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Biuletyn 
informacyjny 

Szanowni Państwo, 

Centrum systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia pracuje nad kolejnymi elementami wielkiego 

systemu eZdrowia. Trwają prace integracyjne w jednym z największych, realizowanych obecnie 

projektów informatycznych w Polsce – Projekcie P1. O postępach przeczytać możecie Państwo w 

stałej rubryce na ostatniej stronie.  

Pełną parą pracujemy także nad tworzeniem dziedzinowych systemów teleinformatycznych, wspo-

magających określony obszar ochrony zdrowia, czyli Projektem P4. Realizacja tego projektu przy-

czyni się do poprawy zarządzania informacją w ochronie zdrowia, co przyczyni się do poprawy 

funkcjonowania jednostek działających w sektorze ochrony zdrowia oraz wsparcia kształtowania 

polityki zdrowotnej państwa. W kolejnych wydaniach Biuletynu będziemy Państwu przybliżać syste-

my budowane w ramach P4.  

Zachęcam do lektury.  

Marcin Kędzierski 
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Dokąd zmierzamy, o co walczymy… (część 11)  
 

Dr inż. Kajetan Wojsyk 

 

 

 

 

 

Autor jest zastępcą 

Dyrektora ds.  

Europejskich w CSIOZ 

2 

Jak w każdym numerze Biuletynu publikujemy listę rankingową województw i efekty pra-

cy organów rejestrowych. Jak widać, w stosunku do poprzedniego badania z lutego 

2015 roku nastąpiło ogólne pogorszenie stanu jakości danych – jedynie w przypadku 

czterech organów rejestrowych odnotowano lekką poprawę. Jak się wydaje, troska o 

jakość danych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą a tym sa-

mym w systemie informacji w ochronie zdrowia (systemie zasilanym przez rejestry!) nie 

wydaje się być dla organów rejestrowych rzeczą istotną – a z pewnością nie jest rzeczą której waga jest do 

końca dobrze rozumiana… 

■Kontakt: e-mail: biuro@csioz.gov.pl; Skrytka odbiorcza na ePUAP: /csiozgovpl/skrytka. 

mailto:biuro@csioz.gov.pl
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ePUAP – elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – jak z 

niej skorzystać? 

Dwukrotnie już (w numerach szesnastym i osiemnastym Biuletynu) poruszaliśmy temat wykorzystywania elektronicz-

nej Platformy Usług Administracji Publicznej – systemu dostarczonego i utrzymywanego przez Ministra Administracji i 

Cyfryzacji. Dodajmy – systemu umocowanego ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. Jak wynika z praktyki Centrum, podmioty lecznicze niemal wcale nie wykorzystują tej platformy w naj-

prostszy nawet sposób – do przekazywania korespondencji do Centrum. Aby móc korzystać z tego kanału komuni-

kacji, wystarczy założyć konto na ePUAP. Cały proces zakładania konta opisany jest na stronie głównej ePUAP.  

Każdy z pracowników uprawnionych do podpisywania dokumentów wychodzących na zewnątrz podmiotu powinien 

założyć własne, prywatne konto (link „Zarejestruj się”), drogą elektroniczną złożyć wniosek o potwierdzenie profilu i 

potwierdzić swoją tożsamość w jednym z punktów potwierdzających – wystarczy wpisać nazwę swojej miejscowości 

w okienko „Miejscowość” i nacisnąć klawisz „Filtruj. Po zarejestrowaniu i zaufaniu profilu administrator profilu instytu-

cji powinien zaprosić do niej wszystkie osoby uprawnione do wysyłania dokumentów na zewnątrz: kierownictwo – w 

celu podpisywania oświadczenia woli, pracowników kancelarii, sekretariatu w celu zapewnienia integralności wysyła-

nym dokumentom.  Potwierdzenie profilu w celu jego zaufania trwa kilka minut. Następnie należy korzystać z klawi-

sza ekranowego na stronie Centrum (w czerwonej ramce poniżej)… Do wygenerowanego automatycznie pisma ogól-

nego można załączyć pisma przesyłane do Centrum. Jeden podpis przesyłki profilem zaufanym podpisuje i zabezpie-

cza integralność pisma przewodniego oraz wszystkich załączników. Proste, wygodne, bezpłatne.  

 

■Kontakt: e-mail: biuro@csioz.gov.pl; Skrytka odbiorcza na ePUAP: /csiozgovpl/skrytka. 

 

mailto:biuro@csioz.gov.pl
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W ramach systemu informacji funkcjonować będą dzie-

dzinowe systemy teleinformatyczne, wspomagające 

określony obszar ochrony zdrowia. Obowiązek realizacji 

dziedzinowych systemów teleinformatycznych systemu 

informacji w ochronie zdrowia wynika z przepisów usta-

wy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w 

ochronie zdrowia (Dz.  U. Nr 113, poz. 657, z późn. zm.), 

aktów wykonawczych do przedmiotowej ustawy oraz 

kluczowego dla realizacji kwestii technicznych rozporzą-

dzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. 

w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimal-

nych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany in-

formacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wy-

magań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012 

poz. 526). 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o 

systemie informacji w ochronie zdrowia, system informa-

cji obejmuje tzw. dziedzinowe systemy teleinformatycz-

ne, które obsługują jednorodne zadaniowo obszary dzia-

łalności Państwa.  

We wrześniu ubiegłego roku zostało podpisane pomię-

dzy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdro-

wia a Władzą Wdrażającą Programy Europejskie Poro-

zumienie o dofinansowanie nr POIG.07.01.00-00-067/14

-00 w ramach 7 osi priorytetowej „Społeczeństwo infor-

macyjne - budowa elektronicznej administracji” Progra-

mu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 

na realizację Projektu Dziedzinowe systemy teleinforma-

tyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. 

W ramach projektu zaplanowano zbudowanie oraz wdro-

żenie następujących systemów dziedzinowych:  

System Statystyki w Ochronie Zdrowia, 

System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia, 

System Monitorowania Zagrożeń, 

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami 

Leczniczymi, 

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Me-

dycznych. 

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy zarządza-

nia informacją w ochronie zdrowia, co przyczyni się do 

poprawy funkcjonowania jednostek działających 

w sektorze ochrony zdrowia oraz wsparcia kształtowania 

polityki zdrowotnej państwa. 

Celem projektu jest usprawnienie procesów bizneso-

wych związanych z zarządzaniem i dostępem do infor-

macji w systemie ochrony zdrowia, co w szczególności 

przyczyni się do efektywniejszego planowania opieki 

zdrowotnej przez administrację z uwzględnieniem bieżą-

cego stanu zasobów kadrowych, sprzętowych, dostęp-

ności leków. 

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację nastę-

pujących celów szczegółowych: 

-Usprawnienie procesów biznesowych związanych z 

dostępem do danych statystycznych, o których mowa w 

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne tworzone przez CSIOZ 

(Projekt P4)  

4 
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Programie Badań Statystycznych Statystyki Publicznej (PBSSP). 

-Usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o zapobieganiu skutkom niepożąda-

nych zdarzeń mających wpływ na zdrowie i życie ludzi. 

-Usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o obrocie produktami leczniczymi. 

-Usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o stanie zasobów kadry pracowników 

medycznych z uwzględnieniem wieku, specjalizacji, stażu, kursów doszkalających. 

-Usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o stanie zasobów ochrony zdrowia, 

które pozwolą na dokonywanie oceny potrzeb zakupu sprzętu medycznego niezbędnego do zapewnienia odpo-

wiedniej ochrony zdrowia pacjentów na terenie całego kraju, planowania środków finansowych na realizację takich 

zakupów wg aktualnych potrzeb, umożliwią dostęp do informacji gromadzonych w systemie na potrzeby kontrakto-

wania świadczeń medycznych. 

Projekt Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia realizowany jest przez 

dwóch Wykonawców. 31 października ubiegłego roku została podpisana umowa z firmą Hewlett-Packard Polska 

Sp. z o.o. W ramach realizacji umowy dostarczone zostaną trzy następujące systemy dziedzinowe: 

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, 

System Monitorowania Zagrożeń, 

System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia. 

Natomiast, firma Sygnity S.A z którą CSIOZ zawarło umowę 4 listopada ubiegłego roku,  następujące systemy 

dziedzinowe: 

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, 

System Statystki Ochrony Zdrowia. 

Cały projekt został podzielony na dwie zasadnicze fazy: 

Kontynuacja artykułu na stronie 6 
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- Faza przygotowania Projektu – zrealizowana w III kwartale 2014 r. – obejmowała przygotowanie i podpisa-

nie umowy o dofinansowanie Projektu, powołanie zespołu projektowego po stronie Wnioskodawcy, realizację 

procedur przetargowych i opracowanie szczegółowego harmonogramu realizacji projektu; 

- Faza realizacji Projektu – realizowana od III kwartału ubiegłego roku do III kwartału bieżącego roku 2015 r., 

obejmuje analizę systemową, zbudowanie i wdrożenie poszczególnych systemów dziedzinowych, usługi do-

radcze, promocję Projektu, Zarządzanie Projektem i dostawy sprzętu. 

W dniach podpisywania umów z Wykonawcami zostały również podpisane Zlecenia na przeprowadzenie 

pierwszych faz prac przy budowie poszczególnych systemów dziedzinowych, będących elementem Systemu 

P1. W ramach przedmiotowych prac Wykonawcy zobowiązani zostali do dostarczenia następujących produk-

tów (oddzielnie dla każdego systemu): 

Spriorytetyzowany katalog wymagań, 

Definicja wymagań szczegółowych i model przypadków użycia wraz z modelem procesów Systemu, 

Definicja architektury rozwiązania, 

Makieta Systemu 

W ramach wytwarzania powyższych produktów, Wykonawcy przeprowadzają z Interesariuszami konsultacje 

mające na celu doprecyzowanie i uzgodnienie wymagań, przypadków użycia oraz procesów systemów, pre-

zentacje, zebranie uwag Interesariuszy i uzgodnienie kolejnych wersji Makiet systemów. 

W kolejnych wydaniach Biuletynu Będziemy Państwu starali się przybliżyć poszczególne systemy budowane 

w ramach Projektu P4.  

W tym wydaniu kilka zdań o Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia 

Głównym zadaniem Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ) jest wsparcie ministra właściwego ds. 

zdrowia oraz Prezesa GUS w gromadzeniu i opracowywaniu danych statystycznych związanych z sektorem 

ochrony zdrowia w Polsce, które umożliwią analizę sytuacji zdrowotnej oraz zjawisk zachodzących w ochronie 

zdrowia. 

Dane przetwarzane w SSOZ: 

dane w oparciu o formularze (obowiązujące na chwilę obecną) MZ-03, MZ-06, MZ-10A, MZ-10B, MZ-

10C, MZ-10D, MZ11, MZ-13, MZ-14, MZ-15, MZ-19, MZ-24, MZ-29, MZ-29A, MZ-30, MZ-35, MZ-

35A, MZ-35B, MZ-42, MZ-88, MZ-88A, MZ-89 oraz formularz BF-A nieuwzględniony w rozporządze-

niach oraz formularz nt. zobowiązań spzoz (w celu realizacji zadań wyznaczonych przez ustawę o 

statystyce publicznej, zgodnie z corocznymi rozporządzeniami związanymi ze statystyką publiczną); 

Kontynuacja artykułu ze strony 5 

6 



WYDANIE DWUDZIESTE 

dane statystyczne zgromadzone w systemach: SEZOZ, SMZ, ZSMOPL, SMKPM. 

Głównymi odbiorcami Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia są przede wszystkim: 

-Ministerstwo Zdrowia, 

-Urzędy wojewódzkie zaangażowane w proces tworzenia statystyki publicznej w sektorze ochrony zdrowia, 

-Główny Urząd Statystyczny, 

-Jednostki sprawozdające – podmioty podlegające obowiązkowi sprawozdawczemu zgodnie z PBSSP. 

Dodatkowo, SSOZ będzie umożliwiał monitorowanie sytuacji finansowo-ekonomicznej podmiotów leczni-

Szkolenia z zakresu ICT  

Za nami druga, ostatnia edycja szkoleń realizowa-

nych w ramach projektu „Poprawa jakości zarzą-

dzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację 

wiedzy na temat technologii ICT” współfinanso-

wanego z Europejskiego Funduszu Społeczne-

go w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki. Przeprowadziliśmy 24 szkolenia w kilkuna-

stu miastach całego kraju. Przeszkoliliśmy prawie 

1700  lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek i 

położnych oraz kadry zarządzającej w ochronie 

zdrowia. 

Uczestnicy szkolenia zdobyli wiedzę z zakresu 

dokumentacji medycznej oraz wdrożenia nowych 

aplikacji (np. elektroniczna recepta). Nowo nabyte 

umiejętności mogli przetestować w praktyce w ramach ćwiczeń e-learningowych. Każdy z uczestników szko-

lenia otrzymał materiały szkoleniowe w postaci papierowej i elektronicznej oraz materiały promocyjne. Szkole-

nia skierowane były do pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą posiadających umowę o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem NFZ, albo udzielających świadczenia zdrowotne 

finansowane ze środków publicznych na podstawie innych tytułów. 

 

Platforma e-lerningowa stworzona w ramach projektu będzie dostępna jeszcze przez trzy lata.  

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w szkoleniach.  

7 
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WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 

Autor jest koordynatorem 
Projektu TRANSFORM po 
stronie CSIOZ 

Badanie kliniczne projektu TRANSFoRm (cz.2) 

Grzegorz Bliźniuk 

 

Pod koniec roku 2014 CSIOZ rozpoczął uruchamianie w Polsce badania klinicznego 

realizowanego w ramach projektu TRANSFoRm. Projekt ten jest realizowany przez 

duże konsorcjum naukowe złożone z przedstawicieli ponad 20-stu instytucji z całej 

Unii Europejskiej. Współfinansowany jest z budżetu 7-go Programu Ramowego Unii 

Europejskiej w ramach inicjatywy Dyrekcji Generalnej DG-INFSO o nazwie „ICT for Patient Safety”. Projekt doty-

czy systemów wspomagania decyzji klinicznych a szczególny nacisk na pierwszą pomoc medyczną w zakresie 

typowych w „starej” Europie chorób cywilizacyjnych, tj.: cukrzycy, choroby refluksowej przełyku i bóli nietypowych 

 

w klatce piersiowej. Całkowity budżet projektu TRANS-

FoRm wynosi 9 726 688,- EUR. Polska jest jedynym 

krajem, spośród „nowych” krajów UE, biorącym w nim 

udział. W poprzednim wydaniu Biuletynu opisaliśmy 

cele badania i procedurę badawczą. Dziś przedstawia-

my dalszy opis programu.  

Badana populacja 

Populacja (podstawa) pacjentów z GORD (cel 1) 

Uczestnicy będą rekrutowani spośród dorosłych pa-

cjentów (od 18 do 65 roku życia) obu płci, którego-

kolwiek z POZ biorących udział w badaniu. Po-

wszechność GORD jest pomiędzy 10 i 20 % wśród 

dorosłych w Europie. W bazie danych NIVEL (jeden 

z realizatorów projektu w Holandii), występowanie 

schorzenia przełyku jest oceniane na  20 osób na 

1000 rocznie. 

 Uczestnicy spełniający niezbędne warunki będą 

w przeważającej mierze przypadkami GORD  ze 

zgagą i/lub regurgitacjami, które wymagają leczenia  

PPI, bez poważnego współwystępowania chorób. 

Obydwa, tj. niezbadane i zbadane przypadki GORD 

są objęte badaniem: tj. pacjenci nie muszą mieć 

wykonanej endoskopii, pomiaru pH lub podobnych, 

by się zakwalifikować. Pacjenci nieleczeni PPI mogą 

być włączeni w badanie po teście reakcji na PPI (2-

4 tygodni ciągłego leczenia PPI). 

 Szacuje się, że przeciętnie 100 pacjentów na 

POZ będzie zakwalifikowanych do badania podczas 

24 tygodni okresu rekrutacyjnego. Szacuje się rów-

nież, że każdy POZ będzie rekrutować od 20 do 35 

% pacjentów kwalifikujących się w zależności od 

skuteczności systemu wspomagającego rekrutację. 

Z tą skutecznością, liczba rekrutowanych uczestni-

ków wynosiłaby 1100 we wszystkich krajach i około 

400 z nich w Polsce. To wystarczy, aby zapewnić 
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Kryteria włączające do badania 

Wiek 18 – 65 lat 

Diagnoza GORD 

Wcześniejsze zażywanie leków IPP 

Możliwość kompletnego wypełnienia ankiety 

Kryteria wykluczające 

Przełyk Baretta 

Ciężkie zapalenie przełyku LA C-D 

Przewlekłe przyjmowanie NSAID/Aspiryny 

Profilaktyczne stosowanie IPP w celu zmniejszenia ryzyka 

Stosowanie IPP w celu leczenia owrzodzenia wywołanego przez NSAID w ciągu ostatnich 6-ciu 

miesięcywystąpienia owrzodzenia u osób leczonych NSAID  

Stosowanie IPP w celu leczenia owrzodzenia wywołanego przez NSAID w ciągu ostatnich 6-ciu 

miesięcy 

Stosowanie IPP w celu wyeliminowania bakterii  Helicobacter pylori w czasie ostatnich 6-ciu mie-

sięcy 

Wrzody żołądka lub dwunastnicy w ciągu ostatnich 6 miesięcy 

Zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatnich 6 miesięcy 

Nowotwór w dowolnej lokalizacji 

Inne niż GORD ciężkie dolegliwości mające negatywny wpływ na jakość życia 

Trudności w połykaniu 

Objawy krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego (np. hemoglobina krwi B-Hb, 

hemoglobina w kale F-Hb, stolce zmieszane z krwią, smoliste stolce, wymioty krwiste) 

Niezamierzona utrata masy ciała: BMI<19 lub utrata masy ciała stwierdzona przez lekarza 

Ból w klatce piersiowej, ból za mostkiem (ICD-10: R07; Dolores tracheae et thoracis) 

Kontynuacja artykułu na stronie 10 

niezbędną liczbę pacjentów dla osiągnięcia celów badania. 

Badanie opiera się na oportunistycznej rekrutacji. Jednakże, 

jeśli wskaźnik rekrutacji jest zbyt mały, by otrzymać najniższą 

liczbę uczestników potrzebną w ciągu 24 tygodniowego okresu 

rekrutacyjnego, POZ aktywnie zachęcą wszystkich  wymienio-

nych pacjentów po 15 tygodniu od rozpoczęcia badania. 
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 Badany produkt/ leczenie 

Omeprazol używany w aktualnych badaniach jest dobrze tolerowanym lekiem. Przepisana częstość (na żąda-

nie vs ciągłe użycie) jest różnicą pomiędzy dwoma podejściami. Żaden lek porównawczy albo placebo nie 

będzie używany. 

Aby redukować objawy GORD IPP będzie używany, standardowo w ilości 20 mg omeprazolu. IPP są uzna-

wane za typowe leczenie dla zahamowania wydzielania kwasów żołądkowych i są powszechnie używane, 

bez lub z niewielką ilością działań ubocznych, szczególnie w trakcie  krótkotrwałego leczenia,  takich jak pla-

nowane 8 tygodni trwania badania. 

W omawianym badaniu będą uwzględniane dwa podejścia: 

Pierwsze: stosowanie  omeprazolu  20 mg raz na dzień 

Drugie: stosowanie  omeprazolu  20 mg „ na żądanie”,  t.j. kiedy pacjent doświadcza kłopotliwych obja-

wów GORD.  

Obie strategie są dobrze opisane w literaturze. Warto podkreślić ponadto, że większość pacjentów byłoby 

objętych leczeniem IPP niezależnie od  badania TRANSFoRm. 

Wycofanie poszczególnych pacjentów 

Pacjenci mogą opuścić badanie w dowolnym momencie z dowolnego powodu bez żadnych konsekwencji. 

Pacjent powinien poinformować lekarza o wycofaniu, by nie otrzymać kolejnych przypomnień ze strony 

TRANSFoRm. Lekarz może podjąć decyzję o wycofaniu osoby  z badań z pilnych powodów medycznych. 

Pozyskiwanie oraz przechowywanie danych i dokumentów 

Dane osobowe będą traktowane zgodnie z polską oraz szwedzką ustawą o ochronie danych osobowych, a 

także polskim prawodawstwem w zakresie opieki medycznej i praw pacjenta.  

Badanie jest randomizowanym eksperymentem klinicznym prowadzonym zgodnie z zasadami dobrej praktyki 

klinicznej i chroniącym poufność pacjenta oraz bezpieczeństwo danych medycznych. Przed zapisaniem do 

badania, potencjalni uczestnicy wypełnią i podpiszą formularz wyrażający świadomą zgodę. Dokument ten 

zapoznaje pacjenta z procesem gromadzenia danych. Podpisując formularz uczestnik badania wyraża świa-

domą zgodę na zbieranie jego danych na dwa sposoby (które będą losowane według ośrodka): 

System TRANSFoRm: Dane będą zbierane z elektronicznego rekordu pacjenta (EHR), formularza wbudowa-

nego w EHR, oraz kwestionariuszy internetowych (w tym aplikacje telefoniczne). Dane będą przechowywane 

w infrastrukturze sieciowej dostarczonej przez Custodix (jeden z realizatorów projektu z Belgii).  

Nudności i wymioty (ICD-10: R11) 

Dysfagia (ICD-10: R13) 

Ciąża 
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Po zakończeniu analizy i sprawozdania zanonimizo-

wane dane będą archiwizowane w Instytucie Karoliń-

skim w Sztokholmie. Rozpoznawalne dane osobowe 

uczestników badania będą przechowywane jedynie 

w lokalnych instancjach EHR systemu mMedica pod 

kontrolą placówek prowadzących. Wyjątkiem jest 

imię oraz kontakt e-mail pacjenta, które znajdować 

się będą w głównych repozytoriach jednego z udzia-

łowców projektu, firmy Custodix i King’s College w 

Londynie. Rozpoznawalne dane w tych repozyto-

riach będą przechowywane w oddzielnej tabeli i po-

wiązane poprzez identyfikator systemowy. W anali-

zowanym zestawie danych pacjent będzie reprezen-

towany identyfikatorem (pseudonimem). Jedynie te 

dane zostaną udostępnione badaczom głównego 

repozytorium.  

TRANSFoRm zapewni zgodność zarządzania danymi 

badania z wymaganiami, dobrej praktyki klinicznej, 

Dyrektywy 2001/20/EC o bezpieczeństwie danych, 

autoryzacji, historii transakcji, itp. oraz z wymagania-

mi wobec eSource. Wszystko zgodnie z zasadami 

ustawy o ochronie danych. Z tego powodu, w 

TRANSFoRm wdrożono rozwiązania techniczne za-

pewniające ochronę rozpoznawalnych danych osobo-

wych wewnątrz EHR, znajdujących się w zabezpie-

czonym repozytorium, dostępne jedynie pacjentowi, 

lekarzowi prowadzącemu oraz wyłącznie adres e-

mail, w celu ewentualnego kontaktu lokalnym bada-

czom. Dane znajdujące się w systemie TRANSFoRm 

chronione są przez autoryzację i pseudonimy. Infor-

macje udostępniane w analizach zawierać będą wy-

łącznie pseudonimy. 

Dostarczono ponadto standardową procedurę 

działania, która opisuje gromadzenie i przechowy-

wanie danych, w celu zapewnienia stosowanie się 

badaczy do zasad dobrej praktyki klinicznej. Wy-

korzystanie EHR i kwestionariusza internetowego 

w celu gromadzenia danych gwarantuje, iż są one 

precyzyjne, kompletne i aktualne.  

Dane badawcze składają się z dwóch części: 

PROM (najczęściej papierowe) zebrane w gabine-

cie lekarskim, w tym dane pacjenta z EHR oraz 

kwestionariusze uzupełnione internetowo lub tele-

fonicznie. TRANSFoRm gwarantuje bezpieczeń-

stwo danych pacjenta zbieranych w kwestionariu-

szach internetowych i aplikacjach telefonicznych. 

W celu ochrony prywatności pacjentów system 

TRANSFoRm generuje zabezpieczony pseudonim 

identyfikujący uczestnika. Algorytm generuje iden-

tyfikator szyfrowany dwustronnie na podstawie 

identyfikatora EHR, identyfikatora badania, oraz 

wewnętrznego identyfikatora. Komponent generu-

jący identyfikator znajduje się w jednym miejscu z 

systemem EHR, przez co identyfikator EHR wyko-

rzystywany jest wyłącznie wewnętrznie i rozpo-

znawalne dane osobowe pozostają w systemie. 

Klucz szyfru przechowywany jest lokalnie, aby 

umożliwić  lekarzowi powtórną identyfikację 

uczestnika w czasie badania i zostaje zniszczony 

6 miesięcy po zakończeniu badania.  

Internetowe aplikacje telefoniczne udostępniają kwe-

stionariusze jedynie autoryzowanym pacjentom w 

czasie ich notowanej sesji. Formularze przesyłane są 

przez Internet z wykorzystaniem połączenia szyfro-

wanego (SSL), po uzupełnieniu których dane przeka-

zane są systemowi TRANSFoRm. Podjęto dodatko-

Kontynuacja artykułu na stronie 12. 
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we działania zabezpieczające, przykładowo przy wygaszeniu sesji użytkownik musi ponowić autoryzację 

lub zostanie wylogowany. 

W czasie badania zgromadzone dane przechowywane są w chronionym systemie TRANSFoRm Study 

System (TSS), a po jego zakończeniu przesłane są do zabezpieczonego, chronionego hasłem repozyto-

rium. Transfer od TRANSFoRm do repozytorium wykorzystuje szyfrowanie i bezpieczny protokół komuni-

kacyjny (protokół sFTP i certyfikaty). Repozytorium obsługuje niezależna strona trzecia (Custodix). To 

zabezpieczone repozytorium udostępnione jest autoryzowanym badaczom do analizy. Dostęp do repozy-

torium w celu analizy umożliwione jest jedynie autoryzowanym badaczom poprzez szyfrowane połączenie 

VPN wymagające klucza. Serwer repozytorium jest przechowywany w zabezpieczonej, nadzorowanej 

serwerowni, obsługiwanej przez Custodix, do której dostęp jest kontrolowany. Repozytorium będzie zako-

dowane. Regularnie tworzone będą kopie zapasowe.  

Po zakończeniu analizy badania, repozytorium badawcze zostanie zarchiwizowane na piętnaście lat w 

Instytucie Karolińskim. Kody identyfikujące uczestników oraz zgromadzone dane w poszczególnych 

ośrodkach zostaną dodane do elektronicznego rekordu pacjenta i przechowywane przez czas nieokreślo-

ny. 

W przypadku opuszczenia badania przez pacjenta, dotychczasowe dane zebrane na temat danej osoby 

zachowane będą w systemie. Ponadto, TRANSFoRm Study System zarejestruje liczbę pacjentów nie 

spełniających warunków badania lub wycofanych przez lekarza. 

 

Kontynuacja artykułu ze strony 11 

12 



WYDANIE DWUDZIESTE 

Korzyści z badania 

PPI są dziś szeroko stosowane. Brakuje jednak 

informacji na temat najlepszego sposobu przepi-

sywania PPI. Badanie to zwiększy wiedzę na te-

mat wpływu sposobu wypisywania PPI na objawy 

i jakość życia pacjentów z GORD. Obecnie, reali-

zacja badań w opiece podstawowej wiąże się z 

wieloma trudnościami. Jednym z głównych pro-

blemów jest rekrutacja i kontynuacja uczestnictwa 

pacjentów. Badanie to oceni, czy zintegrowane 

narzędzie elektronicznego dzienniczka danych 

zwiększy stopień rekrutacji i ukończenia badania 

w POZ. Ryzyko uczestników badania szacowany 

jest jako niskie, gdyż omeprazol jest dobrze tole-

rowanym lekiem szeroko stosowanym w leczeniu 

GORD. Z tego powodu, pacjenci objęci badaniem 

najprawdopodobniej mieli już styczność z jedną z 

badanych metod dawkowania. Mimo iż mogą być 

uznane za osobiste, pytania są nieinwazyjne, dla-

tego obciążenie dla pacjenta obejmuje zaledwie 

wypełnienie kwestionariusza na początku i końcu 

badania. Kwestionariusz zawiera 44 pytania i sza-

cuje się jego czas wykonania na 20 minut. Kwe-

stionariusz akceptacji powinien zająć mniej niż 15 

minut. Wywiady po zakończeniu badania (8 

ośrodków, 8 pacjentów) zajmą mniej niż godzinę.  

Dla CSIOZ jest to pierwszy projekt obejmujący 

bezpośredni udział w badaniu klinicznym. Uczy-

my się również współpracy z najlepszymi ośrod-

kami naukowymi, medycznymi i firmami z całej 

Europy. Takie doświadczenie na pewno pomoże 

nam udoskonalić naszą pracę, ale też przyczyni 

się do poprawy jakości procesu leczenia – nie 

tylko w Polsce.  

■Kontakt: e-mail: g.blizniuk@csioz.gov.pl;  

13 
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Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Anali-

zy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych 

o Zdarzeniach Medycznych (P1) 

  

■Udział przedstawiciela CSIOZ w warsztatach 

dotyczących regionalnych rozwiązań dla eZdro-

wia w województwie pomorskim  

■Prowadzone prace projektowe z zakresu  kolej-

nych testów podsystemów P1 m.in..: 

 Aplikacji Płatników 

 Internetowego Konta Pacjenta (również w 

zakresie aplikacji moblilnych) 

 

■Prowadzone prace integracyjne  z przygotowy-

waniem do uruchomienia pierwszego wydania 

Projektu P1 

 

 

Więcej  in formacj i  o  Projekc ie P1: 

www.P1.csioz.gov.pl  

Kontakt: Biuro Zarządzania Projektami,  

e-mail: p1_info@csioz.gov.pl 

Adres: 
Centrum Systemów Informacyjnych  
Ochrony Zdrowia 
ul. Stanisława Dubois 5A,  
00-184 Warszawa 
 
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 

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 Organi-

zacji 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   

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 Euro-

pejską  w ramach funduszy strukturalnych i programów e-Zdrowia oraz 

wspomaganie 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). 

POSTĘPY W PROJEKCIE CENTRALNYM 

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 

http://www.P1.csioz.gov.pl
mailto:p1_info@csioz.gov.pl

