tora ochrony zdrowia obywatel ma dostęp do informacji? 
Jak dotąd w niewielkim stopniu, w wyniku czego równieŜ 
w małym stopniu ma moŜliwość kontroli procesu leczni-
czego, w szczególności przeprowadzonych świadczeń 
zdrowotnych. Kontrole w tym zakresie przeprowadza 

instytucja pełniąca w systemie 
ochrony zdrowia rolę płatnika. A co 
j e ś l i  m i l i o n y  o b y w a t e l i 
„prowadziłyby kontrolę” poprzez 
własne Internetowe Konta Pacjen-
ta, podobnie jak dzisiaj mogą obser-
wować, poprzez udostępnione sys-
temy bankowe, rachunki bankowe i 
operacje na nich przeprowadzane? 
Pacjent logując się do swojego IKP 
ma wygodny dostęp do takich infor-
macji jak wystawione recepty, skie-
rowania czy przeprowadzone usługi 

medyczne. W przypadku, gdy stan na koncie pacjenta nie 
ma odzwierciedlenia w rzeczywistości, moŜe nastąpić jego 
reakcja – w ten sposób następuje auto-monitorowanie 
„procesu leczenia”.    

Mobilny element telemedycyny  
w Projekcie P1 

Zarówno rozwój technologii ICT (Information and Commu-
nication Technologies), jak i dostępność urządzeń mobilnych, 
sprzyjają rozwojowi telemedycyny. Pacjent będzie miał 
moŜliwość mobilnego wglądu do swojego konta pacjenta 
poprzez dedykowane aplikacje na telefon, smartfon czy 
tablet wykorzystując dedykowane aplikacje lub mobilną 
przeglądarkę internetową. Podobnie lekarz będący w trak-
cie wizyty domowej, który będzie miał dostęp do danych 
o pacjencie (o ile ten wyrazi na to zgodę), do poradnika 
terapeutycznego czy dziedzinowych słowników. Praktycz-
ne działanie opisanego modelu zostanie zweryfikowane 
przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 
Zdrowia (CSIOZ) w ramach uruchamianego zintegrowa-
nego Prototypu Internetowego Konta Pacjenta oraz         
e-Recepty. 

Kontrola społeczna czy kontrola  
instytucjonalna 

Kontrola  z definicji jest czynnością, polegającą  na spraw-
dzeniu stanu faktycznego i porównania ze stanem wyma-
ganym na przykład w aktach prawnych w celu zlikwido-
wania nieprawidłowości jak równieŜ w celu usprawnienia. 
Jednak kontrola nie jest zadaniem trywialnym przy złoŜo-
nym modelu ochrony zdrowia, w którym istnieje szereg 
przepływów informacji od pacjenta, poprzez Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych, Centralę Płatnika, Oddziały 
Wojewódzkie Płatnika, kontraktowania z podmiotami 
leczniczymi i wiąŜących się z nimi rozliczeń. W celu po-
prawy szczelności systemu proponuje się lekarzom i pa-
cjentom np. karty, które wsuwane w tym samym czasie do 
czytnika, podczas wizyty, autoryzują operacje na koncie 
pacjenta. RozwaŜa się równieŜ wydanie karty dla kaŜdego 
obywatela z licznikami wykonanych świadczeń zdrowot-
nych. W takim modelu w dalszym ciągu pominięty jest 
pacjent, choć to jego pieniądze są podstawą finansowania 
systemu ochrony zdrowia. Propozycje karty ubezpieczo-
nego mają wzmocnić kontrole na drodze usługodawca – 
płatnik. Nie podwaŜając prawa do takiej kontroli ze stro-
ny NFZ, proponowane jest takie 
umocowanie pacjenta w systemie 
ochrony zdrowia, aby miał realny 
wpływ na „przypisane mu świad-
czenia” poprzez dostęp do infor-
macji o zarejestrowanych w SIOZ 
zdarzeń medycznych. To nowe 
umocowanie pacjenta stwarza real-
ną moŜliwość kontroli społecznej - 
rozwiązania w którym miliony oby-
wateli mają wpływ na system, po-
przez zastosowanie technologii 
ICT, realizowanych w ramach Pro-
gramu Informatyzacji Ochrony Zdrowia i wykorzystaniu 
potencjału społeczeństwa informacyjnego.  

„PACJENT LOGUJĄC 

SIĘ DO SWOJEGO 

IKP MA WYGODNY 

DOSTĘP DO TAKICH 

INFORMACJI JAK 

WYSTAWIONE 

RECEPTY, 

SKIEROWANIA CZY 

PRZEPROWADZONE 

USŁUGI 

MEDYCZNE.”  

Zrzut ekranu z Internetowego Konta Pacjenta. 
Źródło: www.ikp.gov.pl 

„NOWE UMOCOWANIE 

PACJENTA STWARZA 

REALNĄ MOśLIWOŚĆ 

KONTROLI 

SPOŁECZNEJ - 

ROZWIĄZANIA W 

KTÓRYM MILIONY 

OBYWATELI MAJĄ 

WPŁYW NA SYSTEM, 

POPRZEZ 

ZASTOSOWANIE 

TECHNOLOGII ICT” 



STR. 5 2012, WYDANIE CZWARTE 

Dr inŜ. Kajetan 
Wojsyk 
Niniejszy artykuł traktuje o tzw. 
medycznych rejestrach przedmio-

towych, a takŜe o pracach zespołu 
powołanego w Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony Zdrowia 
(dalej „Centrum”) do realizacji zadań 
wynikających z art. 53 ust. 2 ustawy 
z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie 
informacji w ochronie zdrowia 
(zwanej dalej „ustawą”) w zakresie 
dotyczącym tych rejestrów. 
Rejestry przedmiotowe – jako takie 
– opisane zostały w fundamentalnej 
„Infrastrukturze informacyjnej pań-

stwa w globalnej gospodarce”. Prof. Józef Oleński wyróŜ-
nia dwa rodzaje rejestrów przedmiotowych: a) rejestry 
indywidualnych obiektów i b) rejestry rodzajów obiek-
tów. 

Niniejszy artykuł dotyczy obu tych rodzajów. Sprawę 
tworzenia bądź likwidacji pewnej grupy medycznych reje-
strów przedmiotowych reguluje ustawa. Zakłada się ogra-
niczenie czy wręcz likwidację dotychczasowej całkowitej 
autonomii rejestrów przedmiotowych, gdyŜ dopiero pełne 
włączenie ich w elektroniczny system informacji w ochro-
nie zdrowia moŜe przynieść od dawna oczekiwane efekty.  
Rejestry przedmiotowe mają być utrzymywane w ramach 
systemu informacji w ochronie zdrowia, a tworzone na 
podstawie danych gromadzonych w tym systemie. Skąd 
jednak pochodzą te dane? W jaki sposób są gromadzone? 
Kto je aktualizuje? W jakim trybie? Na jakiej podstawie? 
Mówiąc najprościej, dane gromadzone są w trakcie reali-
zacji procesów leczenia, w czasie rejestracji zdarzeń 

medycznych. Rejestracja zdarzeń – jako taka – moŜe 
odbywać się w róŜny sposób: albo poprzez dokonywanie 
odręcznych wpisów do papierowej dokumentacji medycz-
nej, albo poprzez bezpośrednie wprowadzanie danych 
do systemów informatycznych, w których stają się one 
materiałem wejściowym do dalszego przetwarzania. Bez-

Autor jest Za-
stępcą Dyrekto-
ra ds. Informa-
tycznych w 
Centrum Syste-
mów Informa-
cyjnych Ochro-
ny Zdrowia  

pośrednie wprowadzanie danych oznacza brak czynno-
ści przepisywania wartości danej z nośnika papiero-

wego do systemu teleinformatycznego. Bezpośrednie 
wprowadzanie danych oznacza teŜ zapewnienie natych-
miastowego istnienia tych danych w systemie. JuŜ ten 
pierwotny etap – gromadzenie danych – determinuje póź-
niejsze straty lub korzyści wynikające z technologii groma-
dzenia i zapisu danych. NaleŜy pamiętać, Ŝe jedynie elek-
troniczna postać danych zorganizowanych w odpo-

wiednie struktury pozwala na ich szerokie wykorzy-

stanie (dokumentacja medyczna pacjenta, statystyka, ba-
dania naukowe). Z tego właśnie powodu papierowa doku-
mentacja (jako nieprzetwarzalna elektronicznie) powinna 
całkowicie wyjść z uŜycia. Przypomina o tym zamieszczo-
ny na stronie internetowej Centrum licznik, pokazujący 
zbliŜanie się terminu, od którego dokumentacja medyczna 
powinna mieć wyłącznie postać elektroniczną. Istotą usta-
wy o systemie informacji w ochronie zdrowia jest umoŜli-
wienie (poprzez elektronizację) przepływu wszelkich da-
nych związanych z procesem leczenia od miejsc ich ge-
nerowania poprzez zapis (utrwalenie) do miejsc wy-

korzystywania – bez względu na to kiedy, komu i w ja-
kiej formie dane te będą potrzebne. Aby jednak zapewnić 
techniczną moŜliwość pobrania danych do ich dalszego 
wykorzystywania, muszą być stworzone – odpowiednie 
do charakteru tych danych – miejsca ich zapisu – swego 
rodzaju magazyny. Właśnie z uwagi na charakter niektó-
rych z tych danych, ścisły związek z pewną klasyfikacją 
medyczną, organizuje się je w rejestry przedmiotowe. 
Rejestry przedmiotowe gromadzą elementarne dane 
statystyczne, np. dotyczące róŜnych grup chorób. Kilka-
naście rejestrów – juŜ funkcjonujących – wymieniono 
poniŜej: 

• Centralny Rejestr Chorób Zawodowych, 

• Centralny Rejestr Gruźlicy (CRG), 

• Krajowy Rejestr Nowotworów (KRN), 

• Krajowy Rejestr Raka Płuca, 

• Krajowy Rejestr Operacji Kardiochirurgicznych 
(KROK), 

• Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych 
(PL-ACS), 

• Ogólnopolski Rejestr Problemów Kardiologicznych u 
Płodów, 

• Rejestr Chorobowości Szpitalnej, 

• Rejestr Choroby Leśniowskiego-Crohna, 

• Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych, 

• Rejestr Zachorowań na Choroby Zakaźne i Dodatnich 
Wyników Badań Laboratoryjnych, 

• Reumatologiczny Rejestr Pacjentów (RRP).  

O rejestrach przedmiotowych w systemie informacji 
w ochronie zdrowia 
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PowyŜsza lista „rejestrów przedmiotowych” (bo nie 
wszystkie są w rzeczywistości rejestrami!) pochodzi z Za-
łącznika 1 (Procesy informacyjne w ochronie zdrowia) do 
Studium Wykonalności Elektronicznej Platformy Groma-
dzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych 
o Zdarzeniach Medycznych. Nie jest ona zamknięta; 
pokazuje jednak fakt organizacji zasobów informacyjnych 

w pewne charakterystyczne zbiory, 
nadające się do późniejszego, 
wtórnego wykorzystania. Nowa 
organizacja tych zbiorów powinna 
jednak wnieść nową wartość do juŜ 
istniejącego stanu. Jak słusznie 
stwierdza prof. Józef Oleński, reje-
stry przedmiotowe są najczęściej 
rejestrami autonomicznymi, które 
nie wymieniają między sobą in-

formacji. Aktualizacja wpisów w 
rejestrach dokonywana jest przez 
podmioty będące właścicielami, 

władającymi lub twórcami obiektów, których opisy znaj-
dują się w rejestrach. Odbywa się to poprzez bezpośredni 
kontakt z gestorem rejestru. Taki sposób jest uciąŜliwy i 
kosztowny zarówno dla podmiotów aktualizujących wpi-
sy, jak i dla administracji. W dodatku częstokroć ten sam 
obiekt podlega wpisowi do wielu rejestrów – co skutkuje 
nie tylko zbędną nadmiarowością gromadzenia danych, 
ale takŜe sytuacją, w której ten sam obiekt, w tym samym 
czasie  opisany jest róŜnymi wartościami w róŜnych reje-
strach. Typowym przykładem moŜe być zmiana adresu 
osoby opisanej w róŜnych, autonomicznych rejestrach 
medycznych… A przecieŜ, dzięki odpowiedniej organiza-
cji rejestrów, moŜna byłoby doprowadzić do sytuacji, w 
której zmiana danej w jednym rejestrze mogłaby inicjo-

wać zmianę tej danej w innym rejestrze. Mało tego, moŜ-
na byłoby tak przeorganizować rejestry, by znacząco pod-
nieść ich wartość informacyjną i operacyjną (dostępność 
dla innych systemów dzięki umoŜliwieniu interoperacyj-
ności). Idąc dalej, moŜna byłoby – dzięki zastosowaniu 
technologii teleinformatycznych – znacząco ograniczyć 
liczbę rejestrów i poprawić jakość danych w nich zapisa-
nych.  
Analizując powyŜszą listę autonomicznych rejestrów 
przedmiotowych zauwaŜamy, Ŝe istnieje tendencja do ich 
mnoŜenia; gruntowna analiza ich zawartości informacyjnej 
pozwoliłaby je przeorganizować w celu usprawnienia pro-
cesu gromadzenia i aktualizacji danych objętych rejestra-
mi. Wymaga to jednak stosownych regulacji prawnych – 
i właśnie ustawa o systemie informacji w ochronie zdro-
wia moŜliwość taką daje. 
W tym miejscu niezbędne wydaje się wskazanie na istotne 
róŜnice pomiędzy rejestrami, ewidencjami a wykaza-
mi. Pojęcia te powszechnie są mylone, a to z kolei wpły-
wa na cały proces budowy struktury informacyjnej ochro-
ny zdrowia. RóŜnica, o której mowa, polega na innym 
trybie ich aktualizacji oraz na innym celu działania.  
Jak z powyŜszego wynika – rejestry pozwalają na stwo-
rzenie baz danych, które mogą być później przetwarza-
ne w celach statystycznych, w celach naukowych 
i innych. Dzięki właśnie takiemu zorganizowaniu groma-
dzenia danych, moŜliwe jest odseparowanie danych 
medycznych od danych osobowych – co w przypadku 
dokumentacji papierowej było niemoŜliwe wobec faktu 
występowania na jednym nośniku (kartce papieru) wszyst-
kich danych – i zapewnienie odpowiedniej ochrony 
przy jednoczesnym podniesieniu wartości uŜytkowej 

rejestrów.  

„REJESTRY 

PRZEDMIOTOWE 

SĄ NAJCZĘŚCIEJ 

REJESTRAMI 

AUTONOMICZNY

MI, KTÓRE NIE 

WYMIENIAJĄ 

MIĘDZY SOBĄ 

INFORMACJI” 

REJESTR 

Zakres informacji i tryb jego funkcjonowania 
wyznaczają potrzeby identyfikacji i klasyfikacji 
obiektów rejestrowanych. Głównym celem 
rejestru jest utworzenie bazy danych. MoŜli-
wość późniejszego wykorzystania tych danych w 
procedurach administracyjnych czy innych 
jest kwestią wtórną i niezaleŜną. Rejestr aktuali-
zowany jest z inicjatywy zainteresowanego 

podmiotu, który w celu wpisania go (lub zgła-
szanego przez ten podmiot obiektu, informacji) 
do rejestru musi złoŜyć stosowny wniosek reje-
stracyjny. Podobnie - wszelkie zmiany w danych 
wpisanych do rejestru dokonywane są na 
wniosek podmiotu zewnętrznego w stosunku 

do podmiotu prowadzącego rejestr. Rejestry 
przedmiotowe mogą być (i bardzo często będą) 
zasilane z pierwotnych baz zdarzeń medycznych. 
NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe rejestry przedmiotowe, o 
których mówimy, są centralne, ale rejestrowane 
są w nich zdarzenia jednostkowe, pochodzące z 
wielu „punktów rejestracji”.  

EWIDENCJA 

Zakres gromadzonej w niej informacji 
zaleŜny jest od potrzeb procedur admi-
nistracyjnych, które ewidencja ta obsłu-
guje. Jeśli w wyniku tworzenia ewidencji 
utworzony zostaje zbiór danych o okre-
ślonych obiektach, to stanowi on efekt 
wtórny, czyli produkt uboczny realizacji 
procedury, dla potrzeb której utworzona 
została ewidencja. Utworzenie tego zbio-
ru nie jest celem samym w sobie, jak 
miało to miejsce w przypadku rejestru. 
Ewidencje powinny zatem opierać się na 
rejestrach, wykorzystywać bazy owych 
rejestrów dzięki zastosowaniu odpo-
wiednich identyfikatorów i tworzeniu 
referencji. Wpis do ewidencji równieŜ 
wymaga aktywności podmiotu ze-

wnętrznego w stosunku do podmiotu 

prowadzącego ewidencję.  

WYKAZ 

Aktualizowany jest bez aktywne-

go zaangaŜowania obiektów, któ-
rych dotyczy, bez uŜycia procedur 
administracyjnych takich jak np. 
złoŜenie wniosku rejestrację (bo nie 
jest to rejestracja), bez  powiadomie-
nia przez organ o wszczęciu postę-
powania (bo nie ma wnioskodawcy). 
Innymi słowy, wykaz tworzony jest 
niejako „zaocznie” w odniesieniu do 
podmiotów czy obiektów, których 
dotyczy i tworzony jest z inicjaty-
wy podmiotu prowadzącego wy-

kaz.  
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(Ciąg dalszy artykułu ze str. 6) 

Rejestry przedmiotowe w planowanym systemie informa-
cji ochrony zdrowia aktualizowane będą automatycznie, 
na bieŜąco, w oparciu o rejestrowane przez personel me-
dyczny zdarzenia medyczne. Dzięki temu będą wiarygod-
nym źródłem aktualnych danych o zachorowaniach, któ-
rych dotyczą.  

Jak moŜna zauwaŜyć, nie wszystkie wymienione wcześniej 
„rejestry przedmiotowe” są w istocie rejestrami – są mię-
dzy nimi takŜe, błędnie nazywane rejestrami, ewidencje. 

Zamysłem ustawodawcy, wyraŜonym w art. 19 ustawy 
było rozwiązanie problemu istnie-
nia wielu rejestrów przedmioto-
wych, niemających podstawy praw-
nej ich funkcjonowania - ale jednak 
bardzo waŜnych, potrzebnych, któ-
re powinny zostać prawnie umoco-
wane i włączone w elektroniczny 
system informacji w ochronie 

zdrowia. Włączanie kolejnych reje-
strów przedmiotowych do elektro-
nicznego systemu informacji po-
winno skutkować likwidacją zbęd-
nych juŜ, nadmiarowych papiero-

wych zasobów informacyjnych, słabo zabezpieczonych 
i wyizolowanych.  

W tym kontekście naleŜy pamiętać o zbliŜającym się ter-
minie wprowadzenia - jako obowiązującej - dokumenta-
cji medycznej w postaci elektronicznej. Nie oznacza 
to oczywiście braku moŜliwości wydruku dokumentów, 
taka potrzeba i moŜliwość będzie istniała zawsze, jednak 
wydruki będą kopiami elektronicznych oryginałów, 
czy nawet dokumentami drukowanymi na podstawie da-
nych zgromadzonych w systemie, dzięki moŜliwości ela-
stycznego definiowania zestawu danych czy informacji, 
które powinny znaleźć się na wydruku. Rejestry przed-
miotowe stanowiły będą elementy systemu informacji 
w ochronie zdrowia. Oczywistym jest, Ŝe kaŜde działanie, 
kaŜda czynność pracownika medycznego pochłania czas – 

i kosztuje. Czas tracony (bo jest to 
ewidentna strata) na ponowne 
wprowadzanie danych, które wcze-
śniej wpisywane były na formula-
rzach papierowych, ma swoją cenę. 
Jeszcze większą stratą jest nieprze-
pływność danych do miejsc, w któ-
rych dane te są potrzebne i powin-
ny być wykorzystane. Tworzenie 
elektronicznych rejestrów przed-
miotowych i włączenie ich w Sys-
tem Informacji Ochrony Zdro-

wia znacząco obniŜą koszty funk-
cjonowania tego systemu przy jednoczesnym zmniejsze-
niu obowiązków sprawozdawczych, które przejmie sys-
tem. 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. 
o systemie informacji w ochronie zdrowia, podmiot pro-
wadzący do dnia 1 stycznia 2012 r. rejestry, ewidencje, 
listy, spisy albo inne uporządkowane zbiory danych oso-
bowych lub jednostkowych danych medycznych, w zakre-
sie określonym w art. 19 ust. 1 wspomnianej ustawy, w 
terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie ustawy tj. do 
dnia 30 czerwca 2012 r., jest obowiązany przekazać 

ministrowi właściwemu do spraw zdrowia informacje 

o ich prowadzeniu oraz zakresie danych w nich za-
wartych. Ponadto, w myśl przepisu art. 19 ust. 3 ustawy, 
utworzenie rejestru medycznego powinno być poprze-
dzone analizą potrzeb jego utworzenia.  

Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 
Zdrowia Zarządzeniem nr 6/2012 z dnia 6 marca 2012 r. 
powołał zespół w składzie: Jolanta Bąbik, Tomasz Cie-
sielczuk, Paweł Gaza, Mariusz Jawdyński, Kajetan Woj-
syk, Andrzej Skubalski, Piotr Starzyk, Marek śurawski do 
realizacji zadań wynikających z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 
28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 
zdrowia. Zadaniem powołanego zespołu jest dokonywa-
nie analizy potrzeby utworzenia medycznych rejestrów 
przedmiotowych w kontekście systemu informacji w 
ochronie zdrowia – zgodnie z ustawą. Wynikiem będą 
rekomendacje, które ministrowi właściwemu ds. zdrowia 
pozwolą podjąć decyzję co do utworzenia bądź odmowy 
utworzenia konkretnego rejestru przedmiotowego. Pod-
mioty prowadzące rejestry przedmiotowe, które nie 

mają podstawy prawnej ich utworzenia, powinny do 

dnia 30 czerwca 2012 r. przesłać informację o prowa-

dzonym przez nie rejestrze do Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Wytyczne w za-

kresie przygotowania dokumentacji niezbędnej w 

celu przeprowadzenia analizy potrzeb utworzenia 

rejestru medycznego dostępne są na stronie CSIOZ: 

http://www.csioz.gov.pl/indexDetail.php?id=124. 
Centrum, po dokonaniu analizy, wystąpi do Ministra 
Zdrowia z wnioskiem o utworzenie rejestru, jeśli utworze-
nie to będzie zasadne. Medyczne rejestry przedmiotowe, 
nieposiadające podstawy prawnej ich funkcjonowa-

nia i nie utworzone przez Ministra Zdrowia będą musiały 
być zlikwidowane.  

śaden pracownik administracji nie jest odrębnym, nieza-
leŜnym bytem; stanowi część zbiorowości, która tę admi-
nistrację tworzy; zatem zanim zadasz pytanie, dlaczego e-
administracja w Polsce jest w tak złym stanie, sprawdź  
czy Twoja instytucja ma Elektroniczną Skrzynkę Podaw-
czą i e-usługi na platformie ePUAP. Jeśli nie ma -  to teŜ 
masz swój udział w tym zapóźnieniu...  

„TWORZENIE 

ELEKTRONICZNYCH 

REJESTRÓW 

PRZEDMIOTOWYCH I 

WŁĄCZENIE ICH W 

SYSTEM INFORMACJI 

OCHRONY ZDROWIA 

ZNACZĄCO OBNIśĄ 

KOSZTY 

FUNKCJONOWANIA 

TEGO SYSTEMU” 

„WŁĄCZANIE 

REJESTRÓW DO 

ELEKTRONICZNEGO 

SYSTEMU 

INFORMACJI 

POWINNO 

SKUTKOWAĆ 

LIKWIDACJĄ 

ZBĘDNYCH 

PAPIEROWYCH 

ZASOBÓW” 
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Postępy w projektach centralnych  

Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom 

usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych 

(P2) 

Obecnie trwają prace w ramach II etapu tj.  wytwarzane 
jest przez wykonawców oprogramowanie Platformy wy-
miany dokumentów oraz Systemu Administracji. Wyko-
nawcy dostarczą i skonfigurują  infrastrukturę techniczno
-systemową. Testy kończące Etap II zaplanowane są na 
lipiec b.r. Zakończenie Etapu II zgodnie z umowami 
CSIOZ/62/2011 i CSIOZ/63/2011 wynosi 270 dni od 
dnia podpisaniu umowy. 

Trwają równieŜ prace z gestorami rejestrów, które zinte-
growane zostaną z Platformą P2. W okresie kwiecień-maj  
2012 r. odbywały się warsztaty analityczne z Urzędem 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycz-
nych i Produktów Biobójczych. Równolegle odbywają się 
spotkania z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym  
dotyczące przeniesienia rejestrów Głównego Inspektora-
tu Farmaceutycznego na Platformę P2. 

Na obecnym etapie umów CSIOZ/62/2011 i CSIOZ/-
63/2011 odbywają się szkolenia dla Administratorów 
oraz Zespołu Projektowego. 

System Administracji oraz Platforma Wymiany Doku-
mentów są głównymi produktami Projektu P2. Termin 
realizacji ww. umów wynosi 360 dni od dnia zawarcia 
umowy. Dzięki realizacji umów moŜliwe jest osiągnięcie 
w terminie planowanych w Projekcie P2 wskaźników 
produktów. Platforma Wymiany Dokumentów realizo-
wana jest w ramach umowy nr CSIOZ/62/2011 zawartej 
w dniu 20 października 2011r. z konsorcjum firm Rodan 
Systems S.A. (lider) oraz PWPW S.A. System Admini-
stracji realizowany jest w ramach umowy nr CSIOZ/-
63/2011 zawartej w dniu 20 października 2011r. z firmą 
Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. 

Kierownik Projektu P2: Marcin Węgrzyniak,  
tel. (0-22) 597-09-91, e-mail: M.Wegrzyniak@csioz.gov.pl  

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy 

i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach 

Medycznych (P1) 

30 marca 2012 r. w wyniku kontroli uprzedniej Prezes 
Urzędu Zamówień Publicznych wskazywał, iŜ w postępo-
waniu doszło do złoŜenia ofert stanowiących czyn nie-
uczciwej konkurencji. W dniu 6 kwietnia 2012 r.  CSIZO 
zgłosiło zastrzeŜenia do przedstawionych wyników, a Pre-
zes UZP w dniu 20 kwietnia 2012 r. podtrzymał swoje 
stanowisko. Po rozpatrzeniu ww. zastrzeŜeń CSIOZ, Kra-
jowa Izba Odwoławcza (KIO) w dniu 4 maja 2012 r. wyra-
ziła opinię, iŜ zastrzeŜenia dotyczące naruszenia art. 89 ust. 
1 pkt. 3 ustawy w związku z art. 7 ust 1 ustawy Pzp zasłu-
gują na uwzględnienie, czyli nie potwierdzono zarzutu czy-
nu nieuczciwej konkurencji, natomiast zastrzeŜenia doty-
czące naruszenia art. 51 ust. 1 ustawy Pzp w I części zamó-
wienia nie zasługują na uwzględnienie. 

19 kwietnia 2012 r. CSIOZ dokonało wyboru najkorzyst-
niejszej oferty w ramach postępowania prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem 
jest  „Integracja prototypów Internetowego Konta Pacjen-
ta (IKP) oraz e-Recepty”. Komisja przetargowa zapropo-
nowała wybór Wykonawcy NEWIND Grupa  
Apator Sp. z o.o. W dniu 26 kwietnia 2012 r. Wykonawca – 
Konsorcjum firm: Asseco Poland S.A., Kamsoft S.A. 
i Unizeto Technolgies S.A. złoŜyło odwołanie do KIO 
związane z czynnością wyboru oferty najkorzystniejszej. 
Na mocy Wyroku KIO z dnia 10 maja 2012 r. odwołanie 
to zostało oddalone. 

18 maja 2012 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Sterują-
cego Projektu P1, z udziałem Ministra Jakuba Szulca. Na 
posiedzeniu ustalono nowy sposób strategicznego zarzą-
dzania projektami z wykorzystaniem metodyki MSP oraz 
zaktualizowano Plan Projektu P1 uwzględniając korzystny 
dla Centrum wyrok KIO. Komitet przyjął, przy akceptacji 
Ministra Jakuba Szulca, rekomendację powołania Rady 
Programu dla Projektów P1, P2 oraz P5. Kompetencje 
Rady wynikać będą z metodyki MSP, a co za 
tym idzie Rada będzie bezpośrednio zaangaŜo-
wana w strategiczne zarządzanie poszczególny-
mi projektami wchodzącymi w skład Programu. 
Propozycja zakłada ustanowienie Ministra Jaku-
ba Szulca Właścicielem Programu i Dyrektora 
Leszka Sikorskiego Kierownikiem Programu. 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 
Zdrowia jest obecnie gotowe do podpisania 
umów na wykonanie trzech części zamówienia 
na „Zaprojektowanie, realizację i nadzór gwa-
rancyjny systemów w ramach Projektu P1” (dot. 
części II, III oraz IV) i oczekuje na zapewnienie 
finansowania.  

Kierownik Projektu P1: Ireneusz Myzik, tel.  
(0-22) 597-09-92, e-mail: I.Myzik@csioz.gov.pl  

Zaprojektowanie, realizacja i nadzór 
gwarancyjny systemów w ramach 
Projektu „Elektroniczna Platforma 
Gromadzenia, Analizy i Udostępnia-
nia zasobów cyfrowych o Zdarze-
niach Medycznych” (P1) 

Pierwsze wystąpienie o finansowanie: 2011-
02-08. Ostatnia aktualizacja: 2012-05-08. 
Termin związania ofertą to trzecia deka-

da lipca 2012 r.  

Usługa w zakresie wsparcia zarządza-
nia kontraktami w ramach Projektu 
P1 oraz Projektu P2 

Pierwsze wystąpienie o finansowanie: 2011-
12-05. Aktualizacja: 2012-02-22. Termin 
związania ofertą to trzecia dekada lipca 

2012 r.  

Integracja prototypów Internetowego 
Konta Pacjenta (IKP) oraz e-Recepty  

Wystąpienie o finansowanie: 2012-01-26. 
Termin związania ofertą: 2012-06-15.  

Wnioski o zapewnienie finansowania w ramach POIG  
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Z dniem 1 czerwca b.r. udostępniony został Portal informacyjny Projektu (P1).  

Celem portalu jest dostarczanie wszystkim zainteresowanym Projektem P1 oraz tematyką e-Zdrowia aktualnych infor-
macji w tym zakresie, a takŜe moŜliwości dostępu do wiedzy i doświadczenia projektowego. Portal Projektu P1 groma-
dzi informacje z zakresu organizacji i zarządzania oraz otoczenia Projektu. Docelowo, dzięki Portalowi moŜliwe będzie 
prowadzenie dyskusji wokół zagadnień związanych z interoperacyjnością systemów informacyjnych w ochronie zdro-
wia, a takŜe prowadzenie konsultacji dotyczących standardów wymiany komunikatów pomiędzy systemami oraz stoso-
wanych słowników.  

Liczymy, Ŝe Portal dostarczy wszystkim interesariuszom niezbędnych informacji związanych z podejmowanymi przez 
Centrum działaniami w obszarze realizowanego przedsięwzięcia jakim jest budowa Elektronicznej Platformy Groma-
dzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1). 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Portalu: www.p1.csioz.gov.pl 

Uruchomienie Portalu informacyjnego Projektu P1 

W dniach 26 lub 29 czerwca b.r. w siedzibie CSIOZ planowane są 

jednodniowe konsultacje projektu rekomendacji w zakresie klasyfika-

cji elektronicznej dokumentacji medycznej umoŜliwiającej komuni-

kację i udostępnianie danych do systemu P1.  

Celem spotkania będzie prezentacja aktualnego stanu prac nad opracowy-
waną rekomendacją w zakresie wytwarzania i klasyfikacji dokumentacji elek-
tronicznej oraz rekomendacją opisu i oznakowania papierowej dokumenta-
cji medycznej podlegającej procesowi cyfryzacji do postaci elektronicznej. 
Ostateczny wybór terminu nastąpi na podstawie zadeklarowanych preferen-
cji uczestników. Przyjęte załoŜenia wymagają potwierdzenia z szerokim 

gronem interesariuszy. Wypracowana rekomendacja umoŜliwi doprecyzowanie zasad wytwarzania i gromadzenia doku-
mentacji medycznej w sposób zapewniający właściwe jej udostępnianie przez usługodawców Systemu P1.  

Konsultacje kierowane są do podmiotów zainteresowanych problematyką interoperacyjności w zakresie współpracy  
z Systemem P1 i wymiany informacji medycznych, w tym: 

• podmiotów tworzących i przechowujących dokumentację medyczną, zobowiązanych do stosowania elektronicznej 
dokumentacji medycznej na mocy ustawy o SIOZ; 

• producentów i dostawców rozwiązań informatycznych współpracujący dotąd z CSIOZ lub związanych produktowo; 

• firm i organizacji, które pełnią rolę np. doradców w projektach e-Zdrowia w regionach lub zrzeszają dostawców 
systemów.  

Udział w konsultacjach pozwoli uczestnikom na współtworzenie załoŜeń dotyczących elektronicznej dokumentacji 
medycznej umoŜliwiających współpracę i udostępnianie danych do systemu P1. Zachęcamy do zgłaszania własnych 
wniosków i doświadczeń z przeprowadzonych wdroŜeń systemów w ochronie zdrowia oraz przedstawienie własnych 
rozwiązań do potencjalnego wykorzystania.  

Zgłoszenia udziału w konsultacjach prosimy dokonywać mailowo na adres e-mail: koordynator@csioz.gov.pl, najpóź-
niej do dnia 18 czerwca 2012 roku. Więcej informacji na www.csioz.gov.pl  

Kontakt: Biuro Koordynatora Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia, e-mail: koordynator@csioz.gov.pl 

Otwarte konsultacje w zakresie elektronicznej 
dokumentacji medycznej 
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Service Content  
Evaluation Meeting 
Wiedeń, 23 marca 
2012 r.  

 

W dniu 23 marca b.r. w siedzibie Uniwersytetu  

Technicznego w Wiedniu odbyło się spotkanie  

ewaluacyjne z udziałem 21 przedstawicieli krajów 

biorących udział w projekcie epSOS. Celem  

spotkania była ewaluacja zakresu usług  

dodatkowych wdraŜanych w ramach projektu       

epSOS 2, dokonywana z perspektywy przedstawicieli  

wybranych grup interesariuszy. 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 
jest aktualnie na etapie przygotowawczym w procesie 
przystąpienia do  projektu epSOS. W związku z tym, Pol-
ska reprezentowana była w trakcie spotkania ewaluacyjne-
go przez przedstawicieli Centrum: dr inŜ. Grzegorza 
Bliźniuka, Koordynatora Grupy Doradczej UŜytkow-

ników i Dostawców oraz dr inŜ. Kazimierza Frącz-
kowskiego, Koordynatora Projektów Informacyjnych 

w Ochronie Zdrowia. 

Wyniki ewaluacji 

Geneza spotkania związana jest z podjętą w 2010 r. decy-
zją dotyczącą rozszerzenia zakresu funkcjonalności oraz 
usług dostarczanych w ramach kontynuacji projektu  
epSOS. Jako nowe usługi, których implementacja plano-
wana jest w ramach epSOS 2, zdefiniowane zostało roz-
szerzenie dotychczasowego zakresu Patient Summary (PS) 
oraz usług elektronicznej recepty, a takŜe integracja z sys-
temami obsługującymi numer alarmowy 112 oraz usługi 
związane z udostępnianiem danych pacjentom. Usługi te 
określano przy pomocy zestawu wybranych przypadków 
uŜycia. Aby zapewnić zgodność implementacji usług 
z rzeczywistymi scenariuszami oraz dostarczyć bieŜącej 
informacji zwrotnej zespołowi projektowemu przeprowa-
dzona została ewaluacja zakresu ich funkcjonalności. 

Z uwagi na zachowanie szczególnej obiektywności opinii 
w procesie tym uczestniczyły wyłącznie osoby niezwiąza-

ne do tej pory z projektem epSOS. Zadaniem osób biorą-
cych udział w spotkaniu było zapoznanie się z rezultatami 
projektu z perspektywy trzech róŜnych grup odbiorców: 
pacjenta, lekarza, farmaceuty. W wyniku pracy w grupach 
fokusowych przygotowana została ocena zakresu usług, 
z której wynikają następujące wnioski ogólne dla kaŜdej 
z badanych usług: 

• Rozszerzenie Patient Summary (PS) – koncepcja 
usługi została oceniona pozytywnie jednakŜe uczestni-
cy ewaluacji wskazali na problem związany z dojrzało-
ścią krajowych rozwiązań niebędących w stanie wspie-
rać rozwiązania epSOS. 

• Integracja z systemami obsługującymi numer 112 
– usługa została oceniona jako bardzo waŜna dla 
ochrony Ŝycia pacjentów. Wymagane są jednak szero-
kie konsultacje prowadzone ze specjalistami w obsza-
rze ochrony zdrowia w celu ustalenia zakresu udostęp-
nianych danych. Decyzja dotycząca zakresu integracji 
moŜe być podejmowana na szczeblu krajowym po-
szczególnych państw uczestniczących w projekcie  
epSOS. 

• Udostępnianie danych pacjentom – potwierdzono 
przydatność usługi, w szczególności stwierdzono, Ŝe 
wydruk PS moŜe stanowić punkt wyjścia dla dialogu 
pomiędzy pacjentem a lekarzem. 

90% uczestników spotkania ewaluacyjnego stwierdziło, Ŝe 
projekt epSOS dostarcza korzyści dla pacjentów. Przewa-
Ŝała takŜe opinia, Ŝe rozwiązanie dostarczane przez  
epSOS ułatwi ochronę zdrowia obywatelom Unii Euro-
pejskiej podejmującym zatrudnienie poza krajem zamiesz-
kania.  

Kontakt: Biuro Koordynatora Projektów Informacyjnych 
w Ochronie Zdrowia, e-mail: koordynator@csioz.gov.pl 

Ewaluacja zakresu usług dostarczanych w ramach projektu epSOS 

Smart Open Services  

for European Patients (epSOS) 

epSOS jest głównym projektem europejskim w zakresie  
wymiany informacji transgranicznej w ochronie zdrowia. Ce-
lem projektu jest stworzenie mechanizmów, które pozwolą na 
wymianę danych medycznych o pacjentach pomiędzy krajami 
Europy. W efekcie nastąpi poprawa jakości i bezpieczeństwa 
opieki zdrowotnej dla obywateli podróŜujących po Europie. 

Dzięki rozwojowi infrastruktury teleinformatycznej moŜliwy 
będzie bezpieczny dostęp do informacji o pacjencie w ramach 
europejskich systemów opieki zdrowotnej. Rozwiązania telein-
formatyczne zapewnią bezpieczny dostęp do informacji 
o zdrowiu pacjenta, w szczególności historii choroby pacjenta 
i elektronicznych recept dostępnych pomiędzy systemami 
opieki zdrowotnej poszczególnych krajów członkowskich. 

Projekt rozpoczął się w 2008 r. i potrwa do 31 grudnia 2013 r. 
Więcej informacji na temat epSOS: www.epsos.eu 

Polska w projekcie epSOS 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jest na 
etapie przystępowania do projektu epSOS. Uczestnikami tego 
przedsięwzięcia są róŜne instytucje związane z ochroną zdro-
wia pochodzące z 26 państw. Polska reprezentowana jest 
w projekcie epSOS równieŜ przez Narodowy Fundusz Zdro-
wia oraz Instytut Logistyki i Magazynowania. Przystąpienie do 
projektu epSOS ma strategiczne znaczenie dla Polski, która 
uzyska moŜliwość skorzystania z doświadczeń zdobytych pod-
czas procesu informatyzacji ochrony zdrowia w innych krajach 
Unii Europejskiej. 
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W latach 2008-2012 Centrum Systemów Informacyj-

nych Ochrony Zdrowia wraz z Warszawskim Uni-

wersytetem Medycznym uczestniczyło jako członek 

konsorcjum w realizacji projektu CLEAR Clinical 
Leading Environment for the Assessment and valida-
tion of Rehabilitation Protocols in home care. Projekt 
był współfinansowany ze środków UE w ramach Progra-
mu Ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 
(CIP). Oprócz strony polskiej w konsorcjum uczestniczy-
ły instytucje z Włoch, Holandii oraz Hiszpanii. 

Celem projektu była weryfikacja skuteczności platformy 
Habilis słuŜącej do telerehabilitacji. W tym celu centra 
kliniczne we Włoszech, Hiszpanii, Holandii i w Polsce 
przeprowadzały ścieŜki kliniczne w zakresie rehabilitacji, 
a następnie instytucje audytorskie z tych krajów (w tym 

Centrum oraz np. włoska agencja 
rządowa odpowiedzialna m.in. za 
ocenę technologii medycznej) prze-
prowadzały analizę na zasadach 
zbliŜonych do oceny technologii 
medycznej (Health Technology Assesse-
ment).  

Przeprowadzona z udziałem Cen-
trum analiza HTA była jedną z 
największych przeprowadzonych 
analiz w zakresie telerehabilitacji w 
Unii Europejskiej. W toku analizy 

badano kwestie takie jak skuteczność medyczna, zgod-
ność z przepisami prawa (w szczególności w zakresie 
ochrony danych osobowych), łatwość uŜytkowania czy 
potencjalna oszczędność kosztowa. 

W trakcie projektu zespół kliniczny w szpitalu im. Dzie-
ciątka Jezus w Warszawie pod przewodnictwem  
dr n. med. Wojciecha Glinkowskiego przeprowadził 
ścieŜki kliniczne dla ok 350 pacjentów przed lub po ope-
racji wprowadzenia endoprotezy biodra lub kolana. 

Projekt zakończył się sukcesem. W dniu 19 kwietnia 2012 
r. Komisja Europejska zaakceptowała ostatecznie produk-
ty projektu. Przeprowadzone ścieŜki kliniczne jasno wska-
zały, Ŝe jeśli chodzi o skuteczność pod względem medycz-
nym telerehabilitacja daje co najmniej takie same rezultaty 
jak rehabilitacja tradycyj-
na. Oprócz skuteczności 
medycznej naleŜy podkre-
ślić, Ŝe zastosowanie tele-
rehabilitacji moŜe genero-
wać istotne oszczędności 
w procesie udzielania 
świadczenia, a takŜe 
zwiększyć dostępność do 
tego typu świadczeń. Wy-
niki jasno wskazują, Ŝe 
pacjenci mogą osiągnąć bardzo dobre wyniki kliniczne 
bez wychodzenia z domu, ćwicząc w dogodnym dla nich 
miejscu przy zdalnym nadzorze rehabilitanta. 

Więcej informacji dotyczących projektu CLEAR znaleźć 
moŜna na stronie: www.habiliseurope.eu  

Kontakt: Marcin Węgrzyniak, tel. (0-22) 597-09-91, 
e-mail: M.Wegrzyniak@csioz.gov.pl  

Zakończenie realizacji projektu CLEAR 

 Przypominamy, Ŝe dokumentacja medyczna w postaci 
papierowej moŜe być prowadzona tylko do dnia 31 lipca 
2014 r. Zgodnie z ustawą o systemie informacji w ochro-
nie zdrowia z dniem 1 sierpnia 2014 r. podmioty prowa-
dzące działalność leczniczą zobowiązane będą do wytwa-
rzania, przechowywania oraz udostępniania elektronicznej 
dokumentacji medycznej.  

Aktualny stan licznika dostępny jest zawsze na stronie 
internetowej CSIOZ pod adresem: www.csioz.gov.pl  

Stan licznika na dzień 1 czerwca 2012 r. 
(godz. 12:39:15) 

Trwa odliczanie! 

„PRZEPROWADZONA 

Z UDZIAŁEM 

CENTRUM ANALIZA 

HTA BYŁA JEDNĄ Z 

NAJWIĘKSZYCH 

PRZEPROWADZONYCH 

ANALIZ W ZAKRESIE 

TELEREHABILITACJI 

W UNII 

EUROPEJSKIEJ” 
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Wieści z Regionów: Wyniki badania ankietowego w Regionach 

Dr inŜ. Kazimierz Frączkowski  
Badanie ankietowe, które zostało wykonane w ramach zadań Biura Koordynatora  

Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia, miało na celu weryfikację kierunków 

rozwoju projektów informacyjnych, realizowanych w poszczególnych regionach kraju 

w zakresie e-Zdrowia oraz stanu ich realizacji, by móc wypracować skuteczną strategię 

współdziałania. 

Pozyskane informacje posłuŜyły jako podstawa do określenia współzaleŜności pomiędzy zidenty-
fikowanymi Projektami Regionalnymi, a Projektem realizowanym przez Centrum Systemów In-
formacyjnych Ochrony Zdrowia, pn. „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy 
i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” – P1. Zdobyta wiedza pozwo-
liła teŜ ocenić, czy badane projekty umoŜliwiają integrację z realizowaną centralną, ogólnokrajo-
wą platformą P1, oraz ustalić dalsze działania, które wpłyną na poprawę jakości i efektywności 
świadczeń medycznych, poprzez zapewnienie interoperacyjności w integracji i wymianie informa-
cji elektronicznej w systemie ochrony zdrowia. 

Działania związane z badaniem otoczenia Projektu P1 zostały podjęte juŜ na etapie Studium 
Wykonalności w 2009 roku, kiedy to zidentyfikowane i opisane zostały projekty i inicjatywy dotyczące e-Zdrowia dla 
kaŜdego z 16 województw. Dodatkowo określono istotne współzaleŜności pomiędzy zidentyfikowanymi Inicjatywami 
Regionalnymi, a Projektem P1. W ramach dalszych prac rozpoczęły się przygotowania do badania, w ramach którego 
zostały zweryfikowane i zaktualizowane dane o projektach za pomocą ankiety. Działania te zostały przyjęte z duŜym 
zainteresowaniem ze strony otoczenia Projektu, co zostało potwierdzone podczas realizowanych przez Centrum spo-
tkań i konferencji na temat interoperacyjności. Wstępne rezultaty badania, zostały przedstawione podczas konferencji, 
dotyczącej projektu „Regionalny System Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego- RSIM”, która odbyła się 
w Bełchatowie w dniach 23-24 lutego 2012 r. 

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone drogą elektroniczną w dniach 20 lutego - 6 marca 2012 roku. Ankieta 
składała się z dwóch części. Pierwsza dotyczyła ogólnych informacji na temat projektu, druga część dotyczyła współ-
pracy i integracji badanych systemów z P1 oraz innymi systemami informatycznymi. 

W ramach badania zidentyfikowanych zostało 
329 projektów realizowanych w Polsce w ob-
szarze e-Zdrowie. Na podstawie pozyskanych 
danych kontaktowych, w ramach badania wy-
słano 452 ankiety do przedstawicieli urzędów 
oraz placówek medycznych. 

Mając na uwadze, Ŝe badanie dotyczyło oceny 
interoperacyjności w kontekście integracji i 
wymiany informacji elektronicznej w systemie 
ochrony zdrowia, z analizy zostały wykluczone 
te projekty, których celem było jedynie dostar-
czenie aparatury medycznej. 

Wyniki badania wskazały widoczne róŜnice 
pomiędzy stanem realizacji projektów informa-
tycznych w ochronie zdrowia oraz podejściem 
do ich realizacji na obszarze kraju. Jak wynika 
z pozyskanych danych aktualnie ponad 50% 
badanych projektów jest na etapie realizacji, 
z czego najwięcej projektów jest realizowanych 
w województwach: łódzkim, małopolskim i 
mazowieckim. Dodatkowo stwierdzono, Ŝe 
pojawiają się Regiony z juŜ zakończonymi 
projektami (np. lubelskie) podczas, gdy inne 
Regiony są jeszcze w fazie koncepcji realizacji 
większości projektów (np. pomorskie, podkar-
packie).  

Autor pełni 
funkcję 
Koordynatora 
Projektów In-
formacyjnych 
w Ochronie 
Zdrowia  

Liczba zidentyfikowanych w Polsce projektów w obszarze  
e-Zdrowia w poszczególnych województwach, wraz 

z szacowanym budŜetem. Źródło: Opracowanie własne 
CSIOZ. 
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(Ciąg dalszy artykułu ze str. 10) 

Z pozyskanych informacji dotyczących projektów z dziedzi-
ny e-Zdrowia w skali ogólnokrajowej, zidentyfikowano 329 
projektów na łączną, szacowaną kwotę 1 117 908 715 zł.  

Blisko połowa z analizowanych projektów (46%), to  
projekty o budŜecie nie przekraczającym 5 mln złotych. 
W tej grupie są przede wszystkim projekty, które zostały 
sklasyfikowane jako projekty indywidualne – aŜ 85% bada-
nych projektów, 9% stanowią projekty realizowane w obrę-
bie powiatowym oraz 6% stanowią projekty realizowane na 
obszarze województwa. 

Grupą przeznaczającą na realizację projektów największy 
budŜet, bo ponad 25 mln złotych, stanowią Projekty Regio-
nalne. 

W ramach badania ankietowego zgromadzono równieŜ 
szereg informacji dotyczących technicznych aspektów reali-
zacji projektów, a w szczególności: 

• przetwarzania i udostępniania danych, m.in. o: zdarze-
niach medycznych, dokumentacji medycznej, danych 
krytycznych, 

• udostępniania danych do systemów centralnych, 

• metody integracji i komunikacji z systemami zewnętrzny-
mi,  

• stosowania standardów i klasyfikacji m.in. HL7, ICD-
9/10, LOINC, ICF.  

W kolejnym wydaniu Biuletynu Informacyjnego CSIOZ 
przedstawione zostaną  wyniki dotyczące powyŜszych 
zagadnień, na podstawie których moŜna będzie wyciągnąć 
wnioski co do adekwatności realizacji wymagań ustawy 
o systemie informacji w ochronie zdrowia w kontekście 
współpracy i integracji systemów ochrony zdrowia z plat-
formą P1 i P2. 

Kontakt: Dr inŜ. Kazimierz Frączkowski, Koordynator 
Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia, e-mail: 
koordynator@csioz.gov.pl 

Województwo Wstępna koncepcja W realizacji Zakończony Suma końcowa 

dolnośląskie  1 1 3 5 

kujawsko-pomorskie  - 3 - 3 

lubelskie  - - 5 5 

lubuskie  2 - - 2 

łódzkie  - 7 5 12 

małopolskie  1 5 1 7 

mazowieckie  1 7 3 11 

opolskie  - 4 2 6 

podkarpackie  2 - - 2 

podlaskie  - 1 - 1 

pomorskie  1 - - 1 

śląskie  - 1 1 2 

świętokrzyskie  - 1 - 1 

warmińsko-mazurskie  2 4 3 9 

wielkopolskie  - 2 - 2 

zachodniopomorskie  2 1 - 3 

Liczba projektów potwierdzonych przez Beneficjentów i ich statusy realizacji w podziale na woje-
wództwa. Źródło: Opracowanie własne CSIOZ.  

BudŜety projektów w ujęciu procentowym.  
Źródło: Opracowanie własne CSIOZ. 
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Prof. Anna Wilmow-
ska-Pietruszyńska 
Według World Health Organization 

(WHO), za niepełnosprawne uwaŜa 

się osoby, które nie mogą, częściowo 

lub całkowicie, zapewnić sobie moŜ-

liwości samodzielnego Ŝycia indywi-

dualnego i społecznego na skutek 

wrodzonego lub nabytego upośledze-

nia sprawności fizycznych i/lub psy-

chicznych. 

Dotychczas niepełnosprawność, jako następstwo choroby 
lub urazu, rozpatrywano z medycznego punktu widzenia. 
Postrzegano ją jako problem jednostkowy osoby wymaga-
jącej odpowiedniej opieki medycznej, mającej na celu po-
prawę stanu zdrowia i funkcjonowania organizmu. Nato-

miast aspekty psychospołeczne dotyczące rzeczywistych, 
Ŝyciowych problemów osób niepełnosprawnych, jak usu-
wanie barier ograniczających moŜliwość ich uczestnictwa 
w Ŝyciu społecznym, nie były dotąd w pełni uwzględnia-
ne. 

WHO opublikowało juŜ 10 rewizję Międzynarodowej 
Klasyfikacji Statystycznej Chorób i związanych z nimi 
Problemów Zdrowotnych (ang. International Statistical Clas-
sification of Diseases and Related Health Problems- ICD-10). 

Na podstawie przeprowadzonych badań terenowych 
i konsultacji wieloośrodkowych współpracujących z Ko-
mitetem Ekspertów WHO do spraw Pomiarów i Klasyfi-
kacji opracowano wersję robocza ICIDH-2, którą przed-
stawiono na 54 Światowym Zgromadzeniu Zdrowia 
w Genewie w maju 2001 r. 

(Ciąg dalszy artykułu - str. 13-14) 

Profesjonaliści w ochronie zdrowia  

1972  WHO przygotowała wstępne opracowanie dotyczące skutków choroby. 

1974  
Opracowano osobno klasyfikacje dotyczące upośledzeń i utrudnień wynikających z kalectwa, których wyniki przedsta-
wiono w 1975r na Międzynarodowej Konferencji do spraw IX rewizji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób.  

1976  
XXIX Światowe Zgromadzenie Zdrowia przyjęło rezolucję WHA 29.35 zalecającą opublikowanie w celu przetestowania 
uzupełniającej klasyfikacji upośledzeń i inwalidztwa jako suplementu do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób. 

1980  

Opublikowano Międzynarodową Klasyfikację Upośledzenia, Niepełnosprawności i Inwalidztwa (ang. International Classifi-
cation of Imparments, Disabilities and Handicaps- ICIDH), która była przetłumaczona na język polski z inicjatywy ówczesnego 
Naczelnego Lekarza ZUS - Anny Wilmowskiej-Pietruszyńskiej przez Zespół pod kierownictwem Profesora Eugeniusza 
Wąsiewicza- kierującego Katedrą Medycyny Społecznej Akademii Medycznej w Poznaniu. 

NajwaŜniejsze daty dotyczące opracowywania klasyfikacji przez WHO  

1993  

Rozpoczęto prace przygotowywania poprawionej wersji ICIDH. Uznano za konieczne jej uproszczenie ze względu na 
model przyczynowy, na którym opierała się ICIDH-1980 oraz brak zmian w czasie i jednokierunkowy przepływ od upo-
śledzenia do niepełnosprawności i kalectwa. Zaproponowano włączenie do klasyfikacji czynników kontekstowych 
(środowiskowych i osobniczych).  

W procesie przygotowującym poprawioną wersję Międzynarodowej Klasyfikacji Niepełnosprawności brali udział przed-
stawiciele większości krajów świata zajmujący się problematyką następstw choroby, a takŜe Centra współpracujące 
z WHO. Proces ten od samego początku był wspierany przez osoby niepełnosprawne i organizacje zajmujące się niepeł-
nosprawnością szczególnie przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych (ang. Disabled Peoples Inter-
national). 

1994  

Europejskie Forum Niepełnosprawności Parlamentu Europejskiego zdefiniowało osobę niepełnosprawną jako,(…) jed-
nostkę w pełni swych praw, znajdującą się w sytuacji upośledzającej ja na skutek barier środowiskowych, ekonomicznych 
i społecznych, których z powodu występujących u niej uszkodzeń nie moŜe przezwycięŜyć w taki sposób, jak inni ludzie. 
Bariery te są zbyt często wzmacniane przez deprecjonujące postawy ze strony społeczeństwa.  

1997  

Przyjęto wersję roboczą ICIDH-2 Beta 1 (badania terenowe przeprowadzono od czerwca 1997 do grudnia 1998), 
a w 1999r wersję ICIDH- 2 Beta-2 (badania terenowe przeprowadzono od lipca 1999 do września 2000). Badania tereno-
we były przeprowadzone w ponad 50 krajach z udziałem 1800 ekspertów z dziedziny ubezpieczeń społecznych, szkol-
nictwa, lekarzy, pielęgniarek, socjologów i innych grup zawodowych.  

Autorka jest 
Przewodni-
czącą Rady 
ICF 

Międzynarodowa Klasyfikacja Niepełnosprawności (ICF)  
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W ostatecznej wersji Zgromadzenie Zdrowia przyjęło 
nową Klasyfikację pod nazwą: Międzynarodowa Klasyfi-
kacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia 
(ICF - ang. International Classification of Functioning, Disabili-
ty and Health) w Rezolucji WHA54.21 z 22 maja 2001 r.  

Rezolucja mówi co następuje:  

Pięćdziesiąte czwarte Zgromadzenie Zdrowia, 

1. PRZYJMUJE drugą edycję Międzynarodowej Klasyfi-
kacji Uszkodzeń i Upośledzeń (ICIDH) pod tytułem 
Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Nie-
pełnosprawności i Zdrowia, od tej chwili określanej 
w skrócie jako ICF; 

2. ZALECA Państwom Członkowskim stosowanie ICF 
jako odpowiednią klasyfikację w badaniach naukowych, 
procesach nadzoru i sprawozdawczości, biorąc pod 
uwagę specyficzne sytuacje w Państwach Członkow-
skich, i szczególnie w obliczu moŜliwych dalszych re-
wizji; 

3. ZWRACA się z prośbą do Dyrektora Generalnego 
o wspieranie Państw Członkowskich, na ich prośbę, we 
wdraŜaniu ICF.  

ICF nie jest klasyfikacją ludzi. Jest natomiast klasyfikacją 
cech charakterystycznych stanu zdrowia człowieka w kon-
tekście jego indywidualnej sytuacji Ŝyciowej oraz wpły-
wów otaczającego środowiska. Wskazane jest łącznie sto-

sowanie ICD-10 i ICF, gdyŜ obie 
informacje dotyczące rozpoznania 
choroby i funkcjonowania dają 
szerszy obraz, przedstawiający 
zarówno zdrowie poszczególnych 
osób jak i całej populacji. 

Obie te klasyfikacje są narzędziem 
opisującym za pomocą ustalonych 
kodów i przez to umoŜliwiającym 
elektroniczne zapisywanie we 
wspólnym języku, a więc i porów-
nywanie zdrowia populacji na 

poziomie jednostki w róŜnych okresach, a takŜe regionu, 
kraju i międzynarodowym zarówno w tych samych jak 
i róŜnych okresach.   

WHO obecnie jest w trakcie opracowywania narzędzi 
oceniających, powiązanych z klasyfikacją ICF, a mianowi-
cie wersji skróconej do celów przesiewowych, wersji do 
codziennego uŜytku przez pracowników ochrony zdrowia 
i wersji pełnej do badań naukowych. Klasyfikacja ICF 
składa się z dwóch części z których kaŜda jest podzielona 

na dwie grupy. 

Część pierwsza: Funkcjonowanie i Niepełnosprawność: 

1. Funkcje i struktury (budowa ) organizmu. 

2. Aktywność (działanie ) i uczestnictwo. 

Część druga: czynniki kontekstowe: 

1. Czynniki środowiskowe. 

2. Czynniki indywidualne. 

Klasyfikacja ICF obejmuje trzy płaszczyzny:  

1. Pierwsza płaszczyzna dotyczy uszkodzenia 
(impairment) budowy anatomicznej i funkcjonowania 
organizmu czyli wymiaru biologicznego. Uszkodzenie 
stanowi podstawę do określenia ograniczenia działania 
(activity limitations) i uczestnictwa (participation restriction).  

2. Druga płaszczyzna obejmuje aktywność jednostki, 
poziom jej funkcjonowania oraz uczestnictwo w Ŝyciu 
społecznym i relacje ze społeczeństwem. 

3. Trzecia płaszczyzna obejmuje zaleŜność między 
jednostką a otoczeniem (środowiskiem) - określa 
utrudnienia ograniczające uczestnictwo, ich rozmiar, 
a takŜe moŜliwość ułatwień. 

ICF ocenia funkcjonowanie i niepełnosprawność, moŜe 
wiec być narzędziem nie tylko 
statystycznym, ale takŜe kli-
nicznym, badawczym, eduka-
cyjnym , ekonomicznym 
a takŜe narzędziem przydat-
nym dla celów polityki spo-
łecznej. 

Potrzeba jej opracowania 
wynikała z charakteru zmian 
w zapotrzebowaniu na opiekę 

medyczną (obecnie w opiece medycznej uwaga nie kon-
centruje się na stanach ostrych i chorobach zakaźnych a 
na chorobach przewlekłych), a takŜe konieczności sklasy-
fikowania następstw chorób (stworzenie międzynarodo-
wego „wspólnego języka” dotyczącego skutków chorób) 
dla zaspokojenia potrzeb ludzi niepełnosprawnych. 

Celem ICF jest uzyskanie lepszych informacji na temat 
funkcjonowania człowieka i stanu niepełnosprawności 
w skali międzynarodowej. WHO czyni starania, aby klasy-
fikacja była przyjazna dla uŜytkowników i zgodna z dzia-
łaniami normalizacyjnymi prowadzonymi przez Między-
narodową Organizację Standaryzacji - ISO.  

Kierunki rozwoju klasyfikacji ICF 

W przyszłości kierunkami rozwoju dla zastosowania kla-
syfikacji ICF powinno być m.in.: 

• Zachęcanie do stosowania ICF w poszczególnych kra-
jach w celu rozwoju narodowych baz danych; 

• Ustalenie międzynarodowego zbioru danych oraz sche-
matu pozwalającego na międzynarodowe porównania; 

(Ciąg dalszy artykułu - str. 14) 

„ICF JEST 
KLASYFIKACJĄ 

CECH 
CHARAKTERYSTYCZ

NYCH STANU 
ZDROWIA 

CZŁOWIEKA W 
KONTEKŚCIE JEGO 

SYTUACJI 
śYCIOWEJ” 
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• Określenie algorytmów kwalifikacji pozwalających na 
otrzymanie świadczeń socjalnych, rent i emerytur; 

• Opracowanie klasyfikacji składnika czynnika osobowe-
go i precyzyjnych operacyjnych definicji kategorii do 
celów badawczych; 

• UmoŜliwienie praktycznych zastosowań dzięki kompu-
teryzacji i formularzom do opisu przypadków; 

• Promowanie wykorzystania klasyfikacji ICF w bada-
niach naukowych w celu porównania róŜnych stanów 
chorobowych; 

• Stworzenie na całym świecie ośrodków szkoleniowych 
i referencyjnych zajmujących się klasyfikacją ICF;  

• Dalsze badania nad czynnikami środowiskowymi w celu 
dostarczenia niezbędnych szczegółowych informacji do 
opisu zarówno standardowego jak i rzeczywistego 
(obecnego) środowiska. 

Prace nad ICF w Polsce 
Dnia 30 stycznia 2012 r. Minister Zdrowia Bartosz Arłu-
kowicz podpisał Dwuletnią Umowę o Współpracy (BCA-
ang. Biennial Collaborative Agreement) na lata 2012-2013 po-
między Ministerstwem Zdrowia a Regionalnym Europej-
skim Biurem Światowej Organizacji Zdrowia, której celem 
jest m.in. wdroŜenie Międzynarodowej Klasyfikacji Funk-
cjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia. Za realizację 
tego zadania odpowiedzialne jest Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony Zdrowia, które uczestniczyło 
takŜe w poprzedniej edycji Umowy dwuletniej na lata 
2010-2011. 
W ramach tych prac, według umowy ze Światową Organi-
zacją Zdrowia Centrum zrealizowało tłumaczenie na ję-

zyk polski klasyfikacji ICF, a obecnie przygotowywane 
jest wydanie publikacji ksiąŜkowej. ICF przetłumaczono 
juŜ na język arabski, chiński, francuski, rosyjski, hiszpań-
ski. 
Rada do spraw Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjono-
wania, Niepełnosprawności i Zdrowia, jako organ dorad-
czo-opiniodawczy została powołana na mocy Zarządzenia 
Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 
Zdrowia Nr 50/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r. Do zadań 
Rady ICF naleŜy opracowanie propozycji wdraŜania klasy-
fikacji ICF w Polsce. Przewodniczącym Rady jest profesor 
Anna Wilmowska–Pietruszyńska. 
Dotychczas Rada zorganizowała 
kilkanaście posiedzeń i konferencji 
m.in. z udziałem Pani dr Pauliny 
Miśkiewicz, Dyrektora Biura Świa-
towej  Organizac j i  Zdrowia 
w Polsce, ekspertów WHO do 
spraw ICF, a takŜe zainteresowa-
nych wdroŜeniem klasyfikacji spe-
cjalistów róŜnych dziedzin oraz 
przedstawicieli organizacji pozarzą-
dowych zajmujących się problema-
tyką niepełnosprawności.  
Rada opracowuje rekomendacje i analizę aktualnego stanu 
wdroŜenia klasyfikacji w Polsce. Ostatnio przygotowano 
załoŜenia pilotaŜowego wdroŜenia klasyfikacji ICF w Pol-
sce, mianowicie w opiece długoterminowej, rehabilitacji 
chorych z dysfunkcjami narządu ruchu, orzecznictwie 
lekarskim, programowaniu krajowych  interwencji pu-
blicznych PFRON. 

„DO ZADAŃ 

RADY ICF 

NALEśY 

OPRACOWANIE 

PROPOZYCJI 

WDRAśANIA 

KLASYFIKACJI 

ICF W POLSCE” 

W kwietniu 2012 r. ukazał się raport pt. Ochrona zdrowia w Polsce 2020 – Scenariusze funkcjonowania syste-

mu opieki zdrowotnej po wdroŜeniu usług e-Zdrowia. Publikacja została przygotowana w ramach prac strate-

gicznego programu Instytutu Mikromakro „Społeczna akceptacja technik informacyjnych i komunikacyj-

nych” oraz programu „Perspektywy rozwoju systemu opieki zdrowotnej w społeczeństwie cyfrowym” Funda-

cji „Instytut Mikromakro” na lata 2012 – 2014.   

Autorzy raportu, w oparciu o opracowane scenariusze, dokonali analizy i oceny 
warunków wdraŜania Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizowania i Udo-
stępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1). Do budowy scena-
riuszy i opisu głównych problemów związanych z realizacją Projektu P1 wykorzy-
stano metodę intuicyjną tj. spojrzenie z przyszłości, pokazujące wydarzenia z per-
spektywy 2020 r. W opracowaniu identyfikując ewentualne, nieprzewidziane zdarze-
nia wpływające na Projekt skoncentrowano się  w głównej mierze na analizie czyn-
ników rynkowych i politycznych.  

Twórcy raportu zauwaŜają, Ŝe Platforma P1 będzie dla pacjentów, lekarzy, farmaceutów czy diagnostów podstawowym 
systemem informacyjno-komunikacyjnym, zapewniającym dostęp do zasobów informacji przechowywanych i przetwa-
rzanych w jednostkach ochrony zdrowia. Jednoznacznie stwierdzono, Ŝe zaufanie pacjentów jest podstawowym warun-
kiem powodzenia działań na rzecz uporządkowania obiegu informacji w ochronie zdrowia, pozwalającego stopniowo 
odchodzić od papierowych recept, zaświadczeń, skierowań i potwierdzeń. 

Raport dostępny jest do pobrania na stronie: www.mikromakro.pl 

Ochrona zdrowia w Polsce 2020  
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• 26 kwietnia 2012 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja pn. 
„Telemedycyna - koniec eksperymentów, czas na wdroŜenia”. Wydarzenie to odbyło się w ramach realizacji 
projektu KIGMED.eu – inkubator innowacyjnych technologii dla e-medycy. Na konferencji, Centrum reprezentował  
dr n. med. Leszek Sikorski, który w swym przemówieniu poruszył istotny - z punktu widzenia podejmowanych ostat-
nio działań - temat perspektyw i strategii rozwoju usług telemedycznych w Polsce w kontekście legislacji. 

• W dniach 7-8 maja 2012 r. odbyła się VIII Ogólnopolska Konferencja BGK dla JST "Wyzwania samorządów - 
jakość usług publicznych, technologie informatyczne", której organizatorem był Bank Gospodarstwa Krajowe-
go wspólnie ze Związkiem Województw RP. Zagadnienia podejmowane na konferencji koncentrowały się na zwięk-
szaniu efektywności usług publicznych na dwóch praktycznych przykładach: procesie cyfryzacji oraz usprawnieniu 
systemu opieki zdrowotnej. W wydarzeniu uczestniczył Dr n. med. Leszek Sikorski, jako prelegent sesji pn. 
"Skuteczne metody poprawy efektywności działania podmiotów leczniczych". 

• W dniu 11 maja 2012 r. w siedzibie OECD w ParyŜu odbyły się konsultacyjne z Grupą Roboczą OECD -  
the Working Party on Information Security and Privacy. Spotkanie zorganizowano przy okazji dorocznego spo-
tkania grupy ekspertów projektu OECD HCQI (Health Care Quality Indicators Project). W dyskusji na temat bezpieczeń-
stwa informacji i ochrony prywatności w odniesieniu do analiz indywidualnych danych zdrowotnych w statystyce pu-
blicznej i badaniach naukowych, wziął udział  dr inŜ. Kazimierz Frączkowski. 

• 14 i 15 maja 2012 r. miało miejsce V Studenckie Sympozjum - WROCŁAWSKIE DNI ZDROWIA  
PUBLICZNEGO. Celem Sympozjum było umoŜliwienie studentom zdrowia publicznego wymiany poglądów 
z profesjonalistami i praktykami tej pręŜnie rozwijającej się dziedziny. Podczas Sympozjum swoimi doświadczeniami 
podzielił się dr inŜ. Kazimierz Frączkowski, który wygłosił referat na temat "Czynników Sukcesu projektów e-
Zdrowie", w kontekście Projektów P1 i P2 realizowanych przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdro-
wia. 

• W dniach od 30 maja do 1 czerwca 2012 r. w Gdańsku zorganizowano 16 Konferencję "Miasta w Internecie".   
To kolejna okazja do  udziału w dyskusji na temat innowacyjnego wykorzystania teleinformatyki w sektorze publicz-
nym. Wśród tematów strategicznych podejmowanych na konferencji znalazły się przyjazne usługi e-Zdrowia - Pacjent 
w centrum zainteresowania. Moderatorem tej sesji był Dyrektor dr inŜ. Kajetan Wojsyk, a w jej trakcie moŜna było 
wysłuchać wystąpienia Dyrektora dra n. med. Leszka Sikorskiego pt. "Wysoka jakość świadczonych usług i efektywne 
przywództwo w ochronie zdrowia,  efektami wdroŜeń projektów e-Zdrowia". 

 
Konferencje pod patronatem CSIOZ  
CSIOZ objęło swoim patronatem konferencje z cyklu „Nowoczesna 
Placówka Medyczna”. Druga edycja Konferencji, planowana w 2012 
r., organizowana jest w Warszawie.  

Do tej pory zaplanowano następujące terminy wydarzeń: 

• 30 maja 2012 r. "Systemy i technologie do zarządzania szpitalem/przychodnią". Tegoroczna edycja w pierw-
szej kolejności poświęcona była nowoczesnym rozwiązaniom i technologiom wykorzystywanym w placówkach me-
dycznych. Na konferencji moŜna było wysłuchać wystąpienia dr inŜ. Kazimierza Frączkowskiego, Koordynatora Pro-
jektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia w CSIOZ, pt.: "Czynniki krytyczne powodzenia projektów e-Zdrowie w 
kontekście projektów centralnych i regionalnych''. 

• 5 czerwca 2012 r. "Dokumentacja medyczna - elektroniczna vs. papierowa" – konferencja poświęcona jest no-
woczesnym rozwiązaniom usprawniającym obieg dokumentów w placówkach medycznych. Podczas konferencji wy-
kład inauguracyjny poprowadzi dr n. med. Leszek Sikorski, Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 
Zdrowia. 

• 12 czerwca 2012 r. "Rozwiązania dla diagnostyki laboratoryjnej". 

• 19 czerwca 2012 r. "Rozwiązania dla diagnostyki obrazowej". 

 

Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie: www.multitrain.pl 

 

Jesteśmy na konferencjach 



STR. 18 BIULETYN INFORMACYJNY  

Adres:  
Centrum Systemów Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia  
ul. Stanisława Dubois 5A 

tel. +48(22) 597-09-27 
fax +48(22) 597-09-47 
e-mail: biuro@csioz.gov.pl 
www.csioz.gov.pl 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia powstało dnia 1 sierpnia 
2000 r. na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2000 r. zmienia-
jącego zarządzenie w sprawie Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia 
(Dz. Urz. MZ Nr 1, poz. 25). W 2005 r. na Dyrektora Centrum został powołany dr 
n. med. Leszek Sikorski. 

Centrum jest państwową jednostką budŜetową podległą ministrowi właściwemu do 
spraw zdrowia, której przedmiotem działalności jest m. in. realizacja zadań 
z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego, obejmujących organizację 
i ochronę zdrowia, harmonizację z Unią Europejską w ramach funduszy struktural-
nych i programów e-Zdrowie oraz wspomaganie decyzji zarządczych ministra wła-
ściwego do spraw zdrowia na podstawie 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). 

Dyrektor  
dr n. med. Leszek Sikorski 

Zastępca Dyrektora 
Małgorzata Krowiak 

Zastępca Dyrektora ds. Informatycznych 
dr inŜ. Kajetan Wojsyk 

Szef Biura Zarządzania Projektami PIOZ 
 Piotr Starzyk 

Kierownik Projektu P1 
Ireneusz Myzik 

Kierownik Projektu P2 
Marcin Węgrzyniak  

Koordynator Grupy Doradczej UŜytkowników i Dostawców  
dr inŜ. Grzegorz Bliźniuk 

Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia 
dr inŜ. Kazimierz Frączkowski 

Koordynator ds. współpracy ze środowiskiem medycznym 
dr n. med. Konstanty Radziwiłł 

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  

Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom 

usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych 

(P2): 

• Doradca: Trusted Information Consulting Sp. z o.o., Umowa 
CSIOZ/67/2010 z dnia 3.11.2010 r. 

• Wykonawca systemu: konsorcjum firm Rodan Systems S.A. 
(lider) oraz Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., 
Umowa CSIOZ/62/2011 z dnia 20.10.2011 r.  

• Wykonawca systemu: Pentacomp Systemy Informatyczne 
S.A., Umowa CSIOZ/63/2011 z dnia 20.10.2011 r. 

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i 

Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach 

Medycznych (P1): 

• Doradca: konsorcjum firm Deloitte Business Consulting S.A, 
Deloitte Advisory Sp. z o.o., Pentacomp Systemy Informa-
tyczne S.A, Softblue, Umowa CSIOZ/48/2009 z 
dnia  9.10.2009 r. 

• Doradca: Infovide-Matrix S.A., Umowa CSIOZ/46/2011 
z dnia 14.07.2011 r., Umowa CSIOZ/47/2011 z dnia 
14.07.2011 r., Umowa CSIOZ/53/2011 z dnia 9.09.2011 r. 

• Doradca: CA Consulting S.A., Umowa CSIOZ/22/2011 
z dnia 1.04.2011 r. 

Doradcy i Wykonawcy w projektach P1 i P2 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 


