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W tym numerze: 

Szanowni Państwo, 

Za nami wakacje, które dla zespołu projektowego były okresem intensywnej pracy. Co działo się w najwięk-

szym obecnie projekcie w kraju - prowadzonym przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 

znajdziecie Państwo na łamach naszego Biuletynu. Rozpoczynamy informacjami o stanie danych poszczególnych 

części rejestru RPWDL. Począwszy od tego Wydania, Centrum będzie regularnie publikować ranking jakości 

danych (czy raczej jej braku) w poszczególnych organach rejestrowych. Intencją prezentacji takich informacji jest 

wskazanie organom odpowiedzialnym za stan Rejestru, błędów w nim występujących w celu ich skorygowania. 

Następnie przedstawiamy cele i oczekiwania  dotyczące dwóch badań ankietowych prowadzonych w ostatnim 

czasie przez Centrum. Pierwsze to zakończone 8 września br., badanie prowadzone w ramach Programu  

Operacyjnego Kapitał Ludzki, w zakresie „Podnoszenia jakości zarządzania w ochronie zdrowia”. Drugie 

natomiast, to kolejna edycja Badań Regionalnych, których zakończenie planowane jest na 30 września 2013r.  

Przybliżamy Państwu zapisy Dyrektywy 24/UE/2011 w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicz-

nej opiece zdrowotnej w krajach członkowskich Unii Europejskiej, a w szczególności skupiamy się na funkcjo-

nowaniu recepty transgranicznej. Podsumowujemy również kampanię informacyjną na temat Projektu P1 reali-

zowaną w różnych miejscach Polski w ramach  pikników „Lata z Radiem”. 

Tradycyjnie w ramach Wieści z Regionów przedstawiamy informacje na temat projektów realizowanych 

w kraju, tym razem opisujemy jedną z inicjatyw w województwie dolnośląskim -”Transfer innowacji motywowa-

ny problemami pacjentów - Podsumowanie projektu InTraMed-C2C”.  

Poza tym informujemy o systemach sukcesywnie wdrażanych w obszarze ochrony zdrowia mianowicie, Zintegro-

wanym Informatorze Pacjenta oraz Rejestrze Invitro. Za pośrednictwem biuletynu apelujemy o rozwagę 

i wyczulamy naszych czytelników  na  nieprawdziwe informacje propagowane przez firmę MedGo odnośnie  

Konta Pacjenta.  

Jednocześnie zwracam się do Państwa z prośbą o przesyłanie nowych tematów lub zagadnień, które uznacie za 

godne poruszenia na łamach naszego biuletynu. Tym czasem, zachęcam do lektury. 

Dr inż. Kazimierz Frączkowski 

Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia 

Mamy przyjemność zaprezentować naszym czytelnikom nowy logotyp, który  stanowi 

identyfikację wizualną dla przedsięwzięcia „Informatyzacja Ochrony Zdrowia 

w Polsce”, pod nazwą „e-Zdrowie”. 

Autorem logotypu jest Pan Krzysztof Siewiorek, a prezentowany 

Logotyp został wyłoniony w ramach konkursu ogłoszonego 

przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. 

Znak ten stanowi jednocześnie identyfikację dla indywidualnych 

projektów informatycznych P1 i P2 - prowadzonych przez    

Centrum - składających się na budowany system informacji 

w ochronie zdrowia w naszym kraju. 

Kontakt: Wydział Informacji i Promocji CSIOZ, e-mail: promocja@csioz.gov.pl  

Logotyp e-Zdrowie  

mailto:promocja@csioz.gov.pl
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Dr inż. Kajetan Wojsyk 

Zgodnie z zapowiedzią opublikowaną w dziesiątym wydaniu Biuletynu Informacyjnego 

CSIOZ, kontynuujemy tematykę rozwiązania problemu niskiej jakości danych w rejestrach 

publicznych. W polu naszego zainteresowania znajdują się centralne, konstytutywne rejestry    

stanowiące części tworzonego Systemu Informacji w Ochronie Zdrowia, o którym mówi ustawa 

z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. Nr 113, poz. 657, 

z późn. zm.). Dokładniejsze przyjrzenie się aktualnej zawartości rejestrów skłania do utrzymywania 

stałego monitoringu i podejmowania bardziej radykalnych środków w celu poprawy stanu jakości 

danych. Systematyczne sprawdzenie stanu jakości odbywało się będzie codziennie, na bieżąco, 

a informacja o tym podawana będzie zarówno w kolejnych wydaniach Biuletynu Informacyjnego, 

jak i na stronie głównej CSIOZ. 

Badanie stanu jakości danych zawartych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Lecz-
niczą (RPWDL) w części dotyczącej podmiotów leczniczych w dniu 30 sierpnia 2013 roku wykaza-

ło, iż dane znajdujące się w części rejestrowanej przez Wojewodę Podlaskiego są w nieporównanie lepszym stanie, niż 
dane administrowane przez pozostałych wojewodów. W czasie konferencji „Elektroniczna dokumentacja medyczna - 
szanse i zagrożenia, która odbyła się 2 września 2013 w Podlaskim Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku, pracowni-
ca Oddziału Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódz-
kiego opisała zastosowane praktyki, które przyczyniły się do uzyskania takiego rezultatu.     Najistotniejszym elementem 
okazało się wystawienie odrębnego stanowiska komputerowego, na którym – w obecności pracownika organu rejestro-
wego, przy jego aktywnej pomocy i pod jego kontrolą wnioskodawca osobiście, własnoręcznie wprowadza dane – 
i jednocześnie poznaje mechanizmy  zapewniające wprowadzanie danych źródłowych w oparciu o zaimplementowane 
słowniki i webserwisy. Ten sposób pozwolił nie tylko na znaczącą poprawę jakości danych (wnioskodawca w taki sposób 
przeszkolony nie będzie w przyszłości popełniał błędów, a ponadto zostanie uczulony na specyfikę szczególnego reje-
stru, jakim jest RPWDL), lecz także na           
upowszechnianie się wiedzy przedmiotowej mię-
dzy wnioskodawcami. Pracownicy Podlaskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, jako pracownicy  organu 
odpowiedzialnego za prowadzenie rejestru 
(a zatem za jego aktualność) z urzędu dokonują 
poprawek dostrzeżonych  błędów oczywistych, 
związanych z adresami – tak, by były one zgodne 
z rejestrem TERYT (a tym samym zgodnymi 
z Krajowymi Ramami Interoperacyjności). 

W tym miejscu wypada podkreślić, że metoda 

pracy zastosowana w Podlaskim Urzędzie Woje-

wódzkim może być bez żadnych modyfikacji 

zastosowana we wszystkich organach rejestro-

wych pod jednym warunkiem – że pracownik 

pomagający wnioskodawcy w składaniu wniosku 

sam doskonale rozumie istotę interoperacyjności 

i wynikające z niej konsekwencje. Nic nie stanowi 

przeszkód, by w czasie dokonywania korekty  

danych danego podmiotu, przedsiębiorstwa,   

jednostki czy komórki dokonać weryfikacji 

wszystkich podobnych danych (możliwość selek-

tywnego wyboru danych z księgi rejestrowej   

bardzo zadanie to ułatwia). 

Powracając do publikacji stanu jakości rejestru, 

monitoringowi podlegały będą wszystkie  

dane umieszczane w RPWDL, ale w pierwszej 

kolejności podajemy błędy mające najbardziej 

negatywny wpływ na funkcjonowanie całości    

(w tym wyszukiwarki). Te dane (podane 

w nagłówkach tabel) są najistotniejsze z punktu 

widzenia identyfikacyjnego oraz statystycznego.  

Dokąd zmierzamy, o co walczymy… Część 2. 

Autor jest Za-

stępcą Dyrektora 

ds. Europejskich 

w CSIOZ  

Lp. Nazwa i kod województwa  

Przepisy prawa 

Dz.U.2012.05.28 
poz.594 paragraf 15.  

Brak aktualizacji danych 
w RPWDL przez Podmiot 

po dacie 2012-05-28. 

Dz.U.2013.12.07 
poz.1373 paragraf 3. 

Brak aktualizacji danych 
w RPWDL przez Podmiot 

po dacie 2012-12-06. 

1. dolnośląskie - 02 265 623 

2. kujawsko-pomorskie - 04 123 331 

3. lubelskie - 06 199 332 

4. lubuskie - 08 63 149 

5. łódzkie - 10 288 639 

6. małopolskie - 12 54 457 

7. mazowieckie - 14 544 1112 

8. opolskie - 16 28 188 

9. podkarpackie - 18 166 483 

10. podlaskie - 20 2 96 

11. pomorskie - 22 184 428 

12. śląskie - 24 314 1172 

13. świętokrzyskie - 26 24 97 

14. warmińsko-mazurskie - 28 64 204 

15. wielkopolskie - 30 369 784 

16. zachodniopomorskie - 32 220 515 

  Liczba podmiotów Razem: 2907 7610 

Tabela nr 1. Podmiot Wykonujący Działalność Leczniczą nie wykonał 

aktualizacji danych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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L.p. Nazwa i kod województwa 
Brak 

numeru 
REGON 

Brak 
numeru 

NIP 

Numer  
NIP = 

000000-
0000 

Kod określający formę 
organizacyjno-prawną 
podmiotu wykonujące-
go działalność leczniczą 

jest nieprawidłowy. 

Rubryka 
trzecia* — 

Wartość 
pola jest 

pusta 

Rubryka 
ósma **—  

wartość 
pola jest 

pusta 

Nieprawi-
dłowy kod 
podmiotu 
tworzące-

go. 

Data rozpo-
częcia 

działalności 
Wartość 
pola jest 

pusta 

1. dolnośląskie - 02 1 1 0 277 0 158 95 5 

2. kujawsko-pomorskie - 04 0 0 0 132 0 62 21 0 

3. lubelskie - 06 1 0 0 218 0 132 17 5 

4. lubuskie - 08 4 4 0 69 0 35 11 2 

5. łódzkie - 10 1 21 1 303 0 224 64 31 

6. małopolskie - 12 1 1 1 56 0 44 112 2 

7. mazowieckie - 14 0 0 1 590 0 425 118 11 

8. opolskie - 16 2 2 0 31 4 21 55 0 

9. podkarpackie - 18 26 28 0 191 23 121 67 13 

10. podlaskie - 20 0 0 0 2 0 1 18 0 

11. pomorskie - 22 2 5 2 191 5 128 35 4 

12. śląskie - 24 5 4 0 328 0 217 103 11 

13. świętokrzyskie - 26 0 0 0 34 0 21 16 0 

14. warmińsko-mazurskie - 28 0 0 0 72 0 31 21 0 

15. wielkopolskie - 30 7 6 0 386 0 260 50 45 

16. zachodniopomorskie - 32 6 5 0 257 5 135 149 9 

Razem: 56 77 5 3137 37 2015 952 138 

*firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego.  
**identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się siedziba albo miejsce zamieszkania podmiotu leczniczego.  

Tabela nr 2. Zestawienie ilościowe  błędów dla zapisów w rejestrze RPWDL definiujących Podmiot. 

L.p. Nazwa i kod województwa 
Brak numeru  

REGON 
Identyfikator terytorialny 

-TERYT. Pole jest puste 
Data rozpoczęcia działalno-
ści Wartość pola jest pusta 

1. dolnośląskie - 02 242 1 1 

2. kujawsko-pomorskie - 04 148 0 0 

3. lubelskie - 06 188 0 0 

4. lubuskie - 08 59 0 0 

5. łódzkie - 10 357 23 31 

6. małopolskie - 12 57 0 0 

7. mazowieckie - 14 561 0 0 

8. opolskie - 16 21 0 0 

9. podkarpackie - 18 147 0 0 

10. podlaskie - 20 5 0 0 

11. pomorskie - 22 195 0 0 

12. śląskie - 24 241 0 1 

13. świętokrzyskie - 26 25 0 0 

14. warmińsko-mazurskie - 28 79 0 0 

15. wielkopolskie - 30 429 0 0 

16. zachodniopomorskie - 32 185 0 0 

 Razem: 2939 24 33 

Tabela nr 3. Zestawienie ilościowe błędów dla zapisów w rejestrze RPWDL definiujących Jednostkę Organizacyjną. 
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Powyżej opublikowane dane przedstawiają stan rejestrów prowadzonych przez poszczególne organy rejestrowe. Dalsze 

kierunki i obszary, w których trzeba będzie dokonywać poprawy wskazywane będą sukcesywnie.  

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

L.p. Nazwa i kod województwa 
Brak numeru 

REGON 

Identyfikator tery-
torialny -TERYT. 
Pole jest puste 

Data rozpoczęcia 
działalności Wartość 

pola jest pusta 

Wartość pola 
"Specjalność komórki 
organizacyjnej" jest 

pusta 

1. dolnośląskie - 02 1224 4 4 118 

2. kujawsko-pomorskie - 04 702 0 0 22 

3. lubelskie - 06 849 0 1 65 

4. lubuskie - 08 158 0 0 11 

5. łódzkie - 10 2059 110 171 29 

6. małopolskie - 12 208 0 0 33 

7. mazowieckie - 14 3702 0 0 167 

8. opolskie - 16 57 0 0 8 

9. podkarpackie - 18 581 0 2 127 

10. podlaskie - 20 15 0 0 11 

11. pomorskie - 22 773 0 0 25 

12. śląskie - 24 896 0 3 33 

13. świętokrzyskie - 26 88 0 0 50 

14. warmińsko-mazurskie - 28 252 0 0 20 

15. wielkopolskie - 30 1597 0 2 79 

16. zachodniopomorskie - 32 964 0 0 156 

 Razem: 14125 114 183 954 

Tabela nr 4.  Zestawienie ilościowe  błędów dla zapisów w rejestrze RPWDL definiujących Komórkę Organizacyjną. 

Kontynuacja artykułu ze strony 3. 

W dniu 3 września 2013 r. w ramach prowadzonych 

na zlecenie CSIOZ badań ilościowych przez kon-

sorcjum firm: TNS Polska S.A. oraz Instytut Ba-

dawczy ProPublicum Sp. z o.o. sp.k. na rzecz pro-

jektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Ana-

lizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarze-

niach Medycznych, odbył  się Panel ekspertów. 

Teza   postawiona podczas spotkania podejmowa-

ła kwestie Wdrażania Elektronicznej  Dokumenta-

cji Medycznej  -  stopniowo czy jednorazowo? 

W Panelu - jako eksperci - udział wzięli przedstawiciele 

min. Narodowego Funduszu Zdrowia, Generalnego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Krajowej 

Izby Gospodarczej, Stowarzyszenia Twórców Oprogra-

mowania Rynku Medycznego, a także podmiotów pro-

wadzących działalność medyczną sektora prywatnego. 

Panel ekspertów w CSIOZ 

Fot. CSIOZ. Panel ekspertów CSIOZ w dniu 03.09.2013 r. 

mailto:biuro@csioz.gov.pl
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4.  Karty wypisu ze wskazówkami dla pacjenta - mate-

riał w opracowaniu. 

5. Raportu pielęgniarskiego - w opracowaniu. 

Zaleceniem Rady ds. e-zdrowia w pielęgniarstwie jest 

wykorzystanie powyższych dokumentów przy tworzeniu 

architektury pielęgniarskiej dokumentacji elektronicznej 

a także uwzględnienie ich podczas prowadzenia prac 

dyplomowych, wykorzystujących metodę studium indy-

widualnego przypadku na kierunkach: pielęgniarstwo, 

położnictwo oraz w kształceniu podyplomowym. 

Wypracowana Rekomendacja po weryfikacji, zostanie 

przedstawiona Ministrowi Zdrowia, podmiotom prowa-

dzącym działalność leczniczą, podmiotom prowadzącym 

kształcenie na kierunku pielęgniarstwo i kierunku położ-

nictwo, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Centrum 

Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, 

Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Naczelnej 

Radzie Lekarskiej. Zostanie ona również udostępniona 

zainteresowanym podmiotom leczniczym budującym 

architekturę dokumentacji pielęgniarskiej. 

W najbliższych planach zespołu jest opracowanie po-

działu diagnoz pielęgniarskich, według ICNP®, w wersji 

2011 w celu przygotowania planów opieki dla potrzeb 

dokumentacji elektronicznej.  

Kolejnym etapem będzie zbudowanie narzędzia dla   

potrzeb Rady oraz osób, które będą współpracowały 

z Radą przy tworzeniu planów opieki.■ 

 

Kontakt: dorota.kilanska@umed.lodz.pl 

PROFESJONALIŚCI W OCHRONIE ZDROWIA 

Posiedzenie Rady ds. e-Zdrowia w pielęgniarstwie 

Dr Dorota Kilańska 

W dniu 24 lipca 2013 r. w Centrum 

Systemów Informacyjnych Ochro-

ny Zdrowia, odbyło się VIII posie-

dzenie Rady ds. e-Zdrowia w pie-

lęgniarstwie. Omawianym tema-

tem była aktualna wersja karty 

oceny i karty wywiadu pielęgniar-

skiego. 

Podczas posiedzenia Rada ds.              

e-Zdrowia w pielęgniarstwie zareko-

mendowała wprowadzenie do Karty 

indywidualnej opieki pielęgniarskiej - 

wskazanej w Rekomendacji nr 1/-

1/2013 w sprawie projektu elektro-

nicznej dokumentacji medycznej w pielęgniarstwie -  

wzorów dokumentów, będących integralną jej częścią: 

1. Karty oceny stanu pacjenta (wraz z rekomendowa-

nymi przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek 

skalami oceny stanu zdrowia pacjenta stanowią  

załącznik do Rekomendacji). 

2. Karty wywiadu pielęgniarskiego (stanowiąca załącz-

nik do Rekomendacji). 

3. Planu opieki opartego na Międzynarodowej Klasyfi-

kacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP®) (w tym dia-

gnoz pielęgniarskich i działań/interwencji pielę-

gniarskich oraz wyników opracowywanych w opar-

ciu o Klasyfikację ICNP®). 

Autorka 

jest  Przewod-

niczącą Rady 

ds. e-zdrowia 

w Pielęgniar-

stwie w CSIOZ 

Uczestnicy Panelu podjęli próbę odpowiedzi na pytanie 

dotyczące Wdrażania Elektronicznej  Dokumentacji   

Medycznej  -  stopniowo czy jednorazowo? 

Celem dyskusji była wymiana opinii w obszarach: 

doświadczeń w innych krajach dotyczących wdraża-

nia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, 

silnych i słabych stron obu koncepcji, 

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna, a zasada Pareto 

-  czy można wydzielić podzbiór dokumentów najczęściej 

wykorzystywanych w procesach leczenia? 

Spotkanie było także okazją do przedstawienia wstępnych 

wyników badań opinii społecznej. Przypominamy, że 

celem prowadzonych badań było zdiagnozowanie rodza-

jów potrzeb użytkowników Projektu P1 oraz monitoring 

opinii i obaw wybranych grup interesariuszy Projektu. 

Pozyskane w ten sposób informacje pozwolą na optymali-

zację komunikacji na poszczególnych etapach realizacji 

Projektu.  

Podczas Panelu ekspertów miała miejsce merytoryczna 

i konstruktywna dyskusja podczas której, uczestnicy poru-

szyli wiele istotnych kwestii związanych z planowanym 

wprowadzeniem Elektronicznej Dokumentacji Medycz-

nej. 

Jednocześnie informujemy, iż Centrum planuje organiza-

cję kolejnych spotkań z ekspertami, których przedmiot 

dyskusji stanowić będzie proces wdrażania Elektronicznej 

Dokumentacji Medycznej. 

Dyrekcja Centrum dziękuje wszystkim uczestnikom Pane-

lu ekspertów za przybycie i aktywny udział w dyskusji.  

 

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

promocja@csioz.gov.pl 

mailto:dorota.kilanska@umed.lodz.pl
mailto:promocja@csioz.gov.pl
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1 lipca 2013 roku Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił Zintegrowany Informator Pacjenta. ZIP to ogólno-

polski serwis, dzięki któremu pacjent będzie miał dostęp do informacji o udzielonych mu świadczeniach zdro-

wotnych i ich kosztach sfinansowanych przez NFZ od 2008 r. Jest to drugi po eWUŚ etap informatyzacji pol-

skiego systemu ochrony zdrowia, realizowany przez NFZ. 

Dzięki ZIP każdy pacjent może otrzymać  informacje o udzielonych mu świadczeniach 

i ich kosztach nie wychodząc z domu, a jedynie zakładając bezpłatne konto ZIP. Do tej 

pory takie informacje można było uzyskać w Funduszu jedynie w postaci „papierowej”. 

W Informatorze można także sprawdzić gdzie się leczyliśmy i ile za to zapłacił NFZ 

(dane od 2008 r.), gdzie i kiedy wykupiliśmy refundowaną receptę, ile Fundusz dopłacił 

do leku lub gdzie się leczyć bezpłatnie. Można także znaleźć informację na jakim etapie realizacji jest złożony w NFZ 

wniosek do sanatorium, kiedy i gdzie korzystaliśmy z leczenia uzdrowiskowego, w systemie sprawdzimy również, czy 

mamy prawo do świadczeń zdrowotnych. Pacjenci zyskają także dostęp do wyszukiwarki przychodni i lekarzy mających 

kontrakty z NFZ. 

Aby korzystać z serwisu należy wejść na stronę rejestracji ZIP (https://zip.nfz.gov.pl/ap-portal/ ) i wypełnić zamiesz-

czony formularz. Po wypełnieniu wniosku należy zgłosić się z dowodem osobistym do oddziału NFZ w celu uzyskania 

danych dostępowych do serwisu (identyfikator użytkownika oraz tymczasowe hasło). 

Według stanu na 27 sierpnia br. Informator liczy ok.  200 tys. użytkowników. Codziennie do systemu loguje się do 10 

tysięcy użytkowników. Szczegółowe informacje na temat danych dostępowych wydanych przez NFZ oraz ilości złożo-

nych wniosków prezentuje w podziale na województwa poniższy wykres. 

W kolejnych etapach planowany jest rozwój następujących  funkcjonalności ZIP: 

rozszerzenie zakresu użytkowników poprzez dodanie funkcji obsługi pełnomocników odbierających dane dostępowe 

w imieniu osób, które nie mogą pojawić się osobiście, a także obsługi opiekunów (przede wszystkim rodziców), którzy 

będą mieli prawo zaglądania do danych swoich podopiecznych (dzieci lub osób zależnych); 

dodanie informacji o płatnikach składek, co w przypadku niektórych typów działalności gospodarczej spowoduje 

odejście od anonimizacji danych; wyświetlenie bowiem NIP-u będzie jednoznaczne z określeniem osoby; w tej zakład-

ce planowane są też informacje o wysokości wpłaconych składek; 

umożliwienie oceny świadczeniodawców przez pacjentów, np. poprzez system gwiazdek lub ankiet oceniających. 

Z systemu mogą korzystać 

osoby, które ukończyły 18 

lat zarówno ubezpieczone, 

jak i nieubezpieczone 

uprawnione do świadczeń, 

nieubezpieczone, ale mają-

ce prawo do świadczeń 

w przeszłości oraz osoby 

ubezpieczające się dobro-

wolnie. 

Więcej informacji na temat 

Zintegrowanego Informa-

tora Pacjenta: https://

zip.nfz.gov.pl/ap-portal/ ■ 

 

Kontakt: Biuro Koordyna-

tora Projektów Informacyj-

nych w Ochronie Zdrowia, 

e-mail:  

koordynator@csioz.gov.pl 

Zintegrowany Informator Pacjenta 

Wykres. Dane dotyczące użytkowników ZIP w podziale na województwa 

https://zip.nfz.gov.pl/ap-portal/
https://zip.nfz.gov.pl/ap-portal/
https://zip.nfz.gov.pl/ap-portal/
mailto:koordynator@csioz.gov.pl


STR. 7 2013, WYDANIE JEDENASTE 

W dniu 1 lipca 2013 roku został  

uruchomiony Rejestr Medycznie 

Wspomaganej Prokreacji. Podmio-

tem prowadzącym rejestr jest Mini-

ster Zdrowia, natomiast podmiotem 

odpowiedzialnym za funkcjonowa-

nie systemu teleinformatycznego - 

Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia.  

Rejestr Invitro jest narzędziem zapew-

niającym sprawną realizację programu, 

kontrolę nad wydatkowaniem środków 

publicznych oraz dostarczenie mechanizmów do przepro-

wadzania analiz skuteczności programu. 

Dodatkowo  umożliwia parom dotkniętym niepłodnością 

szeroki oraz równy dostęp do procedury zapłodnienia 

pozaustrojowego realizowanej w ramach Programu    

Leczenia Niepłodności Metodą Pozaustrojową.  

Użytkownikami systemu są pracownicy wszystkich reali-

zatorów Programu, którzy podpisali umowę z Minister-

stwem Zdrowia oraz pracownicy Departamentu           

Matki  i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia. 

Pacjentów do programu kwalifikuje lekarz. Wszystkie pary 

(niekoniecznie małżeństwa) muszą mieć stwierdzoną bez-

względną przyczynę niepłodności lub udokumentowane 

jej nieskuteczne leczenie w ciągu ostatniego roku poprze-

dzającego zgłoszenie się do programu. Kobiety nie mogą 

przekroczyć 40. roku życia i w przeszłości nie mogły mieć 

problemów z donoszeniem ciąży. Państwo sfinansuje 

każdej parze maksymalnie trzy próby zapłodnie-

nia  Invitro.  

W pierwszym roku obowiązywania 

programu państwo przeznaczy na nie-

go około 67,8 mln złotych. Koszt jed-

nego zabiegu in vitro to maksymalnie 

7,5 tys. złotych.  

Trzy letnim programem leczenia nie-

płodności objętych zostanie 15 tys. 

par, a jego  efekty mają przynieść: 

obniżenie liczby par bezdzietnych 

zapewnienie najlepszego standardu 

leczenia niepłodności 

poprawa trendów demograficznych poprzez zastoso-

wanie metody o najwyższej skuteczności udokumen-

towanej badaniami naukowymi. 

W pierwszym roku leczenie rozpocznie 2 tysiące par, 

w drugim ok. 5,5 tysiąca, a w trzecim 7,5 tysiąca par. 

Nad realizacją programu będzie czuwała powołana przez 

ministra zdrowia co najmniej pięcioosobowa rada progra-

mowa, która co roku przygotuje raport z przebiegu     

programu. 

Program cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Na  

połowę sierpnia 2013 roku, liczba par zarejestrowanych 

wynosiła ponad 3 tysiące, zakwalifikowanych ponad      

1,5 tysięcy par, liczba par które są w trakcie procedur  

wyniosła ponad 600.■ 

Kontakt:: Monika Rocławska, Biuro Zarządzania Projek-

tami, e-mail: p1_info@csioz.gov.pl  

Rejestr Medycznie Wspomaganej Prokreacji (RMWP)  

Do dnia 8 września br. można 

było wysyłać  ankiety dotyczą-

ce badania prowadzonego 

w ramach Programu Operacyj-

nego Kapitał Ludzki, Priorytet 

II, Poddziałanie 2.3.3 Podnie-

sienie jakości zarządzania 

w ochronie zdrowia. Ankieta 

kierowana była do lekarzy, lekarzy 

dentystów, pielęgniarek, położ-

nych oraz kadry zarządzającej pla-

cówkami ochrony zdrowia.  

Dziękujemy wszystkim pracownikom medycznym, 

którzy przesłali wypełnienie ankiety.  

Celem badania było zebranie podstawowych informacji 

o stanie kompetencji cyfrowych pracowników podmiotów 

leczniczych oraz wykorzystywania przez nich narzędzi 

teleinformatycznych, które pozwalają na przetwarzanie, 

gromadzenie i przesyłanie informacji w postaci elektro-

nicznej w codziennej pracy. 

Informacje uzyskane za pośrednictwem ankiet będą wy-

korzystane wyłącznie przez Centrum Systemów Informa-

cyjnych Ochrony Zdrowia, na potrzeby opracowania pro-

gramu szkoleń dopasowanego ściśle do potrzeb pracow-

ników podmiotów leczniczych.■ 

 

Kontakt: Biuro Zarządzania Projektami, e-mail: 

p1_info@csioz.gov.pl 

ANKIETA kierowana do pracowników medycznych 

mailto:p1_info@csioz.gov.pl
mailto:p1_info@csioz.gov.pl


STR. 8 BIULETYN INFORMACYJNY  

Zakończenie Konsultacji założeń realizacji Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Jak wspominaliśmy w poprzednim Biuletynie, w artykule „Nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020”, 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zaplanowały konsultacje, 

podczas których przedsiębiorcy, samorządowcy i przedstawiciele jednostek podległych JST mogli zgłaszać 

swoje uwagi do zaprezentowanych założeń realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-

2020 (PO PC). 

W ramach inicjatywy odbyły się 4 spotkania, w: Krakowie, Poznaniu, Gdańsku i Warszawie. I to właśnie ostatnia konfe-

rencja warszawska, zakończyła konsultacje założeń Programu Polska Cyfrowa. Podczas czterech spotkań,  które prowa-

dził wiceminister Paweł Orłowski uczestnicy zgłaszali uwagi do każdego z poruszanych obszarów: powszechny dostęp 

do szybkiego internetu, e-administracja i e-integracja osób wykluczonych cyfrowo. Te trzy obszary mają otrzymać 

wsparcie z PO PC. 

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie MRR, program ten w przeciwieństwie do większości   programów na 

nową perspektywę, nie ma on swojego odpowiednika w latach 2007-2013. Ma być całkowicie nowym przedsięwzięciem, 

które przyspieszy m.in.: 

budowę, rozbudowę lub przebudowę sieci zapewniających szybki (powyżej 30 Mb/s) szerokopasmowy 

dostęp do Internetu (stan rozwoju infrastruktury szerokopasmowej w Polsce jest relatywnie niski 

w porównaniu z większością pozostałych krajów UE), 

tworzenie przyjaznej obywatelom e-administracji (mimo pozytywnych zmian w ostatnich latach, wciąż 

konieczne są działania służące poprawie dostępności e-usług publicznych), 

otwieranie zasobów publicznych, 

zwiększanie kompetencji cyfrowych osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (zjawisko wykluczenia 

cyfrowego dotyczy 13 mln osób w Polsce, m.in. emerytów, rencistów, niepełnosprawnych czy osób    

nieaktywnych zawodowo). 

Jak powiedział Wiceminister Paweł Orłowski „Najogólniej mówiąc, Program Polska Cyfrowa ma pomóc wykorzystać 

potencjał cyfrowy dla poprawy jakości życia. Służyć temu będzie m.in. przemyślana konstrukcja PO PC, która w pierw-

szych dwóch priorytetach skupia się na elementach podażowych, czyli ułatwianiu dostępu do Internetu i tworzeniu  

treści interesujących dla obywateli, a w trzecim na popycie, czyli wspieraniu umiejętności korzystania z cyfrowej rzeczy-

wistości”. 

Minister Boni przedstawił Perspektywę Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Mówił o trzech filarach cyfryzacji 

w Polsce, które odpowiadają trzem poniższym priorytetom projektowanego programu:  

Więcej informacji na temat Kon-

ferencji i poruszanych  tematów 

znajdziecie Państwo na stronie 

Ministerstwa Rozwoju Regional-

nego - Założenia Programu Pol-

ska Cyfrowa skonsultowane] 

Oraz na stronie Ministerstwa 

Administracji i Cyfryzacji Konsul-

tacje POPC. ■ 

 

Kontakt: Biuro Koordynatora 

Projektów Informacyjnych 

w Ochronie Zdrowia, e-mail: 

koordynator@csioz.gov.pl 

http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Strony/Zalozenia_POPC_skonsultowane_24072013.aspx
http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Strony/Zalozenia_POPC_skonsultowane_24072013.aspx
https://mac.gov.pl/dzialania/konsultacje-popc-michal-boni-w-poznaniu/
https://mac.gov.pl/dzialania/konsultacje-popc-michal-boni-w-poznaniu/
mailto:koordynator@csioz.gov.pl


STR. 9 2013, WYDANIE JEDENASTE 

W związku z rozpowszechnianiem przez firmę MedGo informacji, że od 2014 roku każdy pacjent 

będzie zobligowany do posiadania Indywidualnego Konta Pacjenta, informujemy, iż powyższe 

treści są nieprawdziwe. 

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia nie nakłada na usługobiorców obowiązku 

posiadania konta, które będzie umożliwiać pacjentom dostęp do własnych danych medycznych. 

Jednym z celów realizowanego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia projektu pn. Elektroniczna 

Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) jest budowa 

Portalu o nazwie Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Portal ten będzie bezpłatną aplikacją on-line przeznaczoną dla 

usługobiorców umożliwiającą podgląd: 

własnych danych medycznych, 

zrealizowanych usług medycznych, 

wyników badań, elektronicznych recept, 

elektronicznych skierowań, 

elektronicznych zwolnień lekarskich,  

zaplanowanych wizyt oraz szczepień.  

Ponadto w ramach Portalu IKP pacjent będzie miał możliwość zarządzania uprawnieniami 

dostępu do własnych danych medycznych. 

Mając na uwadze powyższe, treści rozpowszechniane przez firmę MedGo są niezgodne z prawdą oraz mogą 

wprowadzać w błąd, poprzez użycie nazwy Indywidualne Konto Pacjenta, która jest zbliżona do nazwy Porta-

lu budowanego przez Centrum pn. Internetowe Konto Pacjenta. 

Ostrzegamy obywateli przed nieświadomym powierzaniem własnych danych medycznych firmom komercyjnym, zwra-

cając szczególną uwagę na wysoką wrażliwość danych zawartych w Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Elektro-

niczna Dokumentacja Medyczna powinna być przetwarzana w sposób zapewniający wysoką ochronę tych danych, 

a dostęp do niej powinny mieć wyłącznie osoby uprawnione. 

Pełna treść komunikatu znajduje się w Aktualnościach na stronie www.csioz.gov.pl ■ 

Kontakt: Wydział Informacji i Promocji CSIOZ, e-mail: promocja@csioz.gov.pl  

Ostrzeżenie dotyczące rozpowszechnianych informacji 
na temat konta pacjenta 

OSTRZEGAMY 

OBYWATELI PRZED 

NIEŚWIADOMYM 

POWIERZANIEM 

WŁASNYCH DANYCH 

MEDYCZNYCH 

FIRMOM 

KOMERCYJNYM 

Tytułem przypomnienia, pierwsza edycja 

badań regionalnych  została przeprowadzo-

na w okresie od 20 lutego do 6 marca 2012 r.  

Celem obecnego badania jest dalsza popra-

wa efektywnej koordynacji, współdziałania 

oraz integracji projektów regionalnych 

i projektów centralnych realizowanych 

przez Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia. Badanie obejmuje identyfikację 

i weryfikację stanu realizacji projektów regionalnych zwią-

zanych z ochroną zdrowia   i wdrażanych funkcjonalności 

systemów Regionalnych w zakresie kompatybilności oraz 

zapewnienia interoperacyjności z systemami realizowany-

mi przez CSIOZ. 

Zebrane informacje pozwolą także na zidentyfikowanie 

potrzeb w zakresie wsparcia placówek medycznych 

w procesie integracji związanej z wymianą danych pomię-

dzy systemami informacyjnych w ochronie zdrowia.  

Chcielibyśmy podkreślić, iż Państwa doświad-

czenia są dla nas nieocenionym źródłem wie-

dzy i każda ankieta i odpowiedzi na pytania są 

dla nas bardzo istotne.  

Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich 

podmiotów leczniczych o udział w przedmio-

towym badaniu. 

Termin wysyłania uzupełnionych ankiet to 

30 września 2013 roku. 

Więcej informacji na temat prowadzonego badania, ankie-

ta elektroniczna oraz wskazówki pomocne przy wypełnia-

niu ankiety zamieszczone są na stronie CSIOZ w prze-

strzeni Współpraca z Regionami → Ważne wydarzenia. 

Wyniki tegorocznego badania, tak jak to miało miejsce 

podczas I Edycji,  zostaną opublikowane w Biuletynie 

informacyjnym CSIOZ.■ 

Kontakt: Biuro Koordynatora Projektów Informacyjnych 

w Ochronie Zdrowia, e-mail: koordynator@csioz.gov.pl 

Rozpoczęto II Edycję Badań Regionalnych 

http://www.csioz.gov.pl/indexDetail.php?id=216
mailto:promocja@csioz.gov.pl
http://www.csioz.gov.pl/wydarzenieDetail.php?id=6
mailto:koordynator@csioz.gov.pl
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WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 

Recepta transgraniczna 

Wielu z nas, podróżując po Europie - zarówno 

w celach służbowych jak i turystycznych - zadawało 

sobie pytanie, kiedy będzie możliwa realizacja recept 

wystawionych w kraju podczas pobytu za granicą.  

W odpowiedzi na tak postawione pytanie Parlament   

Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęła w marcu 

2011 r. Dyrektywę 24/UE/2011 w sprawie stosowania 

praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, 

zwanej dalej Dyrektywą. Na jej użytek zdefiniowano 

transgraniczną opiekę zdrowotną jako opiekę zdrowotną 

świadczoną lub przepisaną w państwie członkowskim 

innym niż państwo członkowskie pacjenta, w którym jest 

ubezpieczony. Natomiast opiekę zdrowotną określono 

jako usługi zdrowotne świadczone przez pracowników 

ochrony zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub 

poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, 

wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych 

oraz wyrobów medycznych. Z przywołanych definicji 

wynika, że dotyczą one również recept wystawianych  

zarówno na produkty lecznicze jak i wyroby medyczne. 

Ponadto Dyrektywa w art. 21 „Transpozycja” nakłada na 

państwa członkowskie obowiązek 

wprowadzenia w życie przepisów 

ustawowych, wykonawczych i admi-

nistracyjnych niezbędnych do wyko-

nania niniejszej dyrektywy najpóźniej 

do dnia 25 października 2013 r. 

W praktyce oznacza to, że od końca 

października polscy pacjenci będą 

mogli poprosić lekarza o wystawienie 

recepty transgranicznej w celu jej 

realizacji w innym państwie człon-

kowskim. 

Krajowe punkty kontaktowe 

Aby pacjenci mogli zwracać się o z prośbą o wystawienie 

właściwej recepty, ważne jest, by krajowe punkty kontak-

towe (KPK, o których mowa w art. 6 Dyrektywy), przeka-

zywały pacjentom odpowiednie informacje na temat treści 

i celu niewyczerpującego wykazu elementów, które     

powinny pojawiać się na tych receptach. Koniecznym 

wydaje się poświęcenie krajowym punktom kontaktowym 

trochę więcej uwagi. Dyrektywa, we wspomnianym powy-

żej artykule, nakłada na każde państwo członkowskie  

obowiązek powołania co najmniej jednego krajowego 

punktu kontaktowego do spraw transgranicznej opieki 

zdrowotnej. Nakłada również konieczność zapewnienia, 

aby krajowe punkty kontaktowe konsultowały się 

z organizacjami pacjentów, świadczeniodawcami i pod-

miotami oferującymi ubezpieczenia zdrowotne. 

Główne zadania KPK: 

1. Ułatwienie wymiany informacji dotyczących transgra-

nicznej opieki zdrowotnej, w szczególności recept, 

i ścisła współpraca między sobą. 

2. Udzielanie pacjentom na wniosek, informacji o krajo-

wych punktach kontaktowych w innych państwach 

członkowskich. 

3. Udzielanie pacjentom i pracownikom medycznym infor-

macji o ich prawach i uprawnieniach w tym państwie 

członkowskim w odniesieniu do uzyskiwania transgra-

nicznej opieki zdrowotnej, w szczególności w odniesie-

niu do warunków zwrotu kosztów, procedur uzyskiwa-

nia dostępu do tych uprawnień i ich określania, a także 

procedur odwoławczych i zadośćuczynienia, w przypad-

ku gdyby pacjenci uważali, że ich prawa nie są respekto-

wane. Informacje te powinny być łatwo dostępne i upo-

wszechniane za pomocą środków elektronicznych oraz 

w formatach dostępnych dla osób niepełnosprawnych. 

4. Informowanie pacjentów o mechanizmach zwrotu 

kosztów poniesionych w trakcie realizacji recepty trans-

granicznej. 

Polska nie wdrożyła jeszcze zapisów Dyrektywy, jednak 

podjęta została już decyzja, że krajowym punktem      

kontaktowym do spraw transgranicznej opieki zdrowotnej 

będzie Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Refundacja leków 

Dyrektywa stanowi, że państwo członkowskie, które 

ubezpiecza pacjenta, zapewnia zwrot kosztów poniesio-

nych przez ubezpieczonego, który korzysta z transgra-

nicznej opieki zdrowotnej, jeżeli dany element opieki 

zdrowotnej mieści się w zakresie świadczeń, objętych 

ubezpieczeniem w państwie członkowskim ubezpieczenia. 

W przypadku recepty transgranicznej poziom refundacji 

produktów leczniczych i wyrobów medycznych pozosta-

nie na tym samym poziomie, jak w kraju ubezpieczenia 

pacjenta. Narodowy Fundusz Zdrowia, jako KPK określi 

szczegółowo mechanizm tej refundacji. 

Prawo UE - Dyrektywa wykonawcza 

Na podstawie Dyrektywy, Komisja Europejska w grudniu 

2012 r. przyjęła Dyrektywę Wykonawczą Komisji 2012-

/52/UE ustanawiającą środki ułatwiające uznawanie  

recept lekarskich wystawionych w innym państwie człon-

kowskim, zwaną dalej Dyrektywą wykonawczą. 

Jednym z najistotniejszych elementów Dyrektywy wyko-

nawczej jest jej załącznik, który zawiera niewyczerpujący 

wykaz elementów, które należy zawrzeć w receptach 

transgranicznych. 

Wykaz ten powinien umożliwiać farmaceucie, który reali-

zuje receptę, sprawdzenie jej autentyczności oraz ustale-

nie, czy została ona wystawiona przez osobę wykonującą 

zawód regulowany w zakresie opieki zdrowotnej, upoważ-

nioną zgodnie z prawem do jej wystawienia. 

OD KOŃCA 

PAŹDZIERNIKA BR. 

POLSCY PACJENCI 

BĘDĄ MOGLI POPROSIĆ 

LEKARZA 

O WYSTAWIENIE 

RECEPTY 

TRANSGRANICZNEJ 

W CELU JEJ REALIZACJI 

W INNYM PAŃSTWIE 

CZŁONKOWSKIM. 
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Ze względu na ograniczoną ogólną skalę transgranicznej opieki zdrowotnej niewyczerpujący wykaz elementów wymie-

nionych w załączniku do Dyrektywy wykonawczej, powinien mieć zastosowanie wyłącznie do recept, które mają być 

użyte w innym państwie członkowskim. Zadaniem państwa członkowskiego UE jest zapewnienie, aby recepty transgra-

niczne zawierały co najmniej elementy określone w załączniku. 

Ponieważ zawartość informacyjna recepty transgranicznej różni się nieco od zakresu danych, które osoba uprawniona do 

wystawiania recept musi nanieść na receptę według istniejącego stanu prawnego, ważnym jest, aby pacjent przed rozpo-

częciem wystawienia recepty poinformował lekarza, że będzie ją realizował w innym państwie członkowskim.■ 

Kontakt: Piotr Starzyk, Koordynator Wsparcia Specjalistycznego, e-mail: p1_info@csioz.gov.pl  

mailto:p1_info@csioz.gov.pl
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OKIEM PACJENTA 

Tomasz Szelągowski 

Co jeszcze można zrobić, aby   

pomóc w szybszym wdrożeniu 

rozwiązań e-Zdrowia w Polsce? 

Czy trzeba cokolwiek jeszcze   

robić? 

Takie pytania powinni stawiać sobie 

wszyscy uczestnicy systemu opieki 

zdrowotnej (SOZ). Mogą się one 

wydawać oczywiste lub lakoniczne, 

jednakże odpowiedzi nie zawsze będą 

proste. We wszystkich środowiskach 

znajdziemy skrajne postawy, od   

tryskających pomysłami entuzjastów 

do zupełnie biernych, a nawet prze-

ciwników.  

Część pacjentów utrzymuje spojrzenie na SOZ, jako na 

Służbę Zdrowia. Wszystko należy się w ramach płaconej 

do NFZ i ZUS składki. Bez względu na to jak dbam (lub 

nie) o swoje zdrowie, cierpię na chorobę przewlekłą, to i 

tak Państwo musi o mnie zadbać. W Ośrodku Zdrowia    

podejmą za mnie decyzję, powiedzą mi co dalej będzie się 

ze mną działo (pojadę do szpitala, czy wystarczą mi same 

leki?). Samo pojęcie Służby Zdrowia jest dziś jak najbar-

dziej aktualne i etycznie pożądane, ale w warunkach    

gospodarki rynkowej poddane zostało przedefiniowaniu 

w stosunku do rzeczywistości sprzed roku 1989. Nie zo-

baczymy już tych samych postaw, ani u lekarzy i pielęgnia-

rek, ani u pacjentów i ich opiekunów. 

W ostatnim czasie coraz powszechniejsze staje się rynko-

we postrzeganie SOZ. Dla osób reprezentujących tą   

grupę, widoczne jest to na wielu poziomach: od kierunku, 

jaki przyjmują regulacje rządowe, poprzez zmienione   

postawy pracowników zatrudnionych w publicznych   

placówkach, funkcjonujące sieci prywatnych świadczenio-

dawców, aż do pacjentów zwiększających swoje oczekiwa-

nia. Mechanizm konkurencji rynkowej dawno już zado-

mowił się na wszystkich poziomach systemu. Wymaga to 

od pacjenta większej świadomości zdrowotnej. W Europie 

przyjął się już termin "Health Literacy", którego znaczenie 

można by opisać, jako poziom zgromadzonej przez daną 

osobę wiedzy na temat zdrowia i umiejętność jej wykorzy-

stania do dbania o własne zdrowie, przy wykorzystaniu 

możliwości oferowanych przez system ochrony zdrowia. 

Nasza świadomość zdrowotna rośnie i tym samym 

procent obywateli polskich, zmotywowanych do  

dbania o własne zdrowie, również wzrasta. Dla takich 

właśnie potrzeb powinniśmy reformować nasz system 

ochrony zdrowia. 

Zastanawiając się nad wyborem odpowiednich rozwiązań 

napotykamy na wiele trudności. Tu zaczyna się dyskusja. 

Choć e-Zdrowie uzyskało już swój autorytet, zderzamy się 

z problemem przy jego wdrażaniu. 

Po pierwsze, zdajemy sobie sprawę, że istnieje potrzeba 

zbudowania systemu gromadzenia danych (platforma P1) 

i ich upowszechniania (platforma P2) - to rola państwa. 

Żeby taki system zadziałał, musi zostać zasilony danymi. 

Część danych możemy pozyskać importując je z obecnie 

funkcjonujących baz, ale nie są to ani dane kompletne, ani 

jakościowo satysfakcjonujące. Do uzyskania danych 

o wszystkich zdarzeniach medycznych, lepszej jako-

ści, całościowych i w ilości dotychczas nierejestrowa-

nej, należy przygotować profesjonalistów medycz-

nych i pacjentów wraz 

z ich opiekunami. Takie-

go zadania dziś państwo 

nie zdoła wypełnić samo. 

Wszyscy powinniśmy 

włączyć się w ten ogrom-

ny projekt. 

Przychodzi mi na myśl porównanie wdrażania systemu, 

który tworzy CSIOZ, do początków systemu elektryfika-

cji. Platformy P1 i P2 to trochę tak jakby elektrownie. 

Przetwarzają pobrane dane i udostępniają je na masowa 

skalę, tak jak elektrownie przetwarzają energię z natury na 

prąd elektryczny. Podobnie zaczynało się 100 lat temu, 

kiedy elektryczność była jeszcze nowinką. Upowszechnie-

nie jej w Polsce to głównie okres powojenny (w 1939 r. 

zelektryfikowanych było jedynie 3% ogółu wsi). Przebie-

gała ona z różną prędkością i z odmiennymi problemami 

w różnych regionach. Mimo dużych trudności, brak    

wiedzy i świadomości technicznej został pokonany przez 

korzyść praktyczną, jaką dawał prąd elektryczny 

w codziennych obowiązkach. 

Teraz stoimy przed podobnym wyzwaniem. Informacja 

o korzyściach z zastosowania rozwiązań e-Zdrowia ciągle 

jeszcze nie przebiła się do szerokich mas. CSIOZ, jako 

państwowa agenda (elektrownia) potrzebuje pomocy 

w zebraniu, dystrybucji i wykorzystaniu danych w sekto-

rze zdrowia. 

Podejmować się tego mogą rożne podmioty rynkowe, ale 

to ciągle młody rynek usług. Mimo dużego rozwoju tech-

nologii internetowych w Polsce, w sektorze zdrowia   

obserwujemy duże opóźnienie (np. w stosunku do branży 

finansowej).  

Brakujące elementy w reformie Systemu Ochrony Zdrowia 

Autor jest       

Dyrektorem  

Generalnym  

Federacji Pa-

cjentów Polskich  
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Konsekwentnie realizując Strategię 

komunikacji przyjętą dla projektu 

„Elektroniczna Platforma Gromadze-

nia, Analizy i Udostępniania zasobów 

cyfrowych o Zdarzeniach Medycz-

nych – P1”, CSIOZ przeprowadziło 

akcje informacyjno - edukacyjną we 

współpracy z Polskim Radiem S.A. [1]  

W lipcu i sierpniu tego roku usłyszeliśmy 

na antenie Programu Pierwszego Polskie-

go Radia cykl audycji dotyczących           

e-Zdrowia – zarówno ze studia radiowe-

go, jak i na żywo w ramach studia plene-

rowego „Lata z Radiem”. 

Przedstawiciele CSIOZ, eksperci z dziedziny zdrowia oraz 

dziennikarze informowali społeczeństwo o Projekcie P1, 

a przede wszystkim o korzyściach dla pacjentów płyną-

cych z jego realizacji. Podczas audycji słuchacze mieli 

możliwość dowiedzieć się więcej na temat takich produk-

tów Projektu P1 jak: Internetowe Konto Pacjenta,            

e-Recepta, e-Skierowanie, e- Zwolnienie, e-Zlecenie oraz 

portal informacyjny e-Zdrowie.  

W ramach współpracy CSIOZ z Polskim Radiem S.A. 

odbyło się sześć pikników „Lata z Radiem” w terminach: 

Podczas pikników pracownicy Centrum 

przede wszystkim wyjaśniali, iż gromadze-

nie informacji medycznych w elektronicz-

nych bazach danych, wpłynie na  lepszą do 

nich dostępność, da możliwość sprawniej-

szego i skoordynowanego diagnozowania 

oraz reagowania na zagrożenia dla zdro-

wia. Pacjent zyska większą świadomość 

zdrowotną w zakresie profilaktyki 

i leczenia dzięki dostępowi do wiedzy na 

temat własnego stanu zdrowia, historii 

chorób, zastosowanych procedurach   

medycznych czy przepisanych lekach.  

Rozwiązania wdrażane w ramach projektu P1, wpłyną 

zatem na poprawę bezpieczeństwa pacjenta, jak i trafność 

decyzji diagnostycznych oraz terapeutycznych podejmo-

wanych w procesie leczenia. 

Spotkania z Państwem podczas pikników były dla nas 

doskonałą okazją do bezpośredniego przekazywania infor-

macji o możliwościach, jakie przyniesie realizacja Projektu 

P1. Jednocześnie jest nam niezmiernie miło, że nasze 

przedsięwzięcie cieszyło się tak dużym zainteresowaniem. 

Już w pierwszych dniach nasze stoiska odwiedziło dziesiąt-

ki tysięcy osób. 

Raz jeszcze dziękujemy za Państwa zainteresowanie,    

mamy nadzieję, że ponownie spotkamy się z Państwem, na 

kolejnych imprezach plenerowych. 

Do zobaczenia.■ 

[1] Program Pierwszy Polskiego Radia według raportu Radio 

Track Millward Brown za okres grudzień 2012 - luty 2013 jest 

trzecim co do wielkości słuchalności radiem w Polsce, a ponad 40% 

jego słuchaczy stanowią osoby powyżej 40 roku życia. 

 

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

promocja@csioz.gov.pl 

e-Zdrowie w audycjach „Lata z Radiem” 

Wprowadzając obecnie e-Zdrowie do SOZ nie możemy sobie pozwolić na takie tempo, jak w przypadku elektryfikacji. 

Brakuje nam do tego dobrze ukształtowanych i doświadczonych w pracy z masowym klientem partnerów, czyli rozpo-

znawalnych, sprawdzonych marek. To tak jak idąc na zakupy, kierujemy się wyborem sprawdzonego sklepu (marki) lub 

kupując konkretny produkt również często szukamy markowego, o potwierdzonej renomie i gwarantującego wysoką 

jakość produktu oraz kompleksowej obsługi. W e-Zdrowiu, takie marki dopiero się tworzą i trudno je jeszcze nam,   

pacjentom w Polsce, znaleźć. 

Wprowadzenie nowych technologii do systemu ochrony zdrowia, który jest swoistym ekosystemem, ma wpływ na istnie-

jące tam relacje i powiązania. Nie wystarczy jedna unijna dyrektywa, nowa ustawa, czy rozporządzenie, aby system zmia-

nę zaakceptował. 

Możliwe, że rozwiązania problemów SOZ podpowiedzą nam dopiero nowi aktorzy, którzy 

pojawią się w trakcie, gdy będziemy wykorzystywać w praktyce rozwiązania e-Zdrowia.■ 

 

Kontakt: Federacja Pacjentów Polskich, e-mail: t.szelagowski@federacjapp.pl 

http://www.federacjapp.pl/ 

mailto:promocja@csioz.gov.pl
mailto:t.szelagowski@federacjapp.pl
http://www.federacjapp.pl/
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Transfer innowacji motywowany problemami pacjentów - 
Podsumowanie projektu InTraMed-C2C 

Dr inż. Antoni Zwiefka 

Wszechobecny proces globalizacji w każdej sferze życia  wymusza innowacyjne rozwiąza-

nia i pobudza do większej aktywizacji  wszystkie szczeble zarządzania.  Przykładem takich 

działań jest realizacja, przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,  euro-

pejskiego Projektu IntraMed C2C (Transfer innowacji w sektorze medycznym z klinik do 

firm). Dotyczył on  „nieistniejącej” aktywności sektora medycznego.  Założenia projektu oparte 

były na stwierdzeniu, że kliniki są głównie "użytkownikami końcowymi" innowacji a mogą być  

również sprawcami oddolnego podejścia do transferu innowacji do przemysłu. 

Cele i przebieg Projektu InTraMed-C2C 

Problemy pacjentów powinny motywować i inspirować jednocześnie personel medyczny 

do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w sferze ochrony zdrowia. 

Zagadnienia związane z transferem innowacji w sektorze medycznym, było dotąd mało poznane 

w Europie. Dlatego głównym celem projektu było uzyskanie doświadczenia związanego z transfe-

rem innowacji, a zwłaszcza ze zrozumieniem znaczenia innowacji dla sektora medycznego. Określe-

nie i pomiar korzyści osiąganych przez poszczególne podmioty ,jest głównym celem wszystkich 

analiz ekonomicznych prowadzonych w sektorze zdrowia. Ma to ścisły związek z transferem inno-

wacji, a korzyści ekonomiczne to główny cel tego transferu. Determinuje je zarówno aktualna polityka ekonomiczno-

społeczna, jak i uwarunkowania instytucjonalne oraz czynniki publiczne. W związku z  rosnącymi kosztami opieki zdro-

wotnej, poszukiwanie efektywnych rozwiązań i uzyskiwanie korzyści ekonomicznych jest celem wszystkich systemów 

zdrowotnych niezależnie od ich form organizacyjnych. Dlatego propozycje rozwiązań problemów ekonomicznych,  

wygenerowane w procesie transferu innowacji z klinik do firm, powinny być punktem od-

niesienia dla reformowanego systemu zdrowotnego. Praktycznie w każdej dziedzinie medy-

cyny, od  neonatologii przez gerontologię po najnowsze urządzenia  telemedycyny, koniecz-

ne są zmiany poprawiające jakość i usprawniające system Ochrony Zdrowia. W tym proce-

sie uczestniczą wszystkie zainteresowane grupy tego systemu, począwszy od lekarzy 

i pacjentów, po pracowników administracyjnych i ubezpieczycieli.  Na przestrzeni lat   

rozwinęła się ścisła współpraca między placówkami medycznymi nauki i przemysłu, która 

umożliwia dokonywanie zmian.  

Wysoki potencjał innowacyjności produktów, procesów i rozwoju usług, jaki posiadają  

kliniki wynika z wymogu wyższego wykształcenia dla personelu medycznego. Jak dotąd ten 

potencjał innowacji jest niewystarczająco przenoszony na takie wyniki, jak: rozwój produk-

tu i procesów produkcyjnych dla poprawy zdrowia pacjentów, z uwzględnieniem prawa 

własności intelektualnej (IP). Wynika to, przede wszystkim, z braku środków finansowych 

i możliwości transferu wiedzy i pomysłów na produkty. Ogranicza to małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) 

w wykorzystaniu inicjowanych pomysłów pracowników sektora medycznego.  

Dlatego też, realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Projekt    

InTraMed-C2C skupia się na dostarczaniu narzędzi, które pozwolą na zwiększenie dostępu 

małych i średnich przedsiębiorstw (w skali europejskiej) do potencjału innowacyjnego w klinikach. 

Proces ten powinien otworzyć nowe rynki potencjalnych klientów na innowacyjne produkty.  MŚP są 

bardzo zainteresowane uzyskaniem dostępu do wiedzy generowanej w procesie transferu innowacji.  

Kliniki koncentrują się głównie na efektywnym zarządzaniu oraz dobrostanie pacjentów. Obecnie to 

wielkie przedsiębiorstwa i korporacje dominują,  jako dostawcy gotowych produktów innowacyjnych. 

Jednak elastyczność MŚP do opracowania labolatoryjnych typów, prototypów i małych rozwiązań biznesowych może 

przyczynić  się do polepszenia codziennej pracy klinik a zwłaszcza jej jakości.  

Projekt InTraMed-C2C rozpoczął opracowanie i dostarczenie narzędzi pozwalających na zwiększenie dostępu małych 

i średnich przedsiębiorstw (na skalę europejską), do potencjału innowacji w klinikach. Narzędziem inicjującym dostęp 

MŚP do klinik są między innymi warsztaty.  

WIEŚCI Z REGIONÓW 

Autor jest  ko-

ordynatorem 

projektów eu-

ropejskich w 

Urzędzie Mar-

szałkowskim 

Województwa 

Dolnośląskiego 

NA PRZESTRZENI LAT 

ROZWINĘŁA SIĘ ŚCISŁA 

WSPÓŁPRACA MIĘDZY 

PLACÓWKAMI 

MEDYCZNYMI NAUKI 

I PRZEMYSŁU, KTÓRA 

UMOŻLIWIA 

DOKONYWANIE 

ZMIAN... 
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W ramach projektu, zgodnie z potrzebami regionów, były organizowane warsztaty pilotażowe. W oparciu o uzyskane 

doświadczenie można stwierdzić, że taka „dobra praktyka” powinna być kontynuowana w celu pozyskiwania innowacyj-

nych pomysłów w sektorze medycznym, przy okazji organizowanych sympozjów i konferencji z udziałem personelu 

medycznego.   

Z uwagi na strukturę organizacyjną Klinik i MŚP oraz wynikającą z niej podległoś personelu zarządom uczestników 

procesu transferu,  innowacyjne działania są własnością intelektualną całego przedsiębiorstwa.  Dlatego to właśnie   

jednostka medyczna zwłaszcza jej zarząd podejmuje działania związane z wdrożeniem innowacyjnego pomysłu i zawie-

ra stosowne umowy z przedsiębiorstwem realizującym ten pomysł. Dla obu stron jest to proces związany z tzw.         

Budowaniem Marki firmy. Poprzez jego realizację mogą zostać spełnione oczekiwania zarówno indywidualne jak i gru-

powe. Pomimo sformalizowanych struktur i przyjętych procedur najważniejszą rolę odgrywa jednak wiedza (niejawna) 

będąca wynikiem przemyśleń pomysłodawcy. Jest to  proces chroniony prawem na terenie całej Unii Europejskiej i po-

winien być respektowany przez wszystkich uczestników procesu transferu innowacji. Na tym gruncie powstały również 

ustawy o zakazie konkurencyjności. Przepisy te mówią, że nawet po rozwiązaniu stosunku pracy personel jest zobowią-

zany dochować tajemnicy i respektować prawo własności intelektualnej. 

Inną stroną transferu innowacji jest potrzeba zapewnienia zbytu na powstały innowacyjny produkt. W procesie tym 

powinna uczestniczyć jednostka sektora medycznego reprezentująca pomysłodawcę. Wynikiem tego procesu może być 

wprowadzanie nowych świadczeń zdrowotnych opartych na nowych technologiach medycznych wymagających inwe-

stowania w szeroko pojętą infrastrukturę. 

Rezultaty Projektu „IntraMed=C2C” 

W ramach Projektu wypracowano narzędzia polegające na  inicjowaniu 

dostępu MŚP do innowacyjnego potencjału klinik, wspomagające transfer innowacji w sektorze medycznym. Poza 

tym, InTraMed-C2C rozwinął system wymiany i koordynacji mechanizmów transferu  innowacji w sektorze 

medycznym (w szpitalach, klinikach i w przychodniach), pomiędzy głównymi aktorami regionalnego środowiska inno-

wacyjnego. Ten system transferu innowacji jest wypracowywany z uwzględnieniem regionalnych strategii innowacji. 

Dzięki podejściu ponadregionalnemu, projekt InTraMed-C2C rozszerzył  zasięg transferu innowacji poprzez dostar-

czenia innowacyjnych pomysłów w celu ich realizacji dla firm w ramach opracowanego systemu. Opracowana europej-

ska sieć transferu innowacji jest strukturą otwartą na innowacje i realizacje wymiany innowacyjnych pomysłów pomię-

dzy przedsiębiorstwami i instytucjami sektora medycznego w obszarze Europy Środkowej. Jest ona oparta na warszta-

tach i spotkaniach, w których przedstawiciele sektora medycznego mogą wziąć udział. W ramach Projektu były organi-

zowane warsztaty pilotażowe, zgodnie z potrzebami regionów realizujących Projekt, w celu wypracowania koncepcji 

modelu i narzędzi transferu innowacji.  Sam proces transferu wymaga również innowacyjnego podejścia. Planuje się 

wziąć pod uwagę transfer doświadczeń w obszarach ponadregionalnych, krajowych i międzynarodowych, z uwzględnie-

niem możliwości tworzenia serwisu społecznościowego poświęconego medycznym innowacjom. Działania te zainicjo-

wały utworzenie grupy dyskusyjnej „Innovation Transfer In Medical Sector from Clinics to Commercials” 

w  ramach portalu LinkedIn. Dzielenie się wiedzą, jej udostępnianie, gromadzenie oraz nagłaśnia-

nie, są podstawowym narzędziem w procesie transferu. W ramach projektu utworzono dodatko-

we narzędzia przedstawiające idee tego transferu. Były nimi krótkie filmy animowane promujące 

ideę projektu, bazę danych oraz wyselekcjonowane innowacyjne pomysły. Projekt wygenerował 

ponad dwadzieścia pomysłów, z których tylko jeden został zrealizowany i jest na etapie ko-

mercjalizacji. Pozostałe,  nadal są przedmiotem negocjacji. Wskazuje to fakt, jak skomplikowany 

jest charakter procesów związanych z transferem innowacji. W pozostałych przypadkach omawia-

ne są nadal procesy technologiczne. Dla jednego z pomysłów podjęto deklarację współpracy z 

partnerem Projektu w celu jego wspólnego rozwoju.  

Większość pomysłów polega na transferze wiedzy pomiędzy poszczególnymi ludźmi a jednostka-

mi organizacyjnymi. Jest ona połączeniem doświadczenia i informacji wygenerowanych 

w konkretnym celu i w określonej sytuacji, tworząc ramy dla zdobycia nowego doświadczenia. Tego typu aktywności są 

szczególnie ważne dla Unii Europejskiej. Na przykład, jeśli chodzi o opiekę nad osobami starszymi , w ramach progra-

mu Aktywnego i Zdrowego Starzenia się (AHA), tworzy się Europejskie Partnerstwo Innowacyjne (European Innovation 

Partnership - EIP) oraz Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Communities – KIC). Istnieje zatem możli-

wość kontynuowania rozpoczętych działań oraz wykorzystania dotychczas nabytego doświadczenia w zakresie transferu 

innowacji.  

Więcej informacji na stronie projektu: http://intramed-c2c.eu/.■ 

Kontakt: Dr inż. Antoni Zwiefka, Departament Polityki Zdrowotnej, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnoślą-

skiego, e-mail: antoni.zwiefka@dolnyslask.pl 

DZIELENIE SIĘ 

WIEDZĄ, JEJ 

UDOSTĘPNIANIE, 

GROMADZENIE ORAZ 

NAGŁAŚNIANIE SĄ 

PODSTAWOWYM 

NARZĘDZIEM 

W PROCESIE 

TRANSFERU.  

http://intramed-c2c.eu/
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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 

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  

Ministerstwo Zdrowia opublikowało        

komunikat dotyczący realizacji Projektu 

„Elektroniczna Platforma Gromadzenia, 

Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych 

o Zdarzeniach Medycznych (P1)”. W treści 

komunikatu Ministerstwo podkreśla rangę 

projektu P1, jako bazowego dla całego Programu   

Informatyzacji Ochrony Zdrowia i jednocześnie   

największego projektu w kraju oraz informuje 

o aktualnym stanie jego realizacji. Kluczowe terminy 

dotyczące uruchomienia produktów Projektu P1 przedsta-

wiają się następująco: 

połowa 2014 r. - w zakresie Wydania I i II tj. zapew-

nienie funkcjonalności obsługi m.in. e-Recept,             

e-Skierowań, e-Zleceń i udostępnienie Internetowego 

Konta Pacjenta, 

IV kwartał 2014 r. - w zakresie Wydania III tj. zapew-

nienie funkcjonalności m.in. z zakresu sprawozdaw-

czości i monitorowania. 

Projekt P1 został podzielony na pięć części, z czego dla 

każdej z nich została zawarta umowa realizacyjna. W lipcu 

br. Centrum zawarło ostatnie dwie umowy w zakresie 

Szyny Usług i Systemu Administracji – Integrator (część I) 

oraz dostawy Infrastruktury Techniczno-Systemowej dla 

części II-IV (część V). 

Jednocześnie w lipcu rozpoczęto odbiory pierwszych pro-

duktów Projektu P1. W najbliższym czasie produkty   

niniejsze będą odbierane jako niezależne podsys-

temy i w kolejnych krokach sukcesywnie integro-

wane w całość, a następnie wdrażane na środo-

wisko produkcyjne. 

W czerwcu br. udostępniono do konsultacji  

materiał w postaci zbioru reguł będących istotnym wkła-

dem w proces interoperacyjności oraz zasad tworzenia 

Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Reguły, które są 

doprecyzowaniem standardu HL7 CD (Clinical Docu-

ment  Architecture) Release 2,  zostały opracowane dla 

dokumentów, które będą przetwarzane na Platformie P1, 

tzn. e-Recepta, e-Skierowanie i e-Zlecenie. Celem opraco-

wania reguł było zapewnienie standaryzacji interoperacyj-

nej tych dokumentów w stopniu umożliwiającym ich 

przetwarzanie na Platformie P1 oraz w systemach usługo-

dawców medycznych, w tym ich bezpieczną wymianę 

pomiędzy podmiotami. Środowisko testowe dla produ-

centów oprogramowania zostanie uruchomione w IV 

kwartale 2013 roku, a jego celem jest umożliwienie weryfi-

kacji, czy wytwarzane oprogramowanie poprawnie komu-

nikuje się z Platformą P1. 

Pełna treść komunikatu Ministerstwa Zdrowia znajduje 

się w Aktualnościach na stronie www.csioz.gov.pl. 

Po więcej aktualnych informacji o Projekcie P1 zapraszamy 
na www.P1.csioz.gov.pl ■ 

Kontakt: Wydział Informacji i Promocji CSIOZ, e-mail: 
promocja@csioz.gov.pl  

Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie Projektu Elektroniczna Platforma 
Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) 

http://www.csioz.gov.pl
mailto:koordynator@csioz.gov.pl
http://www.csioz.gov.pl/indexDetail.php?id=224
http://www.P1.csioz.gov.pl
mailto:promocja@csioz.gov.pl

