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W tym numerze: 

Szanowni Państwo, 

W tym szczególnym dla mnie Wydaniu Biuletynu na wstępie przedstawiamy ranking jakości danych 

(a raczej jej braku), w celu wskazania organom odpowiedzialnym za stan Rejestru, błędów w nim występu-

jących i docelowo ich skorygowanie. Publikujemy wyniki i podsumowanie badań prowadzonych w ostatnim 

czasie przez Centrum. Pierwsze to badanie kompetencji cyfrowych u pracowników podmiotów leczniczych, 

drugie dotyczyło II edycji badań w Regionach. O współpracy Centrum, jaka została podjęta z instytucjami 

międzynarodowymi, w celu zapewnienia odpowiednich standardów interoperacyjności, czyli na temat HL7 

i SNOMED przeczytamy w sekcji „Współpraca Międzynarodowa”.  

Korzyści w obszarze medycyny pracy, jakie upatruje w przyszłości autor - dr n. med. Jacek Parszuto, 

w odniesieniu do niektórych rozwiązań Platformy P1, znajdziemy w artykule pt. „Dlaczego warto infor-

matyzować służbę medycyny pracy?” Tradycyjnie prezentujemy również informacje na temat ciekawych 

projektów Regionalnych. Tym razem opisujemy zakończony w październiku br. projekt „e-Zdrowie 

w Województwie Świętokrzyskim – etap 1”oraz sposób organizacji i zarządzania projektem „Podlaski 

System Informacyjny e-Zdrowie”.  

Na koniec zachęcam do lektury mojego artykułu pt. „Oddziaływanie projektów na zmiany w organiza-

cjach, które je realizują”, opisującego jak projekty zmieniają organizacje, otoczenie na które oddziałują 

w tym zespoły projektowe, w kontekście doświadczeń zebranych przy projektach realizowanych przez 

CSIOZ. Zmiana jako immanentna część naszego życia i otaczającej nas rzeczywistości wiąże się również 

z zakończeniem mojej prawie czteroletniej pracy w projekcie P1i P2, kierowaniu Biurem Koordynatora 

oraz jako redaktora niniejszego biuletynu, który powstał z inspiracji pewnej czytelniczki, dojrzewał 

i rozwijał się dzięki Państwa zainteresowaniu i życzliwości.  

Dziękuję wszystkim moim współpracownikom i kolegom za kreatywną pracę i włożony wysiłek, 

a Czytelnikom życzę satysfakcji z lektury następnych Wydań Biuletynu. 

Dr inż. Kazimierz Frączkowski 

Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia 

Podziękowania 

Z końcem października 2013 r. Pan dr inż. Kazimierz Frączkowski zakończył współpracę 
z Centrum. Chciałbym w tym miejscu podziękować Panu Kazimierzowi, w szczególności za 
prace na rzecz integracji i koordynacji działań regionalnych w ramach realizacji Projektu P1 
oraz zaangażowanie w rozwój e-Zdrowia w Polsce. 

     Marcin Kędzierski 

     Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych  

     Ochrony Zdrowia 

 

Do podziękowań przyłączają się pracownicy redakcji Biuletynu Informacyjnego CSIOZ,   
którzy dziękują za kreatywność, liczne artykuły eksperckie oraz opiekę nad Wydawnictwem. 



STR. 2 BIULETYN INFORMACYJNY  

Dr inż. Kajetan Wojsyk 

Kontynuując niezwykle ważny dla systemu informacji w ochronie zdrowia temat jakości 

danych w rejestrach, w tym w szczególności w rejestrze Podmiotów Wykonujących Dzia-

łalność Leczniczą, w niniejszym Biuletynie przedstawiamy kolejny raport ze stanu tego 

rejestru.  

Z uwagi na znaczną liczbę obserwowanych pól, a co za tym idzie, być może zbyt małą czytelność 

danych ukazywanych w kolejnych wydaniach Biuletynu, oprócz raportów przedstawianych 

w formie tabel i wykresów, publikowany będzie uogólniony wskaźnik jakości, będący stosunkiem 

liczby błędów wykrytych w księgach rejestrowych do liczby obiektów, dla których błędy wykryto. 

Np. jeśli w województwie podlaskim aktualnie zarejestrowanych jest 714 podmiotów leczniczych 

(czyli tyle powinno być ksiąg rejestrowych), w których znaleziono 74 błędnych wpisów dotyczą-

cych danych opisujących podmioty lecznicze, to wartość odpowiedniego wskaźnika równa będzie 

74/714, czyli – po zaokrągleniu do 5 miejsc po przecinku – 0,10364. Ten sam wskaźnik uogólniony dla wszystkich pod-

miotów wpisanych do ksiąg rejestrowych wynosi 0,74395. Na tym tle województwo podlaskie wygląda zatem bar-

dzo dobrze. Jeżeli z kolei odnieść liczbę błędów wykrytych w całym RPWDL do liczby wszystkich obiektów tego reje-

stru (przez obiekt rozumiemy część wpisu dotyczącą podmiotu, przedsiębiorstwa, jednostki organizacyjnej lub komórki 

organizacyjnej), wskaźnik uogólniony będzie równy 0,13874 (stan w dniu 2013-11-07). Zmierzać musimy do sytuacji, 

w której wskaźnik ten będzie równy 0 (całkowity brak błędów wykrywalnych automatycznie), co byłoby stanem ideal-

nym, który jednak z różnych przyczyn będzie oczywiście trudny do osiągnięcia.  

W tym miejscu należy też wyraźnie zaznaczyć, że mowa jest jedynie o błędach we wpisach do RPWDL, dla których zna-

na jest wartość rzeczywista, jaka w rejestrze powinna figurować. Jeśli np. zgodnie z rejestrem TERYT nazwa ulicy, przy 

której mieści się szpital, brzmi „ul. Polskiego Czerwonego Krzyża”, a w RPWDL znajduje się wpis „ulica PCK”, to jest 

to błąd wykrywany automatycznie i wykazywany w naszych raportach (niezgodność z rozporządzeniem w sprawie Kra-

jowych Ram Interoperacyjności). Innymi słowy, wykrywamy w ten sposób niezgodności z innymi rejestrami, w których 

przedmiotowe dane wprowadzone były wcześniej. Wykrycie błędu umożliwione jest dzięki istnieniu identyfikatora, któ-

rym jest numer REGON. Znajomość 

tego numeru pozwala na jednoznaczne 

wskazanie podmiotu czy przedsiębior-

stwa – i odniesienie się do innych reje-

strów pierwotnych, takich jak          

REGON i TERYT. W tym kontekście 

oczywiste jest, że nie zostaną wykryte 

błędy, co do których nie ma łatwego 

do sprawdzenia punktu odniesienia – 

np. nie da się automatycznie sprawdzić 

liczby łóżek ogółem czy liczby łóżek 

intensywnej opieki medycznej w kon-

kretnym szpitalu, ponieważ RPWDL 

nie posiada powiązań z innymi syste-

mami, w których mógłby dokonać 

weryfikacji. Jeśli liczba ta zostanie 

podana błędnie, w takiej a nie innej 

wysokości, to w przypadku dalszego 

przetwarzania danych dla potrzeb np. 

statystycznych, tak właśnie będzie 

odczytana, jak została wpisana do reje-

stru. Należy zatem zdawać sobie spra-

wę z faktu, że przyjęty uogólniony 

wskaźnik jakości danych w RPWDL 

jest wskaźnikiem mocno zaniżonym 

i dość nietypowym, ale w chwili obec-

nej lepszego nie mamy.  

Dokąd zmierzamy, o co walczymy… Część 3. 

Autor jest Za-

stępcą Dyrektora 

ds. Europejskich 

w CSIOZ  

L.p. 
Nazwa i kod  

województwa 

Aktualny 
uogólniony 
wskaźnik 

jakości 

Początkowy 
uogólniony 

wskaźnik jakości 

Relatywna  
zmiana 

Kierunek 
zmian 

1. świętokrzyskie - 26 0,02039 0,03612 0,56446 Poprawa 

2. warmińsko-mazurskie - 28 0,05577 0,08070 0,69117 Poprawa 

3. podlaskie - 20 0,01362 0,01834 0,74246 Poprawa 

4. mazowieckie - 14 0,14890 0,17418 0,85482 Poprawa 

5. małopolskie - 12 0,05281 0,05785 0,91282 Poprawa 

6. kujawsko-pomorskie - 04 0,14845 0,16210 0,91575 Poprawa 

7. śląskie - 24 0,08018 0,08661 0,92580 Poprawa 

8. opolskie - 16 0,10098 0,10778 0,93692 Poprawa 

9. łódzkie - 10 0,22663 0,23874 0,94927 Poprawa 

10. dolnośląskie - 02 0,14408 0,14923 0,96548 Poprawa 

11. zachodniopomorskie - 32 0,20815 0,21519 0,96727 Poprawa 

12. lubelskie - 06 0,16925 0,17491 0,96766 Poprawa 

13. pomorskie - 22 0,15327 0,15758 0,97269 Poprawa 

14. wielkopolskie - 30 0,21840 0,22186 0,98439 Poprawa 

15. lubuskie - 08 0,12608 0,12755 0,98848 Poprawa 

16. podkarpackie - 18 0,18402 0,18366 1,00198 Pogorszenie 

 Razem: 0,13874 0,14843 0,93471 Poprawa 

Tabela nr 1. Stan jakości Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 



Będziemy go zatem publikowali za każdym razem, 

wraz z uogólnionymi wskaźnikami obliczonymi dla 

poszczególnych organów rejestrowych, co stanowić 

będzie swoisty ranking jakości pracy poszczegól-

nych organów rejestrowych. Ponieważ jest to już 

kolejny artykuł dotyczący jakości danych 

w rejestrach, warto dokonać retrospektywnego 

spojrzenia – czy widoczna jest poprawa stanu 

RPWDL, czy też konieczne będzie podjęcie jakichś 

innych działań (niż ciągłe tylko przypominanie) 

w tej materii. Porównując dane z dnia 2013-10-10 

z danymi z dnia 2013-11-07, widzimy pewną popra-

wę we wszystkich województwach, za wyjątkiem 

podkarpackiego, gdzie stwierdzono niewielkie po-

gorszenie stanu rejestru. Widoczna jest także dyna-

mika zmian jakości w poszczególnych wojewódz-

twach. W kolejnych raportach będziemy każdorazo-

wo odnosili się do stanu z dnia 2013-10-10 – 

i będzie to względny poziom odniesienia, natomiast 

w wartościach bezwzględnych interesowała nas 

będzie sama wartość wskaźnika uogólnionego,  

którą będziemy chcieli sprowadzić do zera. Tabela 

nr 1 w czytelny sposób wskazuje ranking poszcze-

gólnych rejestrów. Już wkrótce będziemy ją tworzyli 

i publikowali w cyklu tygodniowym, na stronie  

internetowej CSIOZ. W tabelach nr 2 i 3 wskazano 

szczegółowe zestawienie błędów w Rejestrze.■ 

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

STR. 3 2013, WYDANIE DWUNASTE 

Lp. Nazwa i kod województwa  

Dz.U.2012.05.28 
poz.594 paragraf 15.  

Brak aktualizacji   
danych w RPWDL po 

dacie 2012-05-28. 

Dz.U.2013.12.07 
poz.1373 paragraf 3. 

Brak aktualizacji    
danych w RPWDL po 

dacie 2012-12-06. 

1. dolnośląskie - 02 246 637 

2. kujawsko-pomorskie - 04 109 345 

3. lubelskie - 06 187 341 

4. lubuskie - 08 62 147 

5. łódzkie - 10 272 634 

6. małopolskie - 12 34 448 

7. mazowieckie - 14 474 1128 

8. opolskie - 16 28 212 

9. podkarpackie - 18 155 541 

10. podlaskie - 20 0 97 

11. pomorskie - 22 169 429 

12. śląskie - 24 243 1092 

13. świętokrzyskie - 26 2 86 

14. warmińsko-mazurskie - 28 26 160 

15. wielkopolskie - 30 357 749 

16. zachodniopomorskie - 32 209 522 

 Liczba podmiotów Razem: 2573 7568 

Tabela nr 2. Podmiot Wykonujący Działalność Leczniczą nie wykonał 
aktualizacji danych zgodnie z przepisami prawa - stan na 07.11.2013r. 

L.p. 
Nazwa i kod wojewódz-

twa 
Podmiot 

Przedsiębior-
stwo 

Jednostka  
Organizacyjna 

Komórka  
Organizacyjna 

Łączna liczba  
błędów 

1. dolnośląskie - 02 1126 481 217 1390 3214 

2. kujawsko-pomorskie - 04 598 208 123 623 1552 

3. lubelskie - 06 943 360 178 953 2434 

4. lubuskie - 08 304 118 59 203 684 

5. łódzkie - 10 1454 549 386 2122 4511 

6. małopolskie - 12 701 73 41 203 1018 

7. mazowieckie - 14 2228 961 487 3664 7340 

8. opolskie - 16 343 58 22 83 506 

9. podkarpackie - 18 999 319 137 738 2193 

10. podlaskie - 20 74 2 2 10 88 

11. pomorskie - 22 888 335 181 797 2201 

12. śląskie - 24 1716 434 191 726 3067 

13. świętokrzyskie - 26 104 5 2 22 133 

14. warmińsko-mazurskie - 28 231 53 35 133 452 

15. wielkopolskie - 30 1858 718 418 1860 4854 

16. zachodniopomorskie - 32 1059 398 178 1302 2937 

 Razem: 14626 5072 2657 14829 37184 

Tabela nr 3. Zestawienie ilościowe błędów dla zapisów w rejestrze RPWDL definiujących Podmiot, Przedsię-
biorstwo, Jednostkę Organizacyjną oraz Komórkę Organizacyjną - stan na dzień 07.11.2013r. 

mailto:biuro@csioz.gov.pl


STR. 4 BIULETYN INFORMACYJNY  

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umie-

jętności kadry medycznej oraz zarządzającej sektorem 

zdrowia w zakresie dostępności, możliwości i korzyści 

płynących z zastosowania technologii informacyjno – 

komunikacyjnych (ICT) w ochronie zdrowia. Edukacja 

w zakresie zastosowania narządzi ICT pozwoli przedsta-

wicielom podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 

na lepszy dobór rozwiązań oraz przygotowanie do prowa-

dzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej 

(wymaganie art. 56, ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

o systemie informacji w ochronie zdrowia).  

Badanie kompetencji cyfrowych u pracowników podmiotów 

leczniczych - wyniki i wnioski 

Jak informowaliśmy w poprzednim wydaniu Biulety-

nu, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 

Zdrowia przeprowadziło w okresie od 8 sierpnia do 

8 września 2013 r. badanie ankietowe dotyczące    

diagnozy kompetencji cyfrowych pracowników     

medycznych. Inicjatywa ta została podjęta na potrzeby 

projektu systemowego pn. „Poprawa jakości zarządzania 

w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na 

temat technologii ICT” realizowanego w ramach Progra-

mu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), Priorytet II, 

Poddziałanie 2.3.3 Podniesienie jakości zarządzania 

w ochronie zdrowia. 

Dnia 24 października br. w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochro-

ny Zdrowia odbyła się konferencja dotycząca Projektu Integracji prototypów  

Internetowego Konta Pacjenta oraz e-Recepty w kontekście Projektu P1.  

Konferencja dotyczyła istoty Projektu zintegrowanych prototypów i miała na celu przed-

stawienie i omówienie roli uczestników oraz głównych korzyści płynących z udziału 

w projekcie. W Konferencji uczestniczyło blisko sto osób, z których w większość to przedstawiciele środowisk medycz-

nych i farmaceutycznych. 

Podczas I części Konferencji, Marcin Węgrzyniak - kierujący projektem po 

stronie CSIOZ oraz Anna Sobocińska - kierownik po stronie wykonawcy przed-

stawili cel projektu, jego dotychczasowe uwarunkowania realizacyjne, 

a także korzyści, jakie Projekt może przynieść uczestnikom tego przedsięwzięcia. 

Z kolei o uwarunkowaniach organizacyjno - prawnych dotyczących interopera-

cyjności, wprowadzenie nowych usług dla użytkowników zintegrowanego proto-

typu IKP oraz e-Recepty, mówił dr inż. Kazimierz Frączkowski - kierownik tego 

projektu do września 2013 r. oraz Koordynator Projektów Informacyjnych 

w Ochronie Zdrowia w CSIOZ.  

II część Konferencji poświęcona była powiązaniom pomiędzy Projektem P1 

a prototypami. Tematykę tę wyjaśniał Paweł Pierzchała - Zastępca Kierownika 

Projektu P1. Dodatkowo podejmowane były zagadnienia dotyczące zakresu 

danych gromadzonych w Projekcie P1, korzyści z jego realizacji dla wszystkich 

interesariuszy, w tym przede wszystkim pacjentów oraz środowiska medyczne-

go. Podczas konferencji omówiony został także Regionalny System Informacji    

Medycznej i założenia jego współpracy z Projektem P1, na przykładzie zakoń-

czonego Projektu „e-Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim”.  

W trakcie konferencji przedstawiono również aspekty promocyjne Projektu – 

m.in. kwestie komunikacji z jego uczestnikami, zorganizowane konkursy, jak 

również kwestie szkoleń dla administratorów i osób korzystających 

ze zintegrowanego prototypu Internetowego Konta Pacjenta oraz e-Recepty. Przedstawiano także możliwości wykorzy-

stania prototypów IKP oraz e-Recepty dla potrzeb środowiska aptekarskiego.  

Wierzymy, że to spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń w zakresie systemów w ochronie zdrowia. Dziękujemy 

wszystkim obecnym za przybycie, a prelegentom za dzielenie się swą wiedzą podczas Konferencji.  

Zachęcamy także do systematycznego odwiedzania strony www.ikp.gov.pl ■ 

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

Konferencja Projektu Integracji prototypów Internetowego Konta Pacjenta oraz  

e-Recepty w kontekście Projektu P1 

Fot. CSIOZ. Marcin Węgrzyniak, Kierownik 
Projektu Integracji prototypów Internetowego 
Konta Pacjenta oraz e-Recepty.  

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


STR. 5 2013, WYDANIE DWUNASTE 

W dniu 25 października br. zakończył się kolejny 

etap konsultacji dotyczących zbioru reguł bizneso-

wych oraz walidacyjnych dla Elektronicznych Doku-

mentów Medycznych wystawianych przez usługo-

dawców medycznych. Dziękujemy wszystkim      

zaangażowanym w proces konsultacji.  

Obecnie prezentowana wersja reguł biznesowych 

i walidacyjnych została opracowana dla dokumentów, 

które będą przetwarzane na Platformie P1, tzn. e-Recepta, 

e-Skierowanie i e-Zlecenie. Reguły są doprecyzowaniem 

standardu HL7 CDA (Clinical Document Architecture) 

Release 2 i określają między innymi definicje struktur  

dokumentów, wymagalność danych oraz słowniki, któ-

rych należy użyć do klasyfikacji danych zawartych 

w dokumencie. Przy okazji warto wspomnieć, iż Centrum 

Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia we wrze-

śniu br. przystąpiło do Health Level Seven International 

(HL7) - o czym przeczytają Państwo na kolejnych stro-

nach Biuletynu, w sekcji „Współpraca Międzynarodowa”. 

Wraz z regułami biznesowymi opublikowana została  

propozycja Modelu transportowego danych o Zdarze-

niach Medycznych oraz Indeksie Elektronicznej Doku-

mentacji Medycznej gromadzonych w systemie P1. Celem 

opracowania modelu jest określenie formatu i zakresu 

przesyłanych informacji. Udostępniony materiał stanowi 

wkład do dalszych prac standaryzacyjnych dla Elektro-

nicznej Dokumentacji Medycznej, umożliwiających     

zapewnienie interoperacyjności na odpowiednim         

poziomie.  

Kolejne prace przewidziane nad wypracowywaniem reguł 

obejmują uwzględnienie uwag konsultantów zewnętrz-

nych oraz ewentualnych zmian, wynikających z kończącej 

się analizy etapu VIII Projektu P1. Następnie planowane 

są ponowne konsultacje dotyczące reguł oraz komunika-

tów indeksu EDM. O postępach prac będziemy na bieżą-

co informować za pośrednictwem naszych stron interne-

towych oraz Biuletynu informacyjnego.■ 

Więcej informacji na stronie: www.csioz.gov.pl 

Kontakt: Biuro Zarządzania Projektami,  

e-mail: p1_info@csioz.gov.pl  

Reguły tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Model 

transportowy danych o Zdarzeniach Medycznych oraz Indeks EDM 

technologii ICT. 90% ankieto-

wanych jest zainteresowana 

szkoleniami z zakresu wykorzy-

stania technologii informacyjno-

komunikacyjnych. 49,5% ankie-

towanych określiło swoją wiedzę 

w tym zakresie jako niezadowa-

lającą. Grupę tą stanowili głów-

nie badani w przedziale wieko-

wym 46-55 lat. Połowa ankieto-

wanych deklaruje chęć uczest-

nictwa w szkoleniach w formie 

łączącej szkolenie tradycyjne z e-learningiem. 

Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają jedno-

znacznie potrzebę organizacji szkoleń w zakresie wyko-

rzystania nowoczesnych technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych w placówkach medycznych, zarządza-

nia projektem, ewaluacji projektu, a także uruchomienia 

platformy e-learningowej. Informacje uzyskane za pośred-

nictwem ankiet posłużą do opracowania programu szko-

leń dopasowanego do potrzeb pracowników podmiotów 

leczniczych. Szczegóły na temat organizowanych szkoleń 

będziemy przekazywać na bieżąco za pośrednictwem  

Biuletynu oraz stron internetowych CSIOZ.■ 

Kontakt: Biuro Zarządzania Projektami,  

e-mail: p1_info@csioz.gov.pl  

Korzyści wynikające z realizacji projektu to także zwięk-

szenie wiedzy na temat rozwiązań i usług dostarczanych 

za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Gromadze-

nia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zda-

rzeniach Medycznych - (P1) w szczególności elektronicz-

nej obsługi recept, skierowań, zleceń oraz zwolnień lekar-

skich. 

Badaniem objęto około 247 placówek na terenie całego 

kraju, z których uzupełnioną ankietę odesłało 555       

pracowników medycznych. Jak wskazują wyniki, z kompu-

tera w celach zawodowych codziennie korzysta niemal 

92 % ankietowanych, 70% wykorzystuje elektroniczny 

system obiegu dokumentów, zaś 85% gromadzi dane   

medyczne w sposób elektroniczny.  

W niewielkim zakresie elektroniczne sieci służą do wymia-

ny danych medycznych pacjenta pomiędzy placówkami 

(18% ankietowanych) oraz prowadzenia telekonsultacji 

(13% ankietowanych). W 57% badanych placówek wyko-

rzystywany jest system obsługi ruchu chorych, w 44% 

system do tworzenia Elektronicznej Dokumentacji      

Medycznej, w 41% stosowane jest elektroniczne archiwi-

zowanie dokumentacji obrazowej.  

Prawie 40% badanych nie potrafi określić, czy informaty-

zacja wpływa na zwiększenie konkurencyjności placówek 

medycznych na rynku. Widoczna jest potrzeba kształcenia 

personelu medycznego i kadry zarządzającej w zakresie 

http://www.csioz.gov.pl/indexDetail.php?id=231
mailto:p1_info@csioz.gov.pl
mailto:p1_info@csioz.gov.pl
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Oddziaływanie projektów na zmiany w organizacjach, które 

je realizują 

Dr inż. Kazimierz Frączkowski 

Przedstawiam trzeci artykuł z serii „Zarządzanie zmianą w projekcie”, tym razem 

z perspektywy zmian, jakie w ostatnich latach nastąpiły w instytucjach publicznych, nauce 

oraz przedsiębiorstwach z na uwagi sposób pozyskiwania środków finansowych z UE na    

realizację projektów. Jak obowiązujący model pozyskiwania tych środków oraz wymogi związane 

z realizacją projektów wpłynęły na zmiany organizacyjne i edukację oraz wymagane kwalifikacje 

przy ich realizacji tak po stronie tzw. Beneficjenta, jak i po stronie wykonawcy czy realizatora. Tym 

artykułem chciałbym również podsumować niektóre swoje aktywności w projekcie P1 i zakończyć 

swoją 4 letnią pracę w CSIOZ w roli Koordynatora Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdro-

wia oraz redaktora niniejszego biuletynu. 

Projekty zmieniają ludzi i organizacje 

W ostatnich latach słowo PROJEKT znalazło się na ustach prawie wszystkich; jest to słowo mod-

ne i tym słowem zastąpiono inne, które przez lata były stosowane w celu określenia realizacji róż-

nych przedsięwzięć. Kiedyś kompozytor komponował nowy utwór, teraz słyszymy, że realizuje 

nowy projekt, malarz, scenarzysta, aktor, piosenkarz itd. również realizują projekty. CSIOZ w ostatnich latach stało się 

instytucją realizującą projekty - i to duże projekty. 

W trakcie są następne projekty inicjowane przez CSIOZ związane Programem Zintegrowanej Informatyzacji Państwa 

2.0+ w nowej perspektywie 2014-2020, takie jak: 

e-dokumentacja medyczna usługodawców, którego celem jest wsparcie organizacyjne i technologiczne      

usługodawców we wdrażaniu elektronicznej dokumentacji medycznej; 

budowa dwóch ośrodków przetwarzania i przechowywania danych medycznych, kolokacja systemów       

informatycznych obszaru zdrowia oraz udostępnianie usług e-Zdrowia dla usługodawców; 

rozwój funkcjonalności elektronicznej platform obsługujących System Informacji Medycznej; 

projekt dotyczący platformy telemedycznej. 

Cechą projektów jest ich tymczasowość, mają przydzielony budżet, zakres, oraz mają do zrealizowania cel. Projekty te 

charakteryzują się oddziaływaniem na wybrane grupy interesariuszy, ryzykiem oraz tym, że realizowane są przez zmie-

niające się zespoły projektowe ze względu między innymi na ich dość długi czas realizacji. W tym czasie pojawia się 

zjawisko „wypalania”, rutyny, jak również poszczególne fazy realizacji projektu wymagają aktywności różnych zasobów 

i otoczenia projektu.   

Jak organizacja, instytucja musi przystosować się do zmian stymulowanych przez projekt? 

Oparcie funkcjonowania organizacji na działaniach zespołowych jest odpowiedzią na współczesne wyzwania, z którymi 

organizacje muszą się zmierzyć. Obecnie każda organizacja musi nadążyć za coraz szybciej zmieniającym się otoczeniem 

i przystosować się do funkcjonowania w permanentnym stanie zmiany. Dużym utrudnieniem w tym zakresie dla instytu-

cji publicznych jest zbytnia formalizacja działań wewnątrz tych organizacji, jak również jej relacje z otoczeniem. Organi-

zacje te nie zawsze mogą we własnym zakresie i bez zmian legislacyjnych wprowadzać reengineering procesów zarząd-

czych, prowadzących do zmian funkcji lub zadań poszczególnych departamentów czy wydziałów.  

Tytuł projektu: 
  

Elektroniczna Platforma 
Gromadzenia ,  Anal izy 
i Udostępniania zasobów 
cyfrowych o Zdarzeniach 
Medycznych (P1) 

Platforma udostępniania on-
line przedsiębiorcom usług 
i zasobów cyfrowych rejestrów 
medycznych (P2) 

Platforma udostępniania        
on-line przedsiębiorcom 
usług rejestru zakładów opie-
ki zdrowotnej (eRZOZ) 

Wartość dofinan-
sowania: 

100% wydatków kwalifikowal-
nych ze środków publicznych 
w ramach 7 osi priorytetowej 
POIG ; 671 731 959,59 PLN 
(całkowity koszt realizacji    
Projektu:  712 640 000,00 PLN) 

100% wydatków kwalifikowal-
nych ze środków publicznych 
w ramach 7 osi priorytetowej 
POIG ; 50 763 000,00 PLN 
(całkowity koszt realizacji        
Projektu:  53 263 000,00 PLN) 

100% wydatków kwalifikowa-
n y c h  d o f i n a n s o w a n y c h 
w ramach działania 1.5 SPO-
WKP; 26 611 044,00 PLN 
(całkowity koszt realizacji       
Projektu:  27 981 039,00 PLN) 

Daty  trwania  
projektu: 

2009-06-22 – 2014-12-31 2009-06-22 – 2012-12-31 2004-03-01 – 2008-05-21 

Autor pełni 

funkcję 

Koordynatora 

Projektów    

Informacyjnych 

w Ochronie 

Zdrowia  

http://rpwdl.csioz.gov.pl
http://rpwdl.csioz.gov.pl
http://rpwdl.csioz.gov.pl
http://rpwdl.csioz.gov.pl
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W zależności od fazy projektu organizacje te mają zmienną potrzebę zasobów, a struktury liniowe i sztywna etatyzacja 

są poważnym utrudnieniem w elastycznym zaspokajaniu potrzeb projektowych. Bez możliwości elastycznego alokowa-

nia zasobów ludzkich organizacje mają tendencję do rozrastania się, wzrasta ich złożoność i tym samym wzrasta zapo-

trzebowanie na skuteczną koordynację. Przez 4 lata obserwowałem, uczestniczyłem lub inicjowałem szereg zmian, tak 

w strukturach zarządczych liniowych instytucji jaką jest CSIOZ, jak również projektowych, bez których nie byłoby  

możliwe realizowanie największego projektu w obszarze IT w Polsce tj. „Elektronicznej Platformy Gromadzenia,  Ana-

lizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1). Projekt ten realizowany jest w otoczeniu 

społecznym, politycznym, biznesowym oraz technologicznym ciągle zachodzących zmian. Zmieniało się CSIOZ, zmie-

niała się jego rola i znaczenie w obszarze e-Zdrowia oraz oddziaływanie na interesariuszy projektu. Proces ten nie jest 

skończony i niektóre zdarzenia lub kryzysy powodują przyśpieszenia w zmianach struktur, czy przypisanie nowym lub 

istniejącym zasobom ludzkim nowych ról, funkcji lub kompetencji. Można sobie zadać pytanie często stawiane przez 

Project Managera (PM), jak rozumieć i jak odnosić się do kryzysu w projekcie: unikać, eskalować, łagodzić...?  Kryzysy 

są nieuniknione w projekcie i każdy kryzys może przynieść korzyści dla projektu, jeśli organizacja właściwie go wykorzy-

sta. Większość współczesnych poglądów w kryzysie właśnie upatruje szansy na rozwój [1, 2]. 

Kryzys w projekcie szansą na sukces. 

Odrodzenie, inaczej renesans, to efekt kryzysu związanego z rozbiciem jedności cesarsko-papieskiej Europy, powstanie 

nowych państw m. innymi Hiszpanii, Francji, Szwecji czy Polski. Kryzys przedsiębiorstwa (wg P. F. Druckera) to natu-

ralna konsekwencja faz cyklu życia organizacji. Do kryzysu bardzo często dochodzi, gdy niedostosowane zostały cele do 

zasobów, jakimi organizacja dysponuje lub w niedalekiej przyszłości może dysponować. W przypadku projektu P1 i 

głównego jego beneficjenta, mogę stwierdzić, że kryzysy przyniosły zmiany, które zwiększyły szanse na zakończenie 

tego projektu sukcesem. Nie sposób wymienić wszystkich takich sytuacji w projekcie P1, należałoby zrobić wnikliwą 

analizę dokumentów z repozytorium projektowego zaczynając od dziennika zdarzeń, raportów zagadnień projektowych 

czy rejestru ryzyka. W mojej ocenie kluczowymi zmianami w wyniku kryzysu w projekcie P1 były między innymi: 

1. Podzielenie projektu na 4 a potem 5 części, wypracowane stanowisko CSIOZ wynikało z analizy raportów Standish 

Group oraz badań własnych autora [3]. Powyższe działania spowodowały rozbieżność pomiędzy CSIOZ i firmą 

doradczą w kwestii zakresu zamówienia na P1 i podziału na części. Zespół projektowy CSIOZ pozostał przy     

podziale na części zgodnie z zaleceniem Jaspers przedstawionym w Studium Wykonalności do projektu. Ogłoszony 

przetarg według naszej koncepcji z perspektywy czasu okazał się trafną decyzją. Skutkiem była jednak bardzo nie-

przyjazna atmosfera wokół projektu, która mocno nam przeszkadzała w pracy. Pozytywne było jednak to, 

że Zespół projektowy z powołanym Biurem Projektów bardzo mocno przygotował się merytorycznie, uzyskano 

tutaj dużą samodzielność i de facto dzięki temu mamy obecny dobry stan projektu P1. 

2.  Przegrane odwołanie firmy IBM na KIO oraz rozpatrywanie na KIO kilku ofert z jednej grupy kapitałowej –    

spowodował, że inaczej ułożyły się listy rankingowe. Skutek: zmiana PZP i konieczność wskazywania podwykonaw-

ców w ofertach, w tym konieczność wykluczania różnych ofert z jednej grupy kapitałowej. 

3. Wstrzymanie finansowania projektu przez MF i konieczność przedstawienia dla UE Planu Naprawczego tzw. Reme-

dial Action Plan. Ta sytuacja spowodowała potrzebę wypracowania propozycji przystosowania struktury zarządczej 

projektu P1 do metodyki Prince 2 oraz wskazanie na potrzebę dalszych zmian. Przygotowano „Strategię przystoso-

wania struktury zarządczej Projektów P1, P2, P5 do planu naprawczego e-administracji państwa z wykorzystaniem 

metodyki MSP”. 

4. Zastrzeżenia Prezesa UZP do CSIOZ, m.in. domniemanie o sprzyjanie tzw. zmowie przetargowej. W wyniku     

wyczerpujących wyjaśnień okazało się ostatecznie, że nic takiego nie miało miejsca i nie zostało wykazane. Na KIO 

nastąpiło rozstrzygnięcie korzystne dla CSIOZ. Wskutek tej sytuacji kryzysowej nastąpiło między innymi wzmocnie-

nie pozycji CSIOZ na polu formalnym w stosunku z UZP.  

5. Plan Nadzwyczajny Projektu P1 (czerwiec 2013 r.) w związku z przedłużającym się bezprecedensowo postępowa-

niem na cześć I (unieważnienie w 2012 r., ponowne ogłoszenie, protesty, biegły, skarga do sądu) i w konsekwencji 

połączenie Wydania I z II.  

Kryzys związany z opóźnieniem wyboru dostawcy jednej z części projektu został też pozytywnie wykorzystany przez 

CSIOZ, które tymczasowo pełniło rolę integratora. Wspólnie z doradcą, Centrum przygotowało infrastrukturę 

i repozytorium dokumentów zarządczych oraz wzorców projektowych. Zaowocowało to tym, że powstałe szablony 

ujednoliciły model komunikacji, jednocześnie zdefiniowano zawartość i wymogi na dokumenty projektowe dla wszyst-

kich wykonawców projektu P1. To tylko kilka przykładów świadczących o tym, że kryzys może być wykorzystany jako 

szansa na zmianę infrastruktury projektowej czy organizacji projektu. Nie sposób wspomnieć o innej istotnej zmianie 

w ramach struktury CSIOZ, jak np. powołanie Biura Projektów.  
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Duże znaczenie miało również przeprowadzenie cyklu szkoleń, seminariów wewnętrznych i zdobycie certyfikatów 

z zarządzania projektami Prince2 Fundation, Prince2 Practitioner czy ITIL przez znaczną grupę pracowników CSIOZ. 

Powyższe działania oraz wewnętrzny audyt organizacyjny wykonany z udziałem Stowarzyszenia International Project 

Management Association, zaowocował opracowaniem przez autora i przyjęciem przez Komitet Sterujący P1 dokumen-

tów określających role, funkcje, zakres działania i kompetencje Komitetu Sterującego, Kierownika Projektu, Nadzoru 

czy Biura Projektu.  

CSIOZ przechodzi dalsze zmiany, które zwiększają efektywność struktur zarządczych, poprawiają komunikację i dostar-

czają produkty z obszaru standardów i interoperacyjności niezbędne do integracji z Projektami Regionalnymi w zakresie 

Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Jest takie porzekadło wśród Project Managerów (PM) „powiedz mi jak zaczą-

łeś a powiem ci jak skończysz”. Niewątpliwym sukcesem było zainicjowanie projektu P1 przez Dyr. Leszka Sikorskiego 

i przeprowadzenie go przez trudne etapy. To kolejny wniosek, że kryzys i towarzyszące mu zmiany nie muszą być    

postrzegane pejoratywnie - można w nich upatrywać szansy na sukces projektu.  

Fazy cyklu życia dojrzewania zespołów projektowych 

Zespół nie jest stałym i niezmiennym elementem, który niezależnie od czasu trwania pozostaje taki sam, lecz podlega 

dynamicznym zmianom w czasie. Wraz z tymi zmianami, przeobrażeniu ulega między innymi spoistość i produktyw-

ność zespołu. Poznanie, jakim przeobrażeniom podlega grupa, ułatwia zrozumienie, co się z naszą grupą dzieje, jak 

również pozwala oddziaływać na efektywność jej działania.  

Przyglądając się dokładniej rozwojowi zespołu, możemy, za Tuckman’em wyróżnić następujące jego etapy, chociaż 

w praktyce rzadko jesteśmy w stanie dokładnie określić ich granice czasowe. Bruce Tuckman wyróżnił cztery etapy  

rozwoju grupy:  

FORMOWANIE (forming) - etap ten cechuje wysoki stopień niepokoju. Członkowie wywierają na sobie pierwsze wraże-

nia, określają wzorce zachowań, przydzielają poszczególnym osobom role. Uwaga grupy jest tu skoncentrowana na 

strukturze grupy oraz rolach jej poszczególnych członków.  

BURZA (storming). Po wzajemnym przetestowaniu następuje wyrażanie własnych opinii. Na tym etapie pojawiają się 

różnice zdań oraz konflikty. Jest to bardzo ważny etap tworzenia spójnej grupy.  

NORMOWANIE (norming) - na tym etapie pojawiają się normy grupy, czyli modulatory zachowań, niezbędne do efek-

tywnego funkcjonowania grupy. 

UTRWALANIE (performing) - po sformowaniu grupy następuje okres jej normalnej pracy jako zespołu, kiedy to grupa 

potrafi już pracować efektywnie, osiągając cele. 

Wg innych poglądów jest 5 faz, a tą ostatnią jest : 

ODNOWA I REINTEGRACJA LUB RÓWNIA POCHYŁA - odnowa i reintegracja jest prawidłową reakcją lidera 

zespołu na kryzys wieku średniego. Zadaniem lidera jest doprowadzenie ponownie do etapu synergii przez: zmianę  

zakresu obowiązków, przedstawienie zespołowi nowych zadań, wprowadzenie nowej osoby do zespołu, awansowanie 

niektórych osób, delegowanie większej odpowiedzialności i decyzyjności, zaangażowanie zespołu we wspólne planowa-

nie, konsultowanie swoich decyzji z zespołem, szkolenia, wyjazdy integracyjne i motywacyjne. 

Ta faza w klasyfikacji B. Tuckmana, uzupełniona w 1977 r. przez niego i Mary Ann Jensen zwana ODROCZENIEM 

czy ponownym FORMOWANIEM (adjouring) może spowodować zakłócenie w efektywności zespołu projektowego. 

Cykl życia projektu i produktu 

Projekt P1, na którym głównie opieram swoje rozważania, ze względu na czas trwania i budżet, plasuje się w grupie 

projektów bardzo dużych i długotrwałych. Produktami tego projektu będą między innymi usługi takie jak: e-Recepta,    

e-Skierowanie, e-Zwolnienie czy dostęp pacjentów poprzez IKP do dokumentacji medycznej. Rezultatów tych będzie-

my mogli doświadczać wszyscy już wkrótce, bo po zakończeniu projektu tj. w 2014 r. Rosnące kompetencje oraz     

doświadczenie pracowników CSIOZ i nowe wyzwania spowodowane kryzysami, konieczność reengineering’u Biura 

Koordynatora Projektu należy postrzegać jako szanse dla przedsięwzięcia, w które wierzę i życzę mu sukcesu oraz   

satysfakcji wszystkim interesariuszom, którzy angażują się w Projekt P1. ■ 

Literatura: Podziękowania:  

[1]http://www.wup.lodz.pl/files/ciz/kryzys_szansa_na_rozwoj.pdf ,  

dostępne 2013-10-15 

[2]http://rzeczywspolne.pl/kryzys-jako-szansa-czyli-stymulacja-po-

chinsku/, dostępne 2013-10-15 

[3]http://www.pmresearch.pl/sites/results, dostępne 2013-10-15 

Dziękuję dr inż. Grzegorzowi Bliźniukowi, 

Pawłowi Pierzchale oraz Marcinowi       

Węgrzyniakowi za przypomnienie niektó-

rych zdarzeń oraz pomoc w pisaniu tego 

artykułu. 
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WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 

CSIOZ w HL7 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochro-

ny Zdrowia przystąpiło do Health Level 

Seven International (HL7), organizacji non-

profit zaangażowanej w rozwój międzyna-

rodowych standardów interoperacyjności 

między systemami teleinformatycznymi 

ochrony zdrowia. 

HL7 opisuje sposób komunikacji między syste-

mami informatycznymi w sposób neutralny 

technologicznie i niepowiązany z żadnym konkretnym 

językiem programowania.  

Misją HL7 jest zapewnienie standardów interoperacyjno-

ści, które pozwolą na poprawę jakości usług świadczo-

nych w zakresie ochrony zdrowia, optymalizacji pracy, 

a jednocześnie zmniejszają niejasności i zwiększają trans-

fer wiedzy wśród interesariuszy HL7, w tym 

podmiotów udzielających świadczeń zdrowot-

nych, agencji rządowych, społeczności dostaw-

ców rozwiązań IT, organizacji udostępniających 

standardy, jak również pacjentów. 

W Projekcie P1 standard HL7 CDA™ (Clinical 

Document Architecture) Release 2, jest wyko-

rzystywany do opracowania zbioru reguł bizne-

sowych oraz walidacyjnych dla elektronicznych 

dokumentów medycznych wystawianych przez usługo-

dawców medycznych. Informacje na temat wypracowywa-

nia przez CSIOZ Reguł EDM znaleźć można na stronach 

Biuletynu.■ 

Kontakt: Wydział Współpracy Międzynarodowej  

CSIOZ, e-mail: koordynator@csioz.gov.pl  

SNOMED w Elektronicznej Dokumentacji Medycznej 

Już niedługo wszystkie placówki medyczne będą 

musiały prowadzić dokumentację medyczną 

w postaci elektronicznej. Pytanie, jak w najwygod-

niejszy sposób przełożyć dane medyczne na język 

informatyczny, jednocześnie pamiętając o tym, że 

dane te będą wymieniane pomiędzy placówkami 

i muszą zachowywać standardy interoperacyjności?  

Jest to zadanie dla projektowanych systemów informa-

tycznych, które będą musiały zapewnić wymianę danych 

medycznych z zachowaniem odpowiednich standardów. 

W takim przypadku najbardziej niezawodny system to 

taki, w którym dane do niego wprowadzane są od razu 

odpowiednio skategoryzowane i zakodowane – identyfi-

kacja informacji medycznej na podstawie specjalnych  

kodów. Ogólnie używaną do tego celu terminologią jest 

słownik SNOMED CT (Systematized Nomenclature Of 

Medicine Clinical Terms). 

Czym jest SNOMED CT? 

SNOMED CT to słownik zawierający bardzo szeroki 

zakres terminologii medycznej na różnym poziomie 

szczegółowości. Obejmuje on różnego typu kody, wyra-

żenia czy pojęcia dotyczące całego systemu opieki      

medycznej (np. choroby, procedury medyczne itd.). SNO-

MED CT zapewnia podstawę ogólnej terminologii dla 

elektronicznych rejestrów medycznych (EHR). Zawiera 

ponad 311 000 pojęć, z których każde ma zdefiniowany 

unikalny identyfikator. Pojęcia są ze sobą powiązane 

i mogą być opisane za pomocą różnego typu wyrażeń, np. 

synonimów. SNOMED CT wykorzystywany jest do 

przedstawiania informacji klinicznych w elektronicznych 

kartach zdrowia, a także - co jest z tym związane -

umożliwia skuteczną wymianę danych w systemach    

klinicznych.  

Partnerstwo CSIOZ z IHTSDO 

Słownik SNOMED CT jest utrzymywany oraz rozpo-

wszechniany przez International Health Terminology 

Standards Development Organization (IHTSDO).  

IHTSDO to międzynarodowa organizacja non-profit 

z siedzibą w Danii, która jest właścicielem i zarządza  

prawami dostępu do słownika SNOMED CT oraz powią-

zanych z nim standardów terminologicznych. Centrum 

Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jest człon-

kiem IHTSDO, ma prawo do swobodnego korzystania ze 

słownika SNOMED CT oraz dystrybuowania i udzielania 

sublicencji na terytorium Polski. W najbliższym czasie 

zostaną zainicjowane prace nad tłumaczeniem słownika          

SNOMED CT, celem umożliwienia implementacji       

polskiej wersji słownika, rejestrom i systemom informa-

tycznym działającym w polskiej ochronie zdrowia.  

Więcej informacji na temat prac Centrum nad tłumacze-

niem słownika będziemy przekazywać za pośrednictwem 

strony oraz Biuletynu.■ 

Kontakt: Wydział Współpracy Międzynarodowej  

CSIOZ, e-mail: koordynator@csioz.gov.pl  

mailto:koordynator@csioz.gov.pl
http://www.hl7.org/index.cfm?ref=nav
mailto:koordynator@csioz.gov.pl
http://www.ihtsdo.org/
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OKIEM PACJENTA 

Tomasz Szelągowski 

Widzimy, jak zderzają się dwa 

przeciwne obozy, zwolenników 

i przeciwników e-Zdrowia. Któ-

rych jest więcej? Nikt tego jeszcze   

dokładnie nie zmierzył ale liczba 

przeciwników nieuchronnie male-

je. 

Ci, którzy zaczęli pomagać sobie 

w codziennej pracy używając dostęp-

nych aplikacji i urządzeń mobilnych, 

dostrzegli ich zalety. Oszczędność 

czasu, dokładność w prowadzeniu 

rejestrów, natychmiastowa dostępność danych i raportów, 

to tylko niektóre z nich. Jest to tak oczywiste, jak porów-

nanie co jest lepsze: maszyna do pisania, czy laptop? Choć 

wszyscy mamy w takim przypadku swoje przyzwyczajenia, 

to jednak nie uzasadnia to oporu przed postępem. 

Proponuję, aby na potrzeby tego artykułu, przyjąć        

podział na „tych używających maszyny do pisania” i „tych co wolą 

laptopa”. Pierwsi, ci od maszyny, przyzwyczajeni do obsłu-

gi mechanizmu, czują się komfortowo widząc, jak kontro-

lują to, co wywołane jest ich działaniem. Dźwignia 

czcionkowa (ta z literką, cyferką lub innym znakiem) nie 

uderzy w kartkę papieru owiniętą na wałku karetki jeśli nie 

uderzymy palcem w klawisz. Ileż satysfakcji daje nam  

poprawne założenie taśmy barwiącej na widełki i obser-

wowanie, jak nastawiak płynnie podnosi ją do pożądanej 

wysokości. Wystukujemy kolejne literki, wyrazy, zdania, 

a wózek przesuwa się miarowo wraz z kartką z gotowym 

tekstem.  

Drudzy, ci od laptopa, nawet nie wiedzą, jak to się dzieje, że 

po naciśnięciu klawisza widzą na ekranie odpowiedni 

znak. Sprawnie przesuwają palcami po klawiaturze bez 

żadnych kompleksów, bo wiedzą, jak łatwo jest skorygo-

wać każdą pomyłkę. Nie muszą się wielce trudzić nad 

wcześniejszym przemyśleniem tekstu. Po prostu piszą, 

a potem przestawiają paragrafy i przecinki, do korekty 

błędów używają automatycznego słownika, a na koniec 

drukują poprawny tekst. 

Możemy sobie wyobrazić, co by było, gdyby nagle zamie-

nić im narzędzia? Zniknąłby czar dźwięku dzwoneczka 

pojawiającego się w momencie, gdy wózek maszyny dotarł 

do miejsca gdzie ustawiony był prawy suwak margineso-

wy, a klawiatura ucierpiałaby od zbyt silnych uderzeń. 

U tych drugich zniknęłaby swoboda w wyrzucaniu z siebie 

wyrazów jak popadnie i pojawiłyby się dylematy obsługi 

różnych dźwigni, rolek, wałków i zapadek. Na początek 

odczuliby to jako tyranię. Nikt nie lubi nagłych zmian, ale 

taki manewr to skok cywilizacyjny. Oczywistością jest, że 

nie mamy intencji namawiać nikogo do robienia kroków 

wstecz, jednak aby pójść do przodu powinniśmy umieć 

zmotywować Tych od maszyn do pisania i wesprzeć w poko-

nywaniu niewidzialnej bariery niechęci do nowości. Po 

pewnym czasie zauważą korzyści i może nawet uznają 

nowe technologie za wybawienie z części kłopotów.  

Wszystko to, o czym napisałem wyżej, widziałem na kon-

ferencji Management in Radiology, Annual Scientific Me-

eting (Barcelona, 10-11. października br.) prezentując  

gronu radiologów z całej Europy perspektywę pacjentów 

na rozwiązania e-Zdrowia. Doszło tam do ciekawej dys-

kusji pomiędzy Tymi od maszyny do pisania, a Tymi od lapto-

pa. Niestety dla tych pierwszych była to solidna lekcja. 

Zobaczyli, jak młodzi radiolodzy wspomagani przez inży-

nierów elektroników, prezentowali efektywność nowych 

rozwiązań opartych na systemach łączących bazy danych 

zdjęć, ich opisów oraz algorytmów umożliwiających pre-

cyzyjne postawienie diagnozy. Oczywiście, jest to tylko 

system wspomagający, a decyzja końcowa zawsze należy 

do lekarza. Pracując z tym narzędziem, podniósł się kom-

fort pracy, jej jakość i efektywność - z 30-tu do 70-ciu 

opisywanych zdjęć w ciągu dyżuru. Jak na dłoni widać, że 

są dwa wyjścia: albo należy uruchomić wsparcie dla tych, 

którzy chcą dogonić czołówkę albo zaczekać na wymianę 

pokoleń. Niestety, zła wiadomość jest taka, że raczej mało 

kto będzie chciał czekać. 

Radiologia, jako pierwsza specjalizacja uzyskała zdolność 

do powszechnego zastosowania telezdrowia. Możemy 

cieszyć się i już dziś korzystać z usług online w tej dzie-

dzinie. Zamówienie usługi diagnostyki obrazowej naszych 

zdjęć (RTG, TC, czy MRI) to szansa na uzyskanie drugiej 

opinii bezpośrednio od największych sław z całego świata. 

Wystarczy załadować swoje zdjęcia do wskazanej platfor-

my internetowej w formacie cyfrowym, wpisać dodatkowe 

dane i wybrać specjalistę. Wynik dostaniemy w ciągu 

dwóch dni. A wszystko to dzięki systemowi umożliwiają-

cemu połączenie telmedycyny i telezdrowia. 

Podobnie rzecz się ma z innym tematem: opieką farma-

ceutyczną (OF). Do jej prawidłowego funkcjonowania 

potrzeba nie tylko wykształconego farmaceuty, chętnego 

udzielić pacjentowi infor-

macji na temat przepisa-

nego mu leku. OF ma 

dużo szersze znaczenie. 

Tu bez systemu groma-

dzącego i udostępniające-

go dane nie można nawet 

myśleć. 

Tyrania, czy wybawienie?!  

Autor jest       

Dyrektorem  

Generalnym  

Federacji Pa-

cjentów Polskich  



Uczy nas chociażby przykład Wielkiej Brytanii, a nie jest to 

jedyny kraj unijnej 28-mki. Tam, OF to cały szereg działań 

dla pacjenta: pomiary parametrów zdrowotnych, zalecenia 

komplementarne (np. przy antybiotykoterapii), czy zalece-

nia nt. diety przy farmakoterapii. Dodatkowo, pacjent  

może zrealizować eReceptę i wypełnić kwestionariusz 

bezpieczeństwa farmakoterapii, czyli udzielić farmaceucie 

wywiadu dotyczącego stosowania się do zaleceń lekar-

skich. Najważniejszym elementem jest jednak to co umoż-

liwia przyłączenie apteki do ogólnonarodowego systemu     

e-Zdrowia. Poprzez dostęp do niego farmaceuta może 

udokumentować swoje działania i w czasie rzeczywistym 

przekazać dane o swoich obserwacjach do lekarza prowa-

dzącego danego pacjenta. W ten sposób pacjent jest nie 

tylko obsłużony, ale również w pełni zaopiekowany.  

W obu przypadkach mamy do czynienia z tyranią postępu. 

Stanie się ona jednak wybawieniem, jeśli odpowiednio 

przygotujemy i wesprzemy wdrożenie nowych technologii 

do świata medycyny.  

Z takim założeniem można iść do przodu. Ten sam wnio-

sek nasuwa się obserwując rosnącą liczbę publikacji na ten 

temat. Postęp, jaki dokonuje się w projektowaniu różnego 

rodzaju narzędzi elektronicznych dla telezdrowia i teleme-

dycyny jest zadziwiający. Nieomalże co dzień pacjenci, 

lekarze i inni przedstawiciele zawodów medycznych,    

dostają do wykorzystania nowe aplikacje, programy, czy 

urządzenia. Doceniają ten stan rzeczy właściciele i mene-

dżerowie placówek medycznych. 

Jak mówi przysłowie: „Każdy sukces ma swoją cenę”. 

Jednak warto ją zapłacić. Wszyscy powinniśmy zdobyć się 

na wysiłek i pozyskać odpowiednią wiedzę, zainwestować 

w nowe technologie. Skorzystamy my i przyszłe poko-

lenia.■ 

Kontakt: Federacja Pacjentów Polskich,  

e-mail: biuro@federacjapp.pl  
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PROFESJONALIŚCI W OCHRONIE ZDROWIA 

Dlaczego warto informatyzować służbę medycyny pracy? 

dr n. med. Jacek Parszuto 

Na naszych oczach odbywa się 

zmiana, która jest następstwem 

postępu cywilizacyjnego. Więk-

szość sfer działalności człowieka 

została lub w niedługim czasie 

zostanie oparta na informatyzacji 

i cyfryzacji. Można powiedzieć, że 

część aktywności prywatnej 

i zawodowej ludzi przenosi się do 

świata wirtualnego i odbywa się 

w obrębie Internetu. Jak każdy 

postęp technologiczny, także ten 

prowokuje do działań osoby, które 

nie chcą, nie rozumieją, czy też boją 

się zmian, jakie wprowadza w nasze 

życie cywilizacja. Podobnie jest w medycynie, która jako 

dziedzina szczególnie ważna korzysta od dawna z najnow-

szych osiągnieć nauki i techniki dotyczących technologii 

cyfrowych (np. tomografy komputerowe zastosowano po 

raz pierwszy ponad 40 lat temu). W chwili obecnej, kiedy 

w Polsce odbywa się skok cywilizacyjny w ochronie zdro-

wia, także w środowisku medycznym odezwały się głosy 

sprzeciwu. Co ciekawe, biorąc pod uwagę wysoki poziom 

wykształcenia, argumenty używane przez przeciwników 

informatyzacji nie mają charakteru merytorycznego.    

Obserwując te głosy i głęboko nie zgadzając się z tego 

typu reakcjami środowiska, napisałem artykuł do nr 

9/2013 ogólnopolskiej Gazety Lekarskiej, w którym pró-

bowałem wykazać niesłuszność takich postaw.  

Z przedstawionymi tam argumentami można się zapoznać 

na stronie www.gazetalekarska.pl. W niniejszym artykule 

chciałbym przedstawić potrzeby i korzyści wynikające 

z informatyzacji, w tym z wdrożenia Elektronicznej    

Dokumentacji Medycznej (EDM) w obszarze medycyny 

pracy. Zastosowanie funkcjonalności Platform P1 i P2 

wprowadza nową jakość w obsłudze pacjenta. Jedną 

z najważniejszych zalet tego systemu jest umożliwienie 

szybkiego przepływu informacji i zapewnienie ich wiary-

godności. W medycynie pracy, która jest odrębnym syste-

mem, nie współpracującym bezpośrednio z NFZ, proble-

mem jest wymiana danych między lekarzami leczącymi, 

a lekarzami medycyny pracy. Często brak jest jednoznacz-

nej informacji o leczeniu, rokowaniach itd. Uzyskanie 

informacji od pacjenta jest czasami trudne, a odsyłanie go 

do lekarza leczącego po dokumentację medyczną powo-

duje spore opóźnienia w procesie orzeczniczym. Mechani-

zmy Platformy P1 mogą rozwiązać tę sytuację. Lekarz 

profilaktyk będzie miał dostęp (oczywiście za zgodą   

pacjenta) do danych medycznych zawartych w Interneto-

wym Koncie Pacjenta tj. historii chorób, rozpoznań,   

zleconych badań itd. Co więcej, dzięki Systemowi        

Informacji Medycznej, jeśli będzie konieczne uzyskanie 

dokumentacji medycznej z leczenia, lekarz będzie miał 

możliwość uzyskania jej z podmiotu leczniczego, który ją    

wytworzył. Będzie to duże ułatwienie nie tylko dla leka-

rza, ale także dla pacjenta, który nie będzie musiał być 

angażowany w dostarczanie dokumentacji, często 

z różnych placówek ochrony zdrowia.  

Autor jest      

Dyrektorem Wo-

jewódzkiego 

Ośrodka Medy-

cyny Pracy 

w Gdańsku 

Kontynuacja artykułu na 12 str. 

mailto:biuro@federacjapp.pl
http://www.gazetalekarska.pl
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Dodatkowo, dokumentacja wytworzona w sposób elek-

troniczny straci swoją największą wadę, często ją dyskwa-

lifikującą, tj. nieczytelność. W ramach naszej 

(Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy) działalności 

orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych, gdzie jed-

nym z działań jest zapoznanie się z dokumentacją z prze-

biegu choroby z różnych lat, spotykamy się z bardzo róż-

ną jakością dokumentacji papierowej. Często wpisy leka-

rzy są całkowicie nieczytelne i przez to nic nie wnoszą do 

sprawy, co jest oczywiście niekorzystne dla pacjenta. Na 

tym tle wyróżnia się korzystnie dokumentacja z jednostek, 

które już przeszły proces informatyzacji, jest ona bardzo 

czytelna, jednoznaczna i nie budzi wątpliwości interpreta-

cyjnych. Prowadzenie dokumentacji w postaci elektro-

nicznej wymusza pewną staranność, dokonujący wpisu 

lekarz jest w stanie zauważyć swoje ew. błędy czy niedo-

ciągnięcia. Tak więc, wprowadzenie obowiązku wytwarza-

nia EDM przez wszystkie podmioty lecznicze jest proce-

sem bardzo oczekiwanym, gdyż wpłynie znacząco na ja-

kość usług oferowanych pacjentowi, także w medycynie 

pracy.  

Wbrew temu co sugerują niektórzy sceptycy, termin 

wprowadzenia dokumentacji elektronicznej (EDM) nie 

powinien być odsuwany. Z mojej obserwacji wynika, że 

protesty są najsilniejsze w grupach osób, które do tej pory 

nie posługują się komputerem nie tylko w pracy, ale 

i w życiu codziennym i nie „obyły się” z tym narzędziem. 

Odsunięcie w czasie terminów spowoduje jedynie, że oso-

by te „dostosują się”, odkładając w czasie wszelkie swoje 

decyzje o podjęciu nauki korzystania z komputera, 

o zakupie sprzętu i programów do pracy i domu. Dla tych 

osób będzie to czas całkowicie zmarnowany, a brak orien-

tacji w całym systemie (EDM, e-recepta, e-zwolnienie, 

Internetowe Konto Pacjenta, e-rejestry i inne funkcjonal-

ności) doprowadzi do tego, że osoby te będą miały duże 

kłopoty z odnalezieniem się w nowej dla nich sytuacji. 

Największym błędem w postrzeganiu 

procesu informatyzacji, który obserwuję 

na spotkaniach i szkoleniach prowadzo-

nych dla lekarzy i pielęgniarek medycyny 

pracy, jest kojarzenie informatyzacji wy-

łącznie z dokumentacją elektroniczną. 

Większość środowiska nie dostrzega EDM, jako małej 

cegiełki w wielkim mechanizmie, który z dokumentacją, 

czy też bez niej, będzie wymagał zastosowania komputera 

w pracy personelu medycznego.  

Wracając do korzyści dla medycyny pracy; jedną z najbar-

dziej odczuwalnych będzie pozbycie się większości doku-

mentacji papierowej, która już w tej chwili stwarza duże 

problemy w zakresie jej archiwizacji. Odrębnym tematem 

jest dostęp do dokumentacji z lat ubiegłych, która powin-

na zachować swoją ciągłość. Odszukanie starych kart 

badań nastręcza dużo trudności, a wykorzystanie systemu 

elektronicznego, całkowicie wyzwoli nas z tego kłopotu. 

W ramach SIM będzie również możliwość pozyskania 

informacji w jakich innych jednostkach służby medycyny 

pracy pracownik odbywał badania profilaktyczne, 

a w razie potrzeby będzie można uzyskać dane medyczne 

z tamtych jednostek. Także bolączka wielu lekarzy, czyli 

papierowe sprawozdania statystyczne, w przyszłości odej-

dą do lamusa, ponieważ to sam system będzie zbierał 

i raportował dane, nie angażując w to lekarza. To tylko 

kilka z funkcji tworzonego systemu informatycznego, 

z którego będzie mogła skorzystać medycyna pracy. Jako 

środowisko medycyny pracy, doceniając nową jakość, jaką 

niosą z sobą te zmiany, zrobiliśmy o jeden krok więcej 

i podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Centrum 

Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, co daje 

nam status partnera i możliwość współuczestnictwa 

w projekcie. Jako strona reprezentująca medycynę pracy 

wystąpił Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycy-

ny Pracy. Celem naszej współpracy z CSIOZ będzie 

wdrożenie w przyszłości, w ramach następnych etapów 

budowania Platform P1 i P2, mechanizmów, które od-

zwierciedlą specyfikę systemu służby medycyny pracy. 

Chcielibyśmy aby w ramach rozwoju projektów stworzo-

no możliwość wydawania e-orzeczeń i prowadzenia           

e-rejestrów medycyny pracy. Wprowadzenie tych funkcjo-

nalności w sposób zasadniczy ograniczyłoby (w zasadzie 

do zera) różne zjawiska patologiczne występujące w tej 

sferze działalności. Nie będzie można sfałszować orze-

czeń z badań profilaktycznych, czy też sanitarno-

epidemiologicznych. Zlikwidowany zostałby czarny rynek 

zaświadczeń, nic nie dałoby podrobienie lub zeskanowa-

nie pieczątki, gdyż sfałszowanego orzeczenia nie będzie 

można wprowadzić do systemu. Nie będą budzić wątpli-

wości kwalifikacje lekarzy i ich uprawnienia, system    

wymusi porządek i jednoznaczność zachowań wszystkich 

stron. Jednocześnie mogłyby zostać ułatwione wszystkie 

czynności związane z rejestracją lekarzy i pielęgniarek 

w wojewódzkich ośrodkach. Kontrola państwa nad zdro-

wiem pracujących przejdzie na wyższy poziom, zarówno 

WOMP-y, jak i Państwowa Inspekcja Sani-

tarna oraz Państwowa Inspekcja Pracy,   

powinny dzięki tym modyfikacjom zostać 

wyposażone w nowy oręż w przeciwdziała-

niu patologiom towarzyszącym opiece zdro-

wotnej nad pracującymi. Kończąc artykuł 

chciałbym jeszcze raz powtórzyć, że w mo-

jej opinii trudno znaleźć argumenty merytoryczne prze-

ciwne toczącym się procesom, jeśli pojawiają się sprzeci-

wy to zwykle są one mało merytoryczne i wynikają z nie-

wiedzy. Można w dużym uproszczeniu powiedzieć, że 

środowisko lekarskie dzieli się w tej kwestii na zwolenni-

ków informatyzacji, którzy już pracują na komputerach 

i w związku z tym widzą plusy tego kroku i sceptyków, 

z których najbardziej zagorzali po prostu boją się wyko-

nać pierwszy krok w tej dziedzinie.■ 

Kontakt: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 

w Gdańsku, e-mail: sekretariat@womp.gda.pl 

mailto:sekretariat@womp.gda.pl
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Wstępne podsumowanie II Edycji Badań Regionalnych 

W ramach zadań realizowanych przez Biuro Koordynatora Projektów Informacyjnych w Ochronie 

Zdrowia, Centrum prowadzi systematyczne badania Projektów Regionalnych e-Zdrowie.          

Tegoroczna, II edycja badań została przeprowadzona w dniach od 9 września do 4 października.  

Przedmiotem Badań Regionalnych są projekty dotyczące budowy systemów teleinformatycznych służą-

cych do wymiany danych na temat świadczeń opieki zdrowotnej, udostępnianych przez usługodawców 

w Systemie Informacji Medycznej (SIM), w myśl zapisów Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 

w ochronie zdrowia. W związku z tym, badaniem objęto projekty, dotyczące wdrażania systemów informacyjnych 

(w tym dotyczących Elektronicznej Dokumentacji Medycznej), infrastruktury ICT czy też aparatury medycznej stano-

wiącej elementy systemu informatycznego np. telemedycyny, teleradiologii etc. 

Celem badania była weryfikacja stanu realizacji Projektów Regionalnych, związanych z ochroną zdrowia oraz projekto-

wanych i wdrażanych funkcjonalności systemów Regionalnych w zakresie kompatybilności i zapewnienia interoperacyj-

ności z platformą ogólnokrajową pn. „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfro-

wych o Zdarzeniach Medycznych” – P1, budowaną przez CSIOZ. Istotny jest fakt, że Projekty Regionalne mające na 

celu wdrożenie podobnych rozwiązań udostępniających informacje z zakresu ochrony zdrowia, posiadają punkt styku 

z Projektem P1 w obszarze przekazywania i publikowania informacji o ochronie zdrowia. W związku z tym, budowa 

Regionalnych Platform e-Zdrowia powinna być realizowana przy współpracy z CSIOZ, w celu zapewnienia spójności 

wdrażanych rozwiązań.  

Badanie zostało przeprowadzone za pośrednictwem ankiety elektronicznej zamieszczonej na stronie internetowej    

Centrum. Ankieta składała się z dwóch części: formalno - organizacyjnej dotyczącej ogólnych informacji na temat reali-

zowanego Projektu Regionalnego oraz część technicznej, dotyczącej współpracy i integracji badanych systemów 

z Platformą P1 oraz innymi systemami informatycznymi. 

W niniejszym artykule prezentujemy wstępne informacje jakościowe dotyczące technicznych aspektów realizowanych 

projektów, zgromadzone podczas II edycji Badań Regionalnych, . W szczególności chcielibyśmy omówić trendy 

jakie można zaobserwować w ramach informatyzacji placówek medycznych na terenie kraju, pod kątem prze-

twarzania danych medycznych w systemach Regionalnych, funkcjonalności i typy dokumentów medycznych 

które są najczęściej wskazywane przez respondentów do implementacji, a także standardy i słowniki jakie są 

uwzględniane w ramach wdrażania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.  

Na podstawie informacji przekazanych za pośrednictwem ankiet w II edycji badań, została również zinwentaryzowana 

i uaktualniona lista głównych Projektów Regionalnych realizowanych w województwach. Informacje uzupełniono 

o szczegółowe dane przekazane przez głównych beneficjentów – liderów konsorcjów.  

Lista obok przedstawia 

projekty, wraz z informa-

cją o etapie realizacji, któ-

re swoim zasięgiem obej-

mują województwa, a ich 

wartość jest największa 

spośród wszystkich pro-

j e k t ó w  o p i s a n y c h 

w ankietach. Tym samym 

są to w większości te ini-

cjatywy, które regularnie 

monitorujemy od dłuż-

szego czasu tj. od mo-

mentu zamieszczenia ich 

w Załączniku numer 5 do 

Studium Wykonalności 

Projektu P1.  

WIEŚCI Z REGIONÓW 

Kontynuacja na stronie 14 
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W porównaniu z ubiegłym rokiem na liście projektów 

regionalnych znalazło się „Mazowieckie e-Zdrowie” 

o statusie realizacji studium wykonalności. Beneficjentem 

projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazo-

wieckiego, a jego koordynatorem - Mazowiecki Szpital 

Bródnowski. Projekt swym zasięgiem obejmuje 22 pod-

mioty lecznicze na terenie całego województwa. Za cele 

stawia sobie wykorzystanie nowoczesnych technik telein-

formatycznych dla przeciwdziałania 

wykluczeniu informatycznemu w ochro-

nie zdrowia na Mazowszu, a w szczegól-

ności dostosowanie systemów informa-

tycznych w szpitalach do obsługi Elek-

tronicznej Dokumentacji Medycznej 

(EDM) zgodnie z wymogami Ustawy 

z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie 

informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 

Nr 113, poz. 657 i Nr 174, poz. 1039).  

W okresie ostatniego roku zakończono realizację projek-

tów: Dolnośląskie e-Zdrowie oraz e-Zdrowie 

w Województwie Świętokrzyskim - etap I. W przypadku 

tego drugiego, dnia 8 października 2013 r. w Świętokrzy-

skim Centrum Onkologii odbyła się konferencja kończąca 

projekt, w której mieli przyjemność uczestniczyć przedsta-

wiciele CSIOZ. 

Zdecydowana większość odpowiedzi nadesłanych za  

pośrednictwem ankiet wskazuje na wdrożenia systemów, 

które obejmują gromadzenie i udostępnianie danych   

medycznych pacjentów np. klasy HIS. W drugiej kolejno-

ści wskazywano na zakup urządzeń i infrastruktury telein-

formatycznej (ICT) w placówkach, w celu wdrożenia sys-

temu informatycznego wspierającego obsługę pacjenta. 

Z zadowoleniem należy odnotować, że znaczna liczba 

projektów w założeniach przewiduje komunikowanie się 

swojego systemu z innymi systemami w zakresie ochrony 

zdrowia. Z udzielonych odpowiedzi wynika, że wzrosła 

wiedza na temat celów i zakresu projektu P1, co ma swoje 

odzwierciedlenie w planowaniu rozwiązań regionalnych, 

jako uzupełnienie integracji interoperacyjnej pomiędzy 

systemami.  

Ankietowani wskazują, że budowane, 

modyfikowane czy modernizowane 

systemy w Regionach planują wymie-

niać z budowaną Platformą P1 takie 

dokumenty, jak: karty zdrowia 

i choroby, karty informacyjne lecze-

nia szpitalnego oraz skierowania. 

W przypadku skierowań najbardziej 

popularne to: 

skierowanie na badania laborato-
ryjne 

skierowanie do szpitala 

skierowanie do poradni specjalistycznej lub diagno-
stycznej 

skierowanie na rehabilitację leczniczą 

skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową 

skierowanie na leczenie uzdrowiskowe 

skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub 
pielęgnacyjno-opiekuńczego. 

Powyższe informacje stanowią podpo-

wiedź, które dokumenty medyczne nale-

ży uznać za najbardziej istotne do obsłu-

gi w pierwszej kolejności w postaci elek-

tronicznej. 

Dane medyczne wskazywane przez   

respondentów jako te, które najczęściej 

będą przetwarzane w przygotowywanych 

przez nich systemach, to zlecenia 

(recepta, zapotrzebowanie i skierowania), 

dane o zdarzeniach medycznych - wynikających z kontak-

tu z lekarzem i docelowo dostępne poprzez IKP, dane 

krytyczne, a następnej kolejności weryfikacja uprawnień 

w systemie eWUŚ oraz sprawozdawczość do NFZ. 

W zakresie zastosowania standardów, co do formy 

i zawartości przesyłanych dokumentów medycznych, na 

pierwszym miejscu uplasował się standard HL7 Messa-

ging Standard Version 2.x., następnie HL7 Clinical Docu-

ment  Architecture (CDA, Release 2) oraz – nieco niżej - 

HL7 Messaging 3.0. Implementacja tych standardów 

u większości respondentów - w szczególności standardu 

HL7 CDA, jest tym bardziej zadowalająca, gdyż jest 

zbieżna z rekomendowanym przez CSIOZ „Zbiorem 

reguł biznesowych oraz walidacyjnych dla EDM wysta-

wianych przez usługodawców medycznych”. Wśród po-

zostałych standardów stosowanych w systemach Regio-

nalnych znalazły się XAdES i OpenXML. Słowniki ICD-

9 PL, ICD-10 są wskazywane jako podstawowe, i stano-

wią integralną część systemów gromadzenia danych, rza-

dziej stosowane są ICD-9 CM i kody LOINC.  

Na pytanie dotyczące kluczowego zakresu realizacji    

projektów, najwięcej odpowiedzi uzyskały: 

Systemy do zarządzania informacją o pacjencie 

Wyposażenie podległych samorządowi jednostek 
lecznictwa w infrastrukturę (sprzęt i łącza) 

Systemy do obsługi medycznej pacjenta 

(dostępny zarówno dla pacjenta, jak i personelu  
medycznego) 

Wyposażenie podległych samorządowi jednostek 
lecznictwa w system analiz i zarządzania 

Telemedycyna. 

Wstępna analiza ankiet wskazuje, iż rezultaty projek-

tów będą zbieżne z celami, jakie stawia przed usłu-

godawcami Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o sioz 

oraz ukierunkowanie na publikowane przez Centrum  

wytyczne w zakresie EDM.  

... ZNACZNA LICZBA 

PROJEKTÓW 

REGIONALNYCH 

W ZAŁOŻENIACH 

PRZEWIDUJE 

KOMUNIKOWANIE SIĘ 

SWOJEGO SYSTEMU 

Z INNYMI SYSTEMAMI 

W ZAKRESIE OCHRONY 

ZDROWIA.  



Projekt „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” 
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Obecnie prowadzone są prace nad analizą szczegółową 

zgromadzonych ankiet, o publikacji wyników tej analizy 

będziemy informować na bieżąco. 

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w badanie 

i uzupełnili elektroniczną ankietę regionalną. Wyniki prze-

prowadzonego badania ankietowego pozwolą nam na 

zidentyfikowanie potrzeb w zakresie wsparcia placówek 

medycznych w procesie integracji systemów informacyj-

nych w ochronie zdrowia.  

Chcielibyśmy podkreślić, iż jednym z istotnych wątków 

prowadzonych badań, jest nawiązanie komunikacji i uści-

ślenie współpracy pomiędzy CSIOZ, a poszczególnymi 

województwami oraz instytucjami realizującymi projekty 

regionalne e-Zdrowie. Przedsięwzięcie to staje się także 

płaszczyzną do wypracowania skutecznej strategii współ-

działania podmiotów w zakresie interoperacyjności budo-

wanych systemów i wymiany informacji elektronicznej 

w systemie ochrony zdrowia. Mamy również nadzieje, że 

publikacja wyników i ich omówienie będzie dla naszych 

ankietowanych informacją zwrotną, którą wykorzystają 

w swoich planach i bieżących pracach.■ 

Kontakt: dr inż. Kazimierz Frączkowski, Koordynator 

Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia oraz 

Katarzyna Sokołowska, Specjalista w Biurze Koordyna-

tora Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia,         

e-mail: koordynator@csioz.gov.pl 

Zagadnienia projektowe - część 1. 
„Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” realizo-

wany jest w ramach IV osi priorytetowej, Społeczeń-

stwo Informacyjne, Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. 

Sformułowana kilka lat temu koncepcja projektu założyła 

uczestnictwo wszystkich podmiotów leczniczych 

z Województwa Podlaskiego, funkcjonujących w publicz-

nym systemie ochrony zdrowia, a których organami zało-

życielskimi są jednostki samorządu terytorialnego, takie 

jak: województwo samorządowe i powiaty lub spółki pra-

wa handlowego, w których większościowy udział mają 

samorządy.  

Rozbudowana struktura i wielowątkowość zrodziły 

znaczną ilość zagadnień, które musiały być rozwiązane we 

wstępnym etapie przygotowawczym oraz zbiór proble-

mów, które pojawiają się w trakcie i po realizacji projektu.  

Idee jakie przyświecają realizacji projektu to: 

upowszechnienie stosowania technik informatycznych 

oraz zwiększenie dostępu do usług elektronicznych 

poprzez rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej 

podmiotów leczniczych,  

poprawa jakości i dostępności do publicznej służby 

zdrowia dla ludności województwa podlaskiego poprzez 

przeprowadzenie procesu informatyzacji podmiotów 

leczniczych  

stworzenie usług elektronicznych oraz poprawa efek-

tywności systemu ochrony zdrowia w zakresie elektro-

nicznego obiegu dokumentów.  

Zgodnie z założeniami, po zakończeniu wdrożenia pro-

jektu, przedstawione powyżej cele stanowić będą ściśle 

zdefiniowane korzyści odczuwalne dla 3 kluczowych grup 

beneficjentów końcowych, którymi są: pacjenci systemu 

ochrony zdrowia, lekarze, same podmioty lecznicze i ich 

organy tworzące.             Kontynuacja na stronie 16 
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Charakterystyczne jest to, iż zagadnienia projektowe poja-

wiają się na wszystkich etapach realizacji harmonogramu 

prac. Już etap projektowania przyniósł wiele elementów 

niezbędnych do rozważań, typu: forma realizacji, system 

współpracy partnerów, metodyka przekazywania zakupio-

nego sprzętu i oprogramowania, jego prawa własności, 

czy też sposób wspólnego występowania w zamówieniach 

publicznych. Ich rozwiązywanie wymagało każdorazowo 

wielowymiarowej analizy składników prawnych, formal-

nych, ale i czynników ludzkich możliwości, jak i efektyw-

ności realizacji. 

Partnerstwo 

Projekt od początku jego planowania pomyślany był jako 

partnerski. W pierwszej kolejności zawarta została preu-

mowa, a po rozpoczęciu procesu przygotowywania wnio-

sku o dofinansowanie, partnerstwo zostało ostatecznie 

sformalizowane. Zawiązanie pełnoprawnego partnerstwa 

wymagało związania partnerów umową, która zawarta 

została w formie przyjętego Uchwałą Zarządu Wojewódz-

twa Podlaskiego, Porozumienia Partnerskiego w sprawie 

określenia warunków współpracy i współdziałania Woje-

wództwa Podlaskiego z zakładami opieki zdrowotnej, 

działającymi w publicznym systemie ochrony zdrowia 

oraz ich organami założycielskimi w zakresie realizacji 

projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.  

Przyjęte założenia porozumienia partnerskiego, to: 

każdy jest równoprawnym partnerem wobec każdego 

podmiotu, porozumienie podpisywane jest w formie 

„wszyscy ze wszystkimi”, 

każdy jest właścicielem infrastruktury, którą nabywa 

w ramach projektu, 

każdy ponosi odpowiedzialność za naruszenie prawa 

wobec wszystkich partnerów, 

każdy partner upoważnia Lidera (województwo) do 

prowadzenia projektu w jego imieniu i podpisywaniu 

umów o zamówienie publiczne,  

wszystkie przepływy środków pieniężnych z UE prze-

chodzą przez rachunek Lidera i przeka-

zywane są na zasadzie dotacji celowej 

do partnerów projektu, 

decyzja o dofinansowanie wiąże każde-

go partnera tak samo i na zasadzie 

takiej samej odpowiedzialności za 

realizacje projektu. 

Równorzędność wszystkich partnerów 

stanowi wielki atut projektu i wyznacza 

jego duży potencjał merytoryczny. Każdy 

z partnerów w równej mierze jest odpo-

wiedzialny za realizację zadania, ma równe 

prawo głosu oraz może aktywnie współ-

uczestniczyć w prowadzonych ustaleniach i działaniach. 

 

Podmioty niepubliczne w partnerstwie 

Charakter realizacji i zasady funkcjonowania projektów 

partnerskich reguluje m.in. ustawa o zasadach prowadze-

niu polityki rozwoju (art. 28a). Wytycza ona reguły, jakimi 

cechować się powinno zawiązywane partnerstwo oraz 

sposób naboru partnerów spoza sektora finansów      

publicznych, w szczególności kładąc nacisk na zachowa-

nie zasad przejrzystości równego traktowania podmiotów. 

Wiąże się to w głównej mierze z wymogiem ogłoszenia 

otwartego naboru partnerów, zgodnie z regułami wskaza-

nymi w ustawie. Przepisy obowiązujące mają szczególne 

znaczenie w dobie coraz liczniejszych przekształceń pod-

miotów leczniczych w spółki prawa handlowego, co wy-

maga automatycznego zastosowania trybu konkursowego, 

nawet w przypadku, gdy działają one dalej w 100% na 

majątku publicznym, czyli ich właścicielem jest jednostka 

samorządu terytorialnego.  

Infrastruktura zakupiona za środki UE 

Kolejnym zagadnieniem, z jakim należy się zmierzyć pod-

czas realizacji projektu jest fakt, iż przy obecnie obowią-

zujących założeniach instytucji zarządzającej, jej wytycz-

nych i przy istniejącej strukturze finansowania projektu 

(85%/15%) nie ma możliwości wykorzystania zakupionej 

infrastruktury do świadczenia odpłatnych usług zdrowot-

nych. Projekt zaplanowany został jako nieprzynoszący 

dochodu i w takiej formie musi być realizowany przez 

wszystkich partnerów.  

Kluczowym problemem jest ugruntowanie w świadomo-

ści partnerów faktu, iż żaden element budowanego syste-

mu nie może funkcjonować w komercyjnej sferze działal-

ności jednostki, gdyż byłoby to sprzeczne z obowiązują-

cymi wytycznym IZ RPOWP.  

Organizacja 

Realizacja przedsięwzięcia obejmującego 37 partnerów, 

wymaga odpowiedniego przygotowania organizacyjnego. 

Porozumienie kilkudziesięciu podmiotów wymaga wyło-

nienia spośród nich jednostki, która zgodnie z wytyczny-

mi IZ RPOWP, reprezentować będzie wszyst-

kich partnerów oraz cały projekt. Wojewódz-

two Podlaskie występujące więc, jako Lider 

partnerstwa stało się ogniwem kluczowym, 

realizującym większość bieżących działań pro-

jektowych, spinającym prowadzone prace, sys-

tematyzującym ustalenia oraz reprezentantem 

partnerstwa przed IZ RPOWP. Jednocześnie, 

niewątpliwie odpowiedzialna i eksponowana 

rola Lidera nie może sprowadzać się do indy-

widualnego systemu zarządzania projektem, 

dlatego też wymagane było skonstruowanie 

systemu przekazywania wszelkich informacji 

dotyczących projektu oraz modelu wymiany spostrzeżeń 

oraz oczekiwań. 

RÓWNORZĘDNOŚĆ 

WSZYSTKICH 

PARTNERÓW 

STANOWI WIELKI 

ATUT PROJEKTU 

I WYZNACZA JEGO 

DUŻY POTENCJAŁ 

MERYTORYCZNY.  
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Dla zapewnienia prawidłowej i zgodnej z oczekiwaniami 

partnerów realizacji oraz właściwego nadzoru, utworzony 

został Zespół ds. koordynacji, realizacji i monitorowania 

projektu. Jego istnienie zostało umocowane zapisami po-

rozumienia partnerskiego, a członkami są należycie umo-

cowani przedstawiciele partnerów. Podstawowymi zada-

niami Zespołu są: koordynacja projektu w celu zapewnie-

nia, organizacji, administracji, realizacji, finansowania, 

sprawozdawczości i monitorowania, opiniowanie oraz 

zatwierdzanie dokumentacji, monitoring realizacji projek-

tu. Wszelkie informacje o prowadzonych działaniach prze-

kazywane są podczas systematycznych spotkań Zespołu, 

zwoływanych przez Lidera projektu. 

Bieżąca realizacja projektu odbywa się poprzez kontakt 

zespołu Lidera z grupą osób wskazanych do kontaktów 

roboczych wskazanych przez każdego z partnerów projek-

tu. Są to w głównej mierze informatycy oraz osoby odpo-

wiedzialne za prowadzenie rozliczeń finansowych. 

Przepływy finansowe i własność 

Model finansowy projektu jest jednym z najbardziej wraż-

liwych elementów, które determinują realizację zarówno 

w kontekście rozliczeniowym, jak i rzeczowym. 

Jest to w pierwszej kolejności obszar, który musi być 

zgodny z obowiązującym prawem, powinien zabezpieczyć 

prawidłowe rozliczenie projektu oraz jego finansowe wy-

konanie. Przepływy finansowe jako jedne z zagadnień 

przedprojektowych należało zaplanować przed przystąpie-

niem do projektowania koncepcji realizacyjnej projektu.  

Dodatkowym zadaniem było zapewnienie podmiotom 

leczniczym prawa własności zakupywanego sprzętu już od 

momentu podpisania protokołu jego odbioru, gdyż ze 

względów praktycznych starano się przyjąć model realiza-

cyjny,  wyklucza jący przekazywanie sprzętu 

w użytkowanie/użyczenie, co z kolei warunkowało założe-

nie, że jeśli partner projektu ma być 

właścicielem zakupywanej infra-

struktury to musi sam ją kupować, 

czyli opłacać faktury za otrzymany 

sprzęt i usługi.  

Biorąc pod uwagę fakt, że projekt 

realizowany jest w schemacie part-

nerskim, w którym Liderem realiza-

cji jest Województwo Podlaskie 

i zgodnie z decyzją ws. dofinanso-

wania projektu to ono otrzymuje środku finansowe z UE, 

konieczne było zabezpieczenie prawnej możliwości prze-

kazywania partnerom środków na opłacenie faktur lub 

zrefundowanie wydatków.  

W zapisach porozumienia partnerskiego, zgodnie 

z wytycznymi ustawy o finansach publicznych i ustawy 

o działalności leczniczej, zdefiniowano sposób przekazy-

wania środków UE, które partnerzy otrzymują za pośred-

nictwem rachunku Lidera w postaci dotacji celowej, oraz 

zabezpieczenie wkładu własnego dla podmiotów, których 

organem tworzącym jest Województwo Podlaskie. Środki 

przekazywane są w postaci dotacji celowej z budżetu woje-

wództwa, zgodnie z zapisami porozumienia lub odrębnymi 

umowami dotacyjnymi. 

Podmioty, dla których organem tworzącym są inne jed-

nostki samorządu terytorialnego oraz spółka prawa han-

dlowego mają zabezpieczyć wkład we własnym zakresie. 

Komunikacja 

Skuteczne zarządzanie projektem e-Zdrowie, oparte jest 

na dwóch zasadniczych procesach: podejmowania decyzji 

oraz komunikacji między partnerami projektu. Przy pro-

jekcie partnerskim realizowanym z kilkudziesięcioma rów-

noprawnymi partnerami prawdziwym wyzwaniem jest 

zapewnienie prawidłowego współdziałania obu procesów. 

Dynamika prowadzonych działań oraz szeroki zakres pro-

jektu wymagały stworzenia narzędzia efektywnej komuni-

kacji Lidera i partnerów. Stała się nim wewnętrzna strona 

internetowa, do której dostęp mają wyłącznie zalogowani 

partnerzy, którzy wcześniej dostarczyli Liderowi oświad-

czenie o zachowaniu poufności informacji o projekcie. 

Stanowi to swego rodzaju izolację pomiędzy wrażliwymi 

informacjami projektu, a ewentualnym zagrożeniem przed 

zaburzeniem konkurencyjności w postępowaniach 

o udzielenie zamówienia publicznego. 

Zrezygnowano praktycznie z komunikacji „papierowej” 

o ile nie jest to wymagane procedurami realizacji projektu. 

Komunikacja elektroniczna umożliwia natychmiastowe 

poinformowanie partnerów o sytuacji w projekcie lub waż-

nych wydarzeniach projektowych oraz otrzymanie infor-

macji zwrotnej od partnerów. Problemem jest natomiast 

wyrobienie nawyku częstego „zaglądania” na stronę.    

Powyższe ustalenia komunikowania się między partnerami 

projektu zostały przeniesione do zapisów porozumienia 

partnerskiego. 

Obecnie z dużym prawdopodobieństwem można po-

wiedzieć, że także po zakończeniu realizacji projektu 

pojawi się również cała biblioteka zagadnień 

„poprojektowych”. Już na obecnym etapie znany jest 

problem utrzymania w działaniu systemu i jego elemen-

tów, wsparcie serwisowe po okresie trwałości projektu 

oraz możliwość podłączania się podmiotów leczniczych 

do platformy regionalnej. ■ 

 

Kontakt: Mariusz Feszler – Z-ca Dyrektora Departa-

mentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWP, koordyna-

tor projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”,  

e-mail: mariusz.feszler@wrotapodlasia.pl oraz  

Beata Świsłocka –   Główny Specjalista w Departamen-

cie Społeczeństwa Informacyjnego UMWP. 

mailto:mariusz.feszler@wrotapodlasia.pl
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W Wydaniu Drugim Biuletynu (styczeń 2012) podaliśmy informację nt. projektu „e-Zdrowie w Województwie Święto-

krzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia – etap I”[1]. 

Przedmiotem projektu był zakup i wdrożenie nowych oraz rozbudowa istniejących systemów teleinformatycznych, 

w celu umożliwienia prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej i teleradiologii i uruchomienia e-usług 

w jednostkach służby zdrowia oraz wdrożenie zintegrowanej platformy informatycznej umożliwiającej wymianę danych 

medycznych między jednostkami wraz zakupem niezbędnego sprzętu i oprogramowania.  

W dniu 8 października 2013 r. w Świętokrzyskim Centrum Onkologii odbyła się konferencja zamykająca projekt, 

na której zaprezentowano Świętokrzyski System Informacji Medycznej (ŚSIM) oraz Portal Pacjenta.  

ŚSIM realizowany jest przez cztery jednostki – Świętokrzyskie Centrum Onkologii (ŚCO), Wojewódzki Szpital Zespolo-

ny (WSzZ), Wojewódzki Szpital Specjalistyczny (WSS) oraz Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Trans-

portu Sanitarnego (ŚCRMiTS). Przez ŚSIM mogą być dostarczane informacje o hospitalizacji, poradach ambulatoryj-

nych, wynikach badań oraz czynnościach ratunkowych do lekarzy klinicystów, diagnostów oraz POZ w miejscu       

zamieszkania pacjenta. Jest to system otwarty i mogą być do niego włączane inne szpitale z regionu.  

Natomiast w projekcie Portal Pacjenta uczestniczą ŚCO, WSzZ, WSS. Szpitale te uzupełniają się w procesie leczenia 

pacjentów, zwłaszcza pacjentów onkologicznych. Kontynuacja leczenia pacjenta w kolejnym szpitalu pociąga za sobą 

konieczność dostarczenia dokumentacji leczenia z poprzedniego szpitala.  

W trakcie realizacji projektu korzystano z merytorycznego wsparcia Koordynatora Projektów Informacyjnych 

w Ochronie Zdrowia Pana dr inż. Kazimierza Frączkowskiego. Ta współpraca trwa nadal i w dalszym ciągu oczekujemy 

na   pomoc w zakresie uregulowań prawnych między naszymi jednostkami. Chodzi tu o umowy dotyczące przekazywa-

nia danych medycznych pomiędzy jednostkami ochrony zdrowia (partnerami projektu) oraz indywidualnymi praktykami 

lekarskimi i lekarzami POZ. Bardzo znaczącym, wręcz kluczowym w powodzeniu realizacji projektu, było ogłoszenie 

w czerwcu 2013r. przez CSIOZ „Reguł Tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej ”[2]. 

E-Portal Pacjenta to możliwość zdalnej rejestracji (e-rejestracja) rozbudowana o dwustronne funkcje komunikacyjne 

pacjent-szpital (e-mail, sms) – usługa on-line na poziomie 4. Pacjent ma możliwość rezerwacji wizyty lub usługi diagno-

stycznej w odpowiednim dla pacjenta terminie z możliwością rezygnacji, zmiany terminu i potwierdzenie w wymaganym 

terminie, wgląd do kolejek oczekujących i uzyskania informacji o czasie oczekiwania oraz informacji o swoim leczeniu 

(wyniki badań, historia pobytów szpitalnych i porad ambulatoryjnych. Funkcjonalność Portalu Pacjenta jest zgodna 

z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.04.2013 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów telein-

formatycznych umożliwiających realizację usług z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzie-

lenie świadczenia zdrowotnego, a w przyszłości wraz z podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.  

WIEŚCI Z REGIONÓW 

Świętokrzyskie w awangardzie 
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Recepcja szpitala jest zintegrowana z Portalem Pacjenta i posiada funkcje: rezerwacja/rejestracja wizyty, planowanie 

wizyty, przeplanowanie jednej lub wielu wizyt, wpisanie pacjenta na listę oczekujących, przyjęcie pacjenta z listy oczeku-

jących, wprowadzanie i edycja danych dotyczących pacjenta, płatnika, obsługa grafików personelu lekarskiego. 

Projekt ma zasięg i skalę mającą znaczenie dla całego regionu pomimo, że projekt obejmuje aktualnie kilka jednostek 

ochrony zdrowia w regionie. Obecnie prowadzone są rozmowy z kolejnymi jednostkami w sprawie dołączenia do 

ŚSIM. Jest rozwiązaniem pilotażowym, unikalnym w skali kraju, a przez to jest innowacyjny w sensie organizacyjnym, 

procesowym oraz technologicznym.  

Innowacyjność organizacyjna polega na umożliwieniu współdzielenia zasobów osobowych i informacyjnych        

poszczególnych jednostek np. w zakresie opisu badań radiologicznych - świadczenie usług wzajemnych, dostęp do   

wyników badań.  

Innowacyjność procesowa polega na umożliwieniu dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentów 

zgromadzonej w podmiotach/uczestnikach projektu tym samym wsparcie procesu diagnozowania i leczenia - możli-

wość świadczenia usług kompleksowej opieki nad pacjentem przez konsorcjum a nie pojedynczy podmiot leczniczy.  

Innowacyjność technologiczna to wykorzystanie nowoczesnych technologii i standardów wymiany oraz gromadzenia 

danych medycznych: 

Wykorzystanie standardu HL7 v3 PL do wymiany danych o historii choroby  

Wymiana informacji o pacjentach w oparciu o profil IHE PIX 

Wymiana danych z wykorzystaniem szyny usług ESB 

Umożliwienie wymiany dokumentacji obrazowej w formacie DICOM  

Projekt jest początkowym etapem budowy kompleksowego rozwiązania wymagającego interoperacyjności systemów 

medycznych, umożliwiającym w przyszłości włączenie świętokrzyskich jednostek służby zdrowia do budowanej przez 

CSIOZ krajowej „Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach 

Medycznych” dla całego systemu ochrony zdrowia. Będzie on więc wpływał pośrednio i bezpośrednio na leczenie 

wszystkich schorzeń i będzie oddziaływał na całą populację uczestniczącą w procesie leczenia, ale również będzie ważną 

częścią ochrony zdrowia przynoszącą pozytywne skutki dla osób nie korzystających bezpośrednio w danym momencie 

z usług medycznych.  

Wykonawcą Świętokrzyskiego Systemu Informacji Medycznej oraz Portalu Pacjenta przez jest firma CompuGroup   

Medical Polska. 

Projektem zainteresowane są władze Województwa Świętokrzyskiego w osobach Wicemarszałka Pana Grzegorza  

Świercza oraz Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia Pana Grzegorza Stokowca, co dobrze rokuje dla dalszego 

rozwoju systemów.■ 

[1] www.onkol.kielce.pl/onkol/index.php?option=com_content&task=view&id=371&Itemid=296 

[2] www.csioz.gov.pl/indexDetail.php?id=208  

Kontakt: Ryszard Mężyk, Kierownik Projektu „e-Zdrowie” Świętokrzyskie Centrum Onkologii;  

e-mail: Ryszard.Mezyk@onkol.kielce.pl; Tel. 694 498 027.  

Paweł Masiarz, Kierownik Projektu „ŚSIM” Świętokrzyskie Centrum Onkologii;  

e-mail: Pawel.Masiarz@onkol.kielce.pl; Tel. 694 459 837. 

Świętokrzyskie Centrum Onkologii  (ŚCO)  

To nowoczesna, kompleksowa i „najmłodsza”  placówka onkologiczna w kraju. Centrum  zapewnia kompleksową opiekę onko-

logiczną dla pacjentów  oraz opiekę paliatywną. Centrum świadczy usługi medyczne dla blisko 30 tys. pacjentów z czynną     

chorobą onkologiczną oraz dla 5 tys. dla nowych zachorowań w roku. Centrum dysponuje 313  łóżkami szpitalnymi. Rocznie 

leczonych  jest  21 tys. Pacjentów, a w trybie dziennym 15 tys., udzielanych jest  200 tys. porad. ŚCO uzyskało tytuł Lidera   

Informatyki w 2006 r. W kategorii organizacje użyteczności publicznej, a w 2013 r. zostało finalistą XVII konkursu Lidera    

Informatyki w kategorii opieka zdrowotna. 

ŚCO poddało się ankietyzacji dotyczącej stopnia elektronizacji Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM). Ankietyzację 

w Europie realizowało  Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) , które opracowało model pomiaru 

i oceny etapów elektronizacji dokumentacji medycznej - Electronic Medical Record Adoption Model (EMRAM). W ośmiostop-

niowej (0-7) skali ŚCO (segment:  szpital specjalistyczny 301–400 łóżek) osiągnęło etap piąty. Z wynikiem 5,23  jesteśmy 

w krajowej czołówce i zupełnie przyzwoicie plasujemy się na tle europejskim. Średnia EMRAM wynosi dla: Polski – 0,42; dla 

Europy Zachodniej - 2,15; dla USA – 4,28; (HiMSS Analitics Europe – badania z 2012 - http://www.himssanalytics.eu/emram). 

http://www.onkol.kielce.pl/onkol/index.php?option=com_content&task=view&id=371&Itemid=296
http://www.csioz.gov.pl/indexDetail.php?id=208
mailto:Ryszard.Mezyk@onkol.kielce.pl
mailto:Pawel.Masiarz@onkol.kielce.pl
http://www.himssanalytics.eu/emram
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POSTĘPY W PROJEKCIE CENTRALNYM 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

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

fax +48(22) 597-09-47 

e-mail: biuro@csioz.gov.pl 

www.csioz.gov.pl 

Skrytka odbiorcza na ePUAP:  

/csiozgovpl/skrytka 

Adres:  

Centrum Systemów 

Informacyjnych  

Ochrony Zdrowia  

ul. Stanisława Dubois 5A 

00-184 Warszawa 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia powstało w dniu 

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

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

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

2012  na Dyrektora Centrum został powołany Marcin Kędzierski. 

Centrum jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właści-

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

zacja zadań z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego, obejmują-

cych organizację i ochronę zdrowia, harmonizację z Unią Europejską 

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

ganie decyzji zarządczych ministra właściwego do spraw zdrowia na pod-

stawie prowadzonych analiz socjologicznych, statystycznych 

i ekonomicznych. 

Centrum działa na podstawie Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 

2010 r. w sprawie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

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

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

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

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

Elektroniczna Platforma Groma-

dzenia,   Analizy i Udostępniania 

z a s o b ó w  c y f r o w y c h 

o Zdarzeniach Medycznych (P1) 

W dniu 18.10.2013 r. zakończyły się prace 

przewidziane na VI etap projektu, a związane 

z wytworzeniem Podsystemów, które umożliwiają reali-

zację funkcjonalności e-Recepty, e-Zwolnienia,                       

e-Skierowania, e-Zlecenia. Tym samym projekt wszedł 

w etap VII którego prace obejmują integrację Podsyste-

mów wytworzonych w VI etapie w celu świadczenia 

usług oraz wytworzenie i integrację pozostałych Podsys-

temów zapewniających możliwość obsługi zdarzeń   

medycznych. Wynikiem realizacji etapu VII będzie    

uruchomienie produkcyjne Systemu P1 we wskazanych 

powyżej funkcjonalnościach. 

Trwa cykl konsultacji dotyczących sposobu komuniko-

wania się systemów zewnętrznych usługodawców z Plat-

formą P1, w ramach doprecyzowania reguł tworzenia 

Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Modelu trans-

portowego danych o Zdarzeniach Medycznych oraz  

Indeksu EDM. Materiał, w postaci zbioru reguł opraco-

wany przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochro-

ny Zdrowia jest istotnym wkładem w proces interopera-

cyjności oraz zasad tworzenia Elektronicznej Dokumen-

tacji Medycznej. 

Prace projektowe skupiają się również na powadzeniu 

uzgodnień zespołów wykonawczych Projektu P1 

z interesariuszami  Projektu, w zakresie funkcjonalności 

planowanych do wdrożenia w ramach Platfor-

my P1. W okresie minionych dwóch miesięcy 

przeprowadzono szereg konsultacji dotyczą-

cych zagadnień m.in. potrzeb analityczno- 

raportowych interesariuszy, realizacji skiero-

wań w P1, systemu dziedzinowego „System 

Monitorowania Zagrożeń” oraz Aplikacji Usługodaw-

ców i Aptek z przedstawicielami poniższych instytucji: 

Naczelna Izba Lekarska 

Naczelna Izba Aptekarska 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

Główny Urząd Statystyczny 

Państwowy Zakład Higieny 

Narodowy Fundusz Zdrowia 

Główny Inspektorat Sanitarny 

Ministerstwo Zdrowia 

Dnia 23.10.2013 r. odbyło się kolejne posiedzenie Komi-

tetu Sterującego Projektu P1. To już 21 posiedzenie, 

podczas którego, przedstawiono Raport Końcowy Etapu 

VI, omówiono kwestie zarządcze, zagadnienia dotyczące 

stanu prac legislacyjnych oraz promocji Projektu P1. 

Po więcej aktualnych informacji o Projekcie P1 zaprasza-

my na www.P1.csioz.gov.pl ■ 

 

 Kontakt: Biuro Zarządzania Projektami, 

e-mail: p1_info@csioz.gov.pl  
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