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Dokąd zmierzamy, o co walczymy… (część 10)  
 

Dr inż. Kajetan Wojsyk 
 

 

Od ostatnich badań jakości danych w listopadzie ubiegłego roku minęło więcej czasu niż zwy-

kle – cztery miesiące zamiast dwóch, ale była to zwłoka celowa. Publikujemy dane z dnia 2015

-02-15 – i są to ostatnie dane z systemu w jego starej wersji. Kolejne – podobnie jak to było 

dotychczas – publikowane będą w odstępach dwumiesięcznych poczynając od lutego. Oczywi-

ście w niczym nie zmienia to idei stałej obserwacji i monitorowania jakości danych w Rejestrze 

Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Aktualnie prezentowane wyniki można było-

by scharakteryzować najkrócej jako stabilizację – najlepsi pozostali najlepszymi, najgorsi – najgorszymi. Wprawdzie 

województwom z najwyższych miejsc listy zdarzyło się b. lekkie pogorszenie wskaźnika jakości w stosunku do po-

przedniego stanu, jednak nie w takim stopniu, by utraciły one prowadzenie w stosunku do pozostałych. Odnotować 

należy dalszą ogólną poprawę jakości danych (obniżenie wskaźnika do wartości 0,05543), chociaż dynamika tej zmia-

ny uległa osłabieniu.  

Autor jest zastępcą 

Dyrektora ds.  

Europejskich w CSIOZ 
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■Kontakt: e-mail: biuro@csioz.gov.pl; Skrytka odbiorcza na ePUAP: /csiozgovpl/skrytka. 
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Szkolenia z zakresu ICT  

Ruszyła druga edycja szkoleń realizowanych w ramach projek-

tu „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez 

popularyzację wiedzy na temat technologii ICT” współfinanso-

wanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu dokumentacji 

medycznej oraz wdrożenia nowych aplikacji (np. elektroniczna 

recepta). Nowo nabyte umiejętności będą mogli przetestować 

w praktyce w ramach ćwiczeń e-learningowych. Każdy z 

uczestników szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe 

w postaci papierowej i elektronicznej oraz materiały promocyj-

ne. Szkolenia skierowane są 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. 

Preferowaną grupą szkoleniową będą osoby w wieku 45+ oraz osoby które w swoim miejscu pracy nie mają 

wdrożonych systemów informatycznych.  W   związku z bardzo dużym zainteresowaniem szkoleniami, o udziale 

w nich będzie decydowała kolejność zgłoszeń.  

Uczestniczący w szkleniu otrzymują zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz certyfikatu po pozytywnym zda-

niu egzaminu na platformie e-learningowej. Dodatkowo, lekarzom oraz lekarzom dentystom przysługuje 14 punk-

tów edukacyjnych za udział w pełnym dwudniowym szkoleniu. Ich przyznanie również zostanie potwierdzone 

odpowiednim zaświadczeniem. 

Chętni  mogą zgłaszać się telefonicznie lub droga mailową.   

■Kontakt telefoniczny pod numerem 504 315 586  

■Kontakt mailowy alicja.pakalska@interit.eu  

mailto:alicja.pakalska@interit.eu
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Autor jest ekspertem 
Pentacomp, specjalistą 
HL7 CDA i doradcą Pro-
jektu P1 

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna . Jak to będzie? 

Marcin Pusz 

Wykupiłeś Grzesiu e-receptę, jak prosiłam? 

16 stycznia w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia odbył się Panel 

ekspertów, w ramach którego miałem przyjemność zaprezentować wyniki dotychczasowych 

prac standaryzacyjnych i zasady przetwarzania dokumentów elektronicznych typu recepta, 

skierowanie i zlecenie na zaopatrzenie. W oczekiwaniu na symboliczną chwilę realizacji 

pierwszej w Polsce e-recepty, korzystając z zaproszenia Redakcji Biuletynu Informacyjnego CSIOZ, chciałbym 

przedstawić Państwu najważniejsze założenia dotyczące recept elektronicznych. 

e-Receptę, proszę cioci? Wykupiłem, ciociu miła! 

O elektronicznej recepcie, jak i innych elektronicznych dokumentach medycznych, mówi się w Polsce od kilku już lat, 

a same prace w kluczowych obszarach szczęśliwie mają się ku końcowi. Planowane uruchomienie budowanej funk-

cjonalności budzi zarówno nadzieję na poprawę jakości i łatwość realizacji popularnych recept i skierowań, jak i zwią-

zane z tym obawy. Każda nowa technologia musi przejść bowiem przez niekiedy burzliwy okres adaptacji, stabilizacji 

i akceptacji, z którym niebawem i nam przyjdzie się zmierzyć. Poza technicznymi i organizacyjnymi ryzykami, które 

nieustannie i konsekwentnie staramy się eliminować, jednym z głównych powodów stresu jest brak powszechnej 

świadomości jak faktycznie będziemy w tej nowej rzeczywistości funkcjonować. Celem artykułu jest zaprezentowanie 

Państwu prostych, choć dla Państwa wygody dość licznych zasad obsługi e-recepty z perspektywy tuwimowego 

Grzesia, który od lat już listów do skrzynki nie wrzuca, a któremu, nie raz przyjdzie zrealizować taką receptę dla swo-

jej cioci. 

Zobaczyć i nie móc dotknąć 

Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym e-recepty, wymaga pewnej zmiany przyzwyczajeń. Doku-

mentu takiego nie da się dotknąć, a bez zapisania na nośniku elektronicznym nie da się go też nikomu wręczyć. Co 

więcej, choć e-recepta po zapisaniu na nośniku typu pendrive lub płyta CD zachowuje moc prawną, nie jest ona ni-

czym więcej niż dokumentem zawierającym polecenie lekarza dotyczące regularnego stosowania wskazanego leku. 

Nie – nie będziemy nosić dokumentów medycznych na płytach i pendrive’ach, gubiąc je, przenosząc wirusy i nisz-

cząc przez zarysowania. Świat technologii zmienia się bardzo szybko, tego typu narzędzia wypiera powszechnie do-

stępny Internet i pozostające stale online telefony komórkowe. 

Każda elektroniczna recepta i każde skierowanie przechowywane będą na dostępnej przez Internet Platformie P1. 

Wystarczy posiadać Konto w P1 i dostęp do Internetu, by odczytać dokument, a w przypadku posiadania odpowied-

niej roli farmceuty bądź lekarza – także go zrealizować. Oznacza to, że pacjent posiadający Internetowe Konto Pa-
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cjenta może wyjść od lekarza z receptą i skierowaniem absolutnie niczego nie dostając do ręki. To dopiero zmiana 

przyzwyczajeń! 

Wygląd e-Recepty 

W toku prac standaryzacyjnych zaproponowano i poddano konsultacjom projekt wizualny elektronicznego dokumentu 

medycznego, w tym także e-recepty, przedstawiony na poniższym rysunku. Warto zwrócić uwagę na fakt, że polska e

-recepta przepisywana będzie wyłącznie na jeden lek. Oznacza to, że każdy lek przepisany przez lekarza prezento-

wany będzie niezależnym dokumentem elektronicznym, zawierającym wszystkie istotne dane, w tym informacje o  

dawkowaniu i dodatkowe zalecenia. Recepty wystawiane w ramach jednej wizyty grupowane będą w tzw. „pakiety 

re-

Projekt wizualizacji dokumentu medycznego, zgodny ze standardem HL7 CDA, spotkał się z dobrym przyjęciem śro-

dowiska. Stał się częścią tzw. Reguł wytwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej i będzie obligatoryjny do 

stosowania w przypadku dokumentów medycznych przechowywanych na Platformie P1. Dzięki temu każda polska 

recepta elektroniczna wyglądać będzie tak samo zarówno w oczach wystawcy, pacjenta, jak i farmaceuty. Co ważne, 

przedstawiony projekt stosowany będzie nie tylko dla recept, ale także dla skierowań i zleceń na zaopatrzenie oraz 

dla zgodnej z „Regułami” elektronicznej dokumentacji medycznej przechowywanej w systemach usługodawców. W 

chwili obecnej standard ten obejmuje kilka popularnych typów dokumentów, m.in. sprawozdanie z badania laborato-

ryjnego i opis badania diagnostycznego. Z wyglądem poszczególnych dokumentów, w tym także z testowym doku-

Kontynuacja artykułu na  stronie 6 
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Kontynuacja artykułu ze strony 5 

 

mentem zawierającym film USG płodu, można zapo-

znać się w materiale opublikowanym przez Minister-

stwo Zdrowia i CSIOZ na stronie http://

www.csioz.gov.pl/HL7POL/pl-cda-html-pl-PL/ w zakład-

ce „Wizualizacja”. 

Dokument w powyższej postaci nie będzie drukowany. 

Oczywiście wydrukowanie będzie technicznie możliwe, 

a sam wydruk, posiadający szerokość strony A4, otrzy-

ma komentarz „wydruk dokumentu elektronicznego” w 

miejsce widocznego powyżej tekstu „dokument podpi-

sany elektronicznie”. W większości przypadków nie 

będzie jednak potrzeby drukowania tego typu doku-

mentów, a sam projekt przeznaczony jest do wyświe-

tlania na różnej wielkości komputerowych, a także na 

obsługujących Internet tabletach i telefonach. 

Wystawienie i realizacja e-recepty 

Jak więc wyglądać będzie procedura wystawienia i rea-

lizacji recept elektronicznych wystawionych w ramach 

jednej wizyty u lekarza? Tworzonych jest kilka scena-

riuszy, przy czym część z nich wymaga posiadania 

Internetowego Konta Pacjenta. Poniżej opisano po-

szczególne scenariusze zaczynając od przypadku naj-

bardziej minimalistycznego. 

Bez wydruków i potwierdzeń 

Recepty, wystawione przez lekarza przy pomocy jego 

gabinetowego komputera lub urządzenia przenośnego, 

dostępne będą pacjentowi bezpośrednio w jego Inter-

netowym Koncie Pacjenta. Pacjent posiadać będzie 

dostęp do Konta podobnie jak jest to realizowane w 

przypadku elektronicznych kont bankowych – z każde-

go komputera i urządzenia posiadającego przeglądarkę 

internetową, a także z natywnej aplikacji mobilnej. Rea-

lizacja recept w aptece wiązać się będzie z zeskano-

waniem przez farmaceutę kodu kreskowego bezpo-

średnio z ekranu telefonu pacjenta. Tytułowy Grześ 

musiałby więc udać się do apteki z telefonem swojej 

cioci, a dodatkowo zalogować się w tym telefonie na jej 

Konto – będzie to więc raczej rozwiązanie dla osób, 

które same wykupują własne leki i chętnie korzystają z 

dedykowanych aplikacji telefonicznych. Zaletą rozwią-

zania jest jego wygoda, posiadając telefon, możemy 

zrealizować wybrane recepty gdy tylko nadarzy się ta-

ka okazja. 

Bez wydruków, potwierdzenie wystawienia e-recepty 

na SMS 

Drugi scenariusz podobny jest do opisanego powyżej, 

jednak dodatkowo pacjent otrzyma potwierdzenie wy-

stawienia recept na jeden ze zdefiniowanych przy Kon-

cie tzw. „elektronicznych kanałów powiadomień”. Funk-

cjonalność Konta umożliwi zdefiniowanie adresu e-mail 

i numeru telefonu SMS, ze wskazaniem na który z nich 

powinny być wysyłane powiadomienia. 

W przypadku wyboru opcji „SMS” treść powiadomienia, 

otrzymanego tuż po zapisaniu pakietu recept przez 

lekarza na Platformie P1, prezentować się będzie na-

stępująco: 

eZdrowie: 4578 - kod dostepowy do recept z dnia 

22.12.2014 godz. 12:44, wraz z kodem wymagany nu-

mer PESEL 

Realizacja recept przy wykorzystaniu otrzymanego 

SMS wymagać będzie podania farmaceucie kodu do-

stępowego, który w powyższym przypadku ma wartość 

4578, a także numeru PESEL pacjenta, dla którego 

wystawiono recepty. Cóż więc zrobi Grześ, by zrealizo-

wać recepty cioci? Zapisze sobie obie dane na kartce 

lub w telefonicznym notatniku, albo poprosi ciocię o 

http://www.csioz.gov.pl/HL7POL/pl-cda-html-pl-PL/
http://www.csioz.gov.pl/HL7POL/pl-cda-html-pl-PL/
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przesłanie SMS z tymi danymi. W ostateczności, będąc już w aptece, zadzwoni do cioci z prośbą o telefo-

niczne podanie obu informacji. Dzięki temu recepty da się zrealizować przy okazji, np. w czasie zakupów w 

galerii handlowej, nie posiadając przy sobie żadnych dokumentów, jedynie telefon lub same dane dostępo-

we. 

Bez wydruków, potwierdzenie wystawienia e-recepty na e-mail 

W przypadku powiadomienia wysyłanego na 

e-mail, treść powiadomienia dla dwóch re-

cept wystawionych w tracie wizyty w ramach 

pakietu recept przedstawiono wraz z obja-

śnieniami na rysunku obok. Intencją powia-

domienia e-mailowego jest możliwość wy-

świetlenia go na telefonie komórkowym w 

przypadku, gdy pacjent nie posiada odpo-

wiedniej aplikacji mobilnej. Tu podobnie, 

Informacja o receptach w pakiecie 

 
Kod dostępo-

wy: 

9956 

Data wysta-

wienia: 

22 grudnia 2014 

Pacjent: Jan Kowalski 

Wystawca: lek. Piotr Nowak 

NPWZ 7724513 

tel. 22-1111123 

Recepta 1 

ID: 2.16.840.1.113883.3.4424.7.2.1 2345678 

 
Lek: Enarenal 5mg tabletki (NZ) 

1 op. po 60 tabl. 

Odpłatność: 30% 

Dawkowanie: 2x1 tabl. rano i wieczorem 

Recepta 2 

ID: 2.16.840.1.113883.3.4424.7.2.1 2345679 

 

Lek: Apap tabl. powl., 500mg, 8 tabl., 

1x 

Dawkowanie: 2x1 tabl. rano i wieczorem 

Realizacja od: 7 stycznia 2014 

Kod kreskowy z 

kluczem recept 

Kod dostępowy 

do recept, wraz 

z kodem wyma-

gany numer 

PESEL 

Numer pierw-

szej recepty 

Kod kreskowy 

z kluczem 

pierwszej re-

cepty 

Numer dru-

giej recepty 

Kod kreskowy z 

kluczem drugiej 

recepty 

Kontynuacja artykułu na  stronie 8 

celem wyświetlenia jest zeskanowanie ko-

du kreskowego przez farmaceutę. Co waż-

ne, w przypadku tytułowego Grzesia, jego 

ciocia może przesłać swój e-mail na jego 

konto e-mailowe gdy ten przebywa już w 

aptece. Kolejną ważną cechą powiadomie-

nia e-mailowego jest możliwość okazania 

farmaceucie do zeskanowania kodów kre-

skowych wybranych leków, bez konieczno-

ści ujawniania pozostałych leków z pakietu. 

Należy się spodziewać, że ta forma realiza-

cji recept elektronicznych z biegiem czasu 

będzie się stawać coraz bardziej popular-

ną. 

Powiadomienie e-mailowe zawiera też kod 

dostępowy do recept w pakiecie, łatwy do 

zapamiętania np. w sytuacji, w której w telefonie wyczerpuje się bateria, albo do podyktowania, gdy naszemu 

Grzesiowi w aptece nie działa Internet. Wysoka redundancja danych jest w tym przypadku celowa, unikamy 

sytuacji problemowych, w których recept nie można zrealizować z powodu ich elektronicznej postaci. 
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Wydruk dla osób chętnych i osób bez Konta 

Nie zapomniano o osobach, które nie ulegną pokusie 

posiadania Internetowego Konta Pacjenta, a także o 

tych, które jednak wolą posiadać „papier”. Zastoso-

wano najprostsze możliwe rozwiązanie, na życzenie 

pacjenta lekarz wydrukuje opisaną powyżej informa-

cję o receptach w pakiecie, wraz z kodami kreskowy-

mi i informacjami o stosowaniu leków. Tytułowy 

Grześ, okazując wydruk farmaceucie, będzie mógł 

bez słowa zrealizować zarówno wszystkie recepty, 

jak i wyłącznie wybrane z nich. Co więcej, zaginając 

lub odcinając część wydruku, ujawni farmaceucie 

wyłącznie wybrane leki do realizacji, ukrywając istnie-

nie pozostałych – ważne będzie jedynie umożliwienie 

zeskanowania kodu kreskowego albo dla wszystkich 

recept w pakiecie, albo indywidualnie dla wybranych 

leków.  Planuje się, że wydruk informacyjny o recep-

tach w pakiecie posiadał będzie szerokość typowej 

recepty papierowej, dzięki czemu do drukowania bę-

dą mogły być wykorzystane urządzenia pracujące 

obecnie w gabinetach lekarskich. Przyjęcie tych zało-

żeń spowoduje, że poza uzyskaniem bez porównania 

lepszej czytelności recepty, dla wielu osób tak na-

prawdę niewiele się zmieni – ot, wydruku farmaceuta 

nie będzie musiał zatrzymać, ja to ma miejsce obec-

nie. 

Scenariusz awaryjny - bez konta, wydruków i potwier-

dzeń, przekazanie kodu dostępowego 

Ostatni scenariusz traktowany jest jako awaryjny, 

może on jednak zyskać popularność. W sytuacji gdy 

pacjent nie posiada Konta możliwe jest podyktowanie 

pacjentowi przez lekarza, ewentualnie przekazanie 

Kontynuacja artykułu ze  strony 7 
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na kartce, wyłącznie czterech znaków kodu dostępowego 

do wystawionych recept. Korzystając z tego kodu i numeru 

PESEL pacjenta możliwa będzie realizacja recept w aptece 

bez żadnych dodatkowych artefaktów. Oczywiście pacjent 

musiałby zostać, jak zwykle, odpowiednio poinformowany 

przez lekarza o zasadach przyjmowania przepisanych le-

ków. Rozwiązanie to może mieć zastosowanie w sytuacji, 

gdy lekarzowi odmówi posłuszeństwa drukarka, albo gdy 

lekarz wystawia recepty na tablecie w czasie wizyty domo-

wej. Można sobie również wyobrazić sytuację, w której le-

karz wystawia recepty „na odległość”, gdy nie ma fizyczne-

go kontaktu z pacjentem, choć oczywiście do wystawienia 

recepty zbadanie pacjenta pozostaje konieczne. 

Oj, Grzesiu, Grzesiu! 

Każdego z pacjentów zachęcamy do założenia Interneto-

wego Konta Pacjenta, gdy tylko funkcjonalność ta zostanie 

udostępniona. Nawet jeśli rzadko korzystamy z ochrony 

zdrowia, Konto przyda się i ułatwi nam życie, gdy wbrew 

naszym planom będziemy do tego zmuszeni. Funkcjonal-

ność Konta zapewni nam wgląd w historię naszego lecze-

nia, w tym w dotychczas przepisywane leki i informacje o 

tym kiedy dokładnie zrealizowaliśmy recepty.  
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Potrzebująca leków ciocia będzie mogła sprawdzić co udało się Grzesiowi wykupić zanim ten wróci z lekami do do-

mu. Oczywiście to tylko jedna z wielu planowanych funkcjonalności. Brak Konta nie będzie oznaczać dla pacjenta 

pogorszenia standardu ochrony zdrowia, jednak jego posiadanie spowoduje, że szczególnie osoby chore i niedołęż-

ne rzadziej będą zmuszone do wychodzenia z domu i wyczekiwania w buzujących chorobami kolejkach. 

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

 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 

Autor jest koordynatorem Pro-
jektu TRANSFORM po stronie 
CSIOZ 

 

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 dotyczy 

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 pier-

siowej. Całkowity budżet projektu TRANSFoRm wynosi 9 726 688,- EUR. Polska jest jedynym krajem, spośród 

„nowych” krajów UE, biorącym w nim udział. Oprócz CSIOZ, Polskę reprezentują w projekcie pracownicy naukowi 

Politechniki Wrocławskiej oraz firma Asseco Poland S.A. z oddziałem w Gliwicach. Warto jednak nadmienić, że naj-

większa grupa udziałowców projektu jest zlokalizowana w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Daje nam to możliwość współpra-

cy z najlepszymi ośrodkami naukowymi w Europie i na świecie, zajmującymi się informatyką medyczną. Pracujemy w 

tym projekcie od roku 2011, do drugiej połowy roku 2015. 

Niniejsze badanie kliniczne dotyczy wyłącznie choroby refluksowej przełyku a jego tytuł, to „Porównanie wpływu do-

raźnego i stałego stosowania inhibitorów pompy protonowej na objawy refluksu, jakość życia oraz samoocenę stanu 

zdrowia u pacjentów z chorobą refluksową przełyku (GORD)”. Będzie ono przeprowadzanie w kilku krajach europej-

skich i ma się zakończyć w drugiej połowie roku 2015. Osobami odpowiedzialnymi za to badanie na terenie Polski są:  

- Doc. dr hab. n. med. Dorota Waśko-Czopnik, Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Unwersytet       

Kontynuacja artykułu na  stronie 10 
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Medyczny we Wrocławiu – konsultant medyczny 

badania, tzw. główny badacz.  

- Dr inż. Grzegorz — Bliźniuk, Biuro Zarządzania 

Projektami CSIOZ – koordynator niemedyczny 

badania w Polsce. Na co dzień pracownik nauko-

wo-dydaktyczny Wydziału Cybernetyki Wojskowej 

Akademii Technicznej w Warszawie oraz pracow-

nik dydaktyczny Wyższej Szkoły Technologii Infor-

matycznych w Warszawie, 

- Mariya Erechtchenko, Wydział Eksploatacji i Roz-

woju Systemów Teleinformatycznych CSIOZ – 

wspiera proces instalacji i utrzymania niezbędnego 

oprogramowania w POZ, które biorą udział w ba-

daniu,  

- Dr n. med.  Anna Andreasson, Instytut Karoliński, 

Centrum Medycyny Rodzinnej, Sztokholm, Szkocja 

– sponsor badania i koordynator zagraniczny, 

- Prof. Brendan Delaney, King’s College, Londyn, 

Wielka Brytania – kierownik projektu TRANS-

FoRm. 

W czasie rekrutacji POZ, którą CSIOZ przeprowadzało w 

zeszłym roku zgłosiło się około 70 przychodni z całego 

kraju. Biorąc pod uwagę niezbędny poziom techniczny, 

rodzaj populacji pacjentów pozostających pod opieką 

tychże POZ, a także możliwości finansowe i organizacyj-

ne ze strony projektu TRANSFoRm, do udziału w badaniu 

zostało zaproszonych 10 POZ z Polski, z których w pro-

jekcie weźmie udział 29 lekarzy.  

Obok prezentujemy mapkę pokazująca położenie geogra-

ficzne POZ z Polski, biorących udział w badaniu: 

Dlaczego choroba refluksowa przełyku?  

Choroba refluksowa przełyku (GORD) obejmuje zmiany  

Kontynuacja artykułu ze strony 9 
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chorobowe powodowane przede wszystkim przez regur-

gitacje, przebiegając z uszkodzeniem lub bez błony ślu-

zowej przełyku. Zgaga i kwaśne zarzucanie treści żołąd-

kowej (gorycz i pieczenie w tylnej części jamy ustnej) są 

najbardziej typowymi objawami GORD, który jest chorobą 

przewlekłą (obejmuje 10-20 % populacji w Europie), o 

negatywnym wpływie na jakość życia (tzw. Quality of Life, 

QoL). GORD w opiece podstawowej leczy się najczęściej 

inhibitorami pompy protonowej (PPI), np. 20 mg omepra-

zolu raz lub dwa razy na dobę lub na żądanie. Dane o 

tym, który sposób leczenia jest lepszy są sprzeczne i ten 

brak wiedzy może być związany z trudnościami w prze-

prowadzeniu dużych losowych badań klinicznych w pod-

stawowej opiece zdrowotnej. Ponadto, informacje od pa-

cjenta, takie jak częstotliwość i nasilenie objawów, jakość 

życia i samoocena stanu zdrowia są ważnymi miarami, 

ale są rzadko dzisiaj używanymi w podstawowej opiece 

zdrowotnej. Celem projektu TRANSFoRm jest opracowa-

nie narzędzia ułatwiającego wprowadzenie badań rando-

mizowanych w podstawowej opiece zdrowotnej, zbierają-

cego dane o wynikach leczenia i o dolegliwościach zgła-

szanych przez pacjenta. 

Badanie jest prowadzone zgodnie z zasadami Deklaracji 

Helsińskiej (64-ta Sesja Ogólnoświatowego Stowarzysze-
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Stowarzyszenia Lekarzy (WMA), Fortaleza, Brazylia, 

październik 2013). Odpowiednia zgoda Komisji Bioe-

tycznej na to badanie została wydana w czerwcu 2014 

r.  

Podstawowe cele badania 

1. Ocenić, czy istnieje różnica złagodzenia obja-

wów u pacjentów określone PPI na żądanie i 

pacjentów opisanych ciągłe stosowanie PPI. 

2. 2. Ocenić, czy korzystanie z narzędzi elektro-

nicznych opracowanych w celu ułatwienia badań 

klinicznych w podstawowej opiece zdrowotnej 

pozwala na zakończenie tych badań szybciej niż 

gdyby to było realizowane wyłącznie w postaci 

papierowej.  

Badanie w zakresie Celu 1 jest prowadzone na podsta-

wie tzw. metody randomizacyjnej (tzw. RCT), w obrębie 

tzw. klastra badania randomizowanego (Cel 2). Bada-

niu podlegają pacjenci z chorobą refluksową przełyku w 

wieku 18 - 65 lat (Cel 1) z POZ,  które są w stanie ko-

rzystać z narzędzi TRANSFoRm do rekrutacji i groma-

dzenia danych o pacjentach (Cel 2). Koncepcja bada-

nia polega na tym, że każdy pacjent, który przychodzi 

do POZ z dowolną dolegliwością na podstawie wypeł-

nionej elektronicznej karty obserwacji klinicznej (tzw. 

electronic Case Report Form, eCRF) jest sprawdzany 

przez specjalnie utworzone serwisy projektu TRANS-

FoRm, czy pasuje on do profilu pacjenta podlegającego 

naszemu badaniu. Jeżeli pacjent może być brany pod 

uwagę,  jego lekarz otrzymuje w czasie wizyty odpo-

wiednią informację na ekranie swojego komputera. Mo-

że wówczas poinformować pacjenta o możliwości wzię-

cia udziału w badaniu. Jeżeli pacjent wyrazi na to swoją 

świadomą zgodę i poświadczy to na piśmie,  jest włą-

czany do naszego badania. 

Obszar interwencji 

Pacjenci są losowo wybierani do ciągłego stosowania 

IPP (omeprazol 20 mg na dobę) lub na żądanie (20 mg 

omeprazolu na żądanie), maksymalna dawka dobowa 

wynosi 40 mg (Cel 1). Ośrodki podstawowej opieki 

zdrowotnej rejestrujące pacjentów będą losowo wybie-

rane do przeprowadzenia badania z wykorzystaniem 

elektronicznych narzędzi, do zbierania danych lub sto-

sowania standardowych metod testowych do zbierania 

danych (Cel 2). Pacjent będzie losowo wybierany do 

jednego z dwóch standardowych propozycji leczenia 

GORD, tak więc ingerencja sama przez się nie może 

być uważana za obciążenie dla pacjenta. Pacjent bę-

dzie wypełniać formularz na początku badania i po 8 

tygodniach.  Szacuje się, że czas potrzebny na ich wy-

pełnienie będzie zajmował około 20 minut. Wiedza o 

tym, który z tych standardowych sposobów postępowa-

nia skutkuje największą poprawą w kontrolowaniu obja-

wów będzie wykorzystana do dalszego określenia trybu 

leczenia GORD, a tym samym przyczyniać się będzie 

do podniesienia jakości opieki nad pacjentem z GORD 

w POZ w całej Europie.  

W ten sposób, korzyści badania istotnie przekroczą 

potencjalne obciążenia uczestniczących pacjentów. 

Kontynuacja artykułu na  stronie 12 
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Procedura badawcza 

Badanie to będzie badaniem z randomizacją pacjentów 

do leczenia na żądanie lub ciągłego, z użyciem PPI (Cel 

1) w ramach klastra w sterowanym badaniu z randomi-

zacją TRANSFoRm, w celu przeprowadzenia badania 

lub standardowego procesu leczenia (Cel 2). Uczestnicy 

i lekarze nie będą anonimowi, jednak na etapie analizy 

wyników badań dane zostaną zanonimizowane. 

Czas trwania 

Badanie obejmie 32 tygodnie - 24 na rekrutację uczest-

ników i 8 tygodni na obserwację. Czas obserwacji 8 ty-

godni wynika z tego, że leczenie PPI przynosi efekt po 2 

tygodniach. 8 tygodni powinno być zatem wystarczające 

do wykrycia różnic pomiędzy sposobami leczenia w od-

niesieniu do jakości życia i występowania objawów. 

Procedura w POZ 

W POZ nastąpi rekrutacja i zbieranie danych o pacjen-

tach, co będzie obsługiwane przez dostosowany do 

współpracy z TRANSFoRm system gabinetowy mMedi-

ca firmy Asseco Poland S.A.  System zawiera narzędzia 

do identyfikacji kwalifikujących się pacjentów przy uży-

ciu danych EHR, do pomiaru zgłoszonych rezultatów 

opieki/leczenia (tzw. Clinical Related Outcome Messa-

ges w postaci eCRF) i rezultatów  zgłoszonych przez 

pacjentów (tzw. Patient Related Outcome Messages). 

Przepływ danych w grupie kontrolnej będzie realizowany 

według standardowych praktyk z użyciem  elektronicz-

nych formularzy eCRF dla CROMs i kwestionariuszy dla 

PROM – z opcją mobilną. 

 

 

Rozplanowanie badania TRANSFoRm 

 Wizyta 1 (początek udziału pacjenta)               

                 

Pacjent odwiedza POZ w sprawie jakiejkolwiek dolegli-

wości. Zostanie  ozna- 

czony jako potencjalnie kwalifikujący się, jeżeli:  

1. Ma już rozpoznane GORD lub objawy GORD, czyli 

zgaga lub regurgitacje 

 odnotowane w elektronicznym rekordzie pacjenta 

2. Lekarz POZ rozpoznaje GORD lub objawy GORD tj. 

zgaga lub regurgitacja w czasie wizyty 

3. IPP został przepisany wcześniej lub jest przepisany 

teraz . 

4. Pacjent jest w wieku od 18 do 65 lat. 

Gdy pacjent jest oznaczony w systemie jako kandydat 

do badania, lekarz POZ jest proszony o potwierdzenie 

kryteriów kwalifikowalności (GORD i wiek), a także 

sprawdzenie ustalonych dla badania kryterium włącze-

nia i wyłączenia do/z badania. Jeśli pacjent nie kwalifi-

kuje się,  jego anonimowe dane o płci i wieku są zapisa-

ne do badań statystycznych. Jeśli pacjent kwalifikuje 

się, to lekarz udziela pacjentowi informacji na temat ba-

dania. Jeśli pacjent uzna, że potrzebuje więcej czasu, 

aby zastanowić się nad jego/jej udziałem, może wrócić 

do POZ w okresie prowadzenia badań, aby zostać 

ponownie oznaczonym do badania. 

 Pacjenci, którzy są leczeni PPI mogą zostać włączeni w 

badanie reakcji po PPI od dwóch do czterech tygodni 

nieprzerwanej terapii tymi lekami. 

 Po wyrażeniu świadomej zgody przez pacjenta lekarz 

potwierdza wiek i płeć pacjenta. Ta informacja służy do 

określenia reguł randomizacji. Następnie pacjent jest 

Kontynuacja artykułu ze strony 11 
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losowo klasyfikowany do ciągłego stosowania IPP albo 

do stosowania IPP na żądanie. Wynik losowania jest 

ukryty przed lekarzem do końca konsultacji, zanim lek 

nie zostanie przepisany, aby uniknąć zakłócenia proce-

su pracy lekarza. W tym momencie dla uczestnika ba-

dania tworzone jest jego ID, nazwa użytkownika i ha-

sło. 

Lekarz sprawdza wstępnie informacje wprowadzone 

przez system gabinetowy mMedica i wypełnia brakują-

ce pozycje w kartach obserwacji klinicznych, po jego 

zakończeniu lekarz będzie informowany o wyniku ran-

domizacji i może zalecić odpowiednią dawkę i sposób 

dozowania leku. Uczestnik otrzyma informacje o tym, 

kiedy i jak wypełnić dane. Dane z formularzy wypełnia-

nych przez pacjenta można wypełniać na papierze, 

smartfonie pacjenta lub na komputerze z dostępem do 

Internetu i powinno ono zostać zakończona w ciągu 3 

dni od 1-szej wizyty. Pacjent będzie otrzymywać przy-

pomnienia  2 dni, 3 dni i 4 dni po 1-szej wizycie. Lekarz 

POZ ustala wizytę kontrolną z uczestnikami na 8 tygo-

dni później . 

Wizyta 2 (8-my tydzień) 

Gdy uczestnik wraca na wizytę kontrolną po 8 tygo-

dniach dane z kart obserwacji pacjenta są aktywowane, 

lekarz sprawdza wypełnione pola i uzupełnia brakujące 

informacje. Jeśli uczestnik nie przyszedł na 2-gą wizy-

tę, lekarz otrzyma przypomnienie. Pacjent otrzyma 

przypomnienia 2 dni, 3 dni i 4 dni po 2-giej wizycie. Po 

wizycie 2, uczestnik zostanie poproszony o udzielenie 

odpowiedzi na kilka pytań na temat użyteczności apli-

kacji mobilnych lub systemu internetowego do wprowa-

dzania danych do formularzy. 

 Wizyta dodatkowa 

Jeśli uczestnik odwiedza POZ między wizytami 1 

(początek udziału) i wizytą 2 (8 tygodni), jest aktywowa-

ny formularz dla wizyty dodatkowej. Zapis z wizyty do-

datkowej jest po to, aby upewnić się, że liczba kontak-

tów z POZ nie ma związku z wylosowanymi reżimami 

leczenia (tryb ciągły versus tryb na żądanie). 

Po zakończeniu badania, lekarze i pacjenci zostaną 

poproszeni o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań na 

temat użyteczności systemu TRANSFoRm. Ponadto z 

min. 8 POZ i z min 8 pacjentami w każdym z tych POZ 

będzie przeprowadzony wywiad na temat ich doświad-

czeń z uczestnictwa w badaniu. 

■ Ciąg dalszy tekstu w kolejnym wydaniu Biule-

tynu   
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Elektroniczna Platforma Gromadze-

nia, Analizy i Udostępniania Zasobów 

Cyfrowych o Zdarzeniach Medycz-

nych (P1) 

 ■ 29 stycznia br., opublikowano „Wydanie 1.0 Reguł 

tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej 

wraz z wizualizacją”. Zaktualizowany w wyniku kon-

sultacji dokument w wersji 1.0, zawiera polską imple-

mentację standardu HL7 CDA na potrzeby elektro-

nicznych dokumentów medycznych przetwarzanych 

na Platformie P1: 

1. recepta, 

2. skierowanie, 

3. zlecenie na zaopatrzenie oraz dokumentów me-

dycznych, które podlegają wymianie między usługo-

dawcami i pacjentami, a których Platforma P1 nie 

przetwarza, 

4. karta informacyjna leczenia szpitalnego, 

5. konsultacja lekarska / karta porady ambula-

toryjnej, 

6. sprawozdanie z badania laboratoryjnego, 

7. opis wyniku badania diagnostycznego. 

■ 11 lutego, CSIOZ zawarło umowę na kontynuację prac 

integracyjnych w ramach Projektu P1 - „Elektroniczna 

Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zaso-

bów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”. Nowym 

integratorem w ramach Projektu zostało konsorcjum firm 

CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. oraz Hewlett-

Packard Polska Sp. z o.o. 

■31 marca odbyło się 27. Posiedzenie Komitetu Sterują-

cego P1. 

Więcej informacji o Projekcie 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

