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W tym numerze: 

Szanowni Państwo, 

Z  przyjemnością przekazuję w Państwa ręce kolejne wydanie Biuletynu, w którym piszemy m.in. o uruchomie-

niu - przez Narodowy Fundusz Zdrowia - systemu „Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobior-

ców”. Skala wykorzystania eWUŚ, tylko w ciągu pierwszych kilku dni jego funkcjonowania pokazuje ogromne 

zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania w ochronie zdrowia. System eWUŚ to jeden z  pierwszych, istot-

nych na poziomie centralnym, kroków w informatyzacji ochrony zdrowia w Polsce. Kolejnym, ważnym krokiem 

w tym zakresie, będą budowane w ramach Projektu P1– e-Recepta czy Internetowe Konto Pacjenta.  

W ramach sekcji „Okiem Pacjenta” prezentujemy tekst Pani Minister - Rzecznik Praw Pacjenta poświęcony 

współpracy na rzecz e-Zdrowia dla pacjentów. W ramach współpracy z CSIOZ Pani Rzecznik oraz przedsta-

wiciele Biura Rzecznika aktywnie uczestniczą w licznych spotkaniach organizowanych przez Centrum, zwraca-

jąc szczególną uwagę na korzyści pacjenta oraz jego ochronę. 

Budowanie świadomości oraz wskazywanie na potrzebę konkretnych działań to nieodzowne elementy tekstów 

autorstwa Kajetana Wojsyka , Zastępcy Dyrektora Centrum, podejmującego na łamach naszego Biuletynu za-

gadnienia jakości danych w e-Rejestrach. Autor nieustająco podkreśla, że najbliższe miesiące muszą być poświę-

cone przeglądom stanu rejestrów i korekcie błędnych danych. 

W tym wydaniu, tradycyjnie już, poruszamy zagadnienia związane z Elektroniczną Dokumentacją Medyczną -  

w szczególności, że CSIOZ opublikowało dokument prezentujący podejście do klasyfikacji Elektronicznej   

Dokumentacji Medycznej (EDM). Ponadto, podsumowujemy postępy w projektach centralnych, w tym relacjonu-

jemy realizację części IV Systemu P1 - „Hurtownia danych” i „System Wykrywania Nadużyć”. W ramach 

Wieści z Regionów, piszemy na temat Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie, projektu który konse-

kwentnie zmierza ku wdrożeniu kompleksowego systemu na skalę całego województwa.  

Zachęcam Państwa również do lektury odpowiedzi na pytania jakie kierowane są do mnie z racji sprawowanej 

funkcji Koordynatora. Wierzę, że będą one pomocnymi wskazówkami dla osób zaangażowanych w realizację 

projektów Regionalnych. 

Dr inż. Kazimierz Frączkowski 

Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia 

LUTY 2013, WYDANIE ÓSME 

Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia 

Biuletyn 

informacyjny  

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia  

jednostka Ministra Zdrowia 

System eWUŚ - kolejny etap informatyzacji ochrony 

zdrowia 

Łatwiejszy dostęp do lekarzy i ograniczenie biurokracji 

to korzyści jakie od początku tego roku mogą odczuć 

pacjenci w całym kraju. Dzieje się tak za sprawą wdroże-

nia systemu eWUŚ. Obecnie wystarczy jedynie dowód tożsa-

mości i PESEL, aby skorzystać ze świadczeń refundowanych 

przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Nie ma potrzeby 

okazywania dowodu opłacenia ubezpieczenia, czyli druku 

RMUA. 

Informatyzacja ochrony zdrowia w Polsce postępuje stopniowo, ale już teraz każdy ma możli-

wość odczuć jej pozytywne skutki. Najnowsze udogodnienia możliwe są dzięki wprowadzeniu 

systemu o wdzięcznej nazwie eWUŚ, czyli „Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczenio-

biorców”. 



STR. 2 BIULETYN INFORMACYJNY  

Jak podaje NFZ wprowadzenie nowego sposobu sprawdzania 

ubezpieczenia spowodowało także zwiększone zainteresowa-

nie    pacjentów kwestią podlegania ubezpieczeniu. W efekcie 

skutkowało to znaczącym spadkiem liczby osób, które odnoto-

wano w systemie NFZ jako osoby nieuprawnione do świad-

czeń. Wdrożenie eWUŚ spotkało się z pozytywnym odbiorem także 

wśród świadczeniodawców, gdyż do systemu przystąpiło ponad 99%      

placówek posiadających umowę z NFZ.  

W pierwszym kluczowym tygodniu działania eWUŚ system funkcjo-

nował sprawnie i bez zakłóceń, obsługując bezproblemowo ponad 

3 mln zapytań o uprawnienia pacjentów dziennie. Łącznie, w ciągu 

pierwszych kilku  dni, świadczeniodawcy sprawdzili w systemie 

około 12,5 mln osób. 

Najwięcej, bo ok. 350 tys. zapytań w systemie eWUŚ 

odnotowuje się w dni pracujące między godziną 7:00 

a 9:00 rano. Oznacza to, że w tych godzinach do placó-

wek zdrowia zgłasza się najwięcej osób, które chcą   

zarejestrować się na wizytę u lekarza internisty. Znacz-

ne obniżenie wysyłanych zapytań następuje po godzinie 

17:00. Dla świadczeniodawców może to być cenna 

informacja, aby móc w tym czasie odpowiednio zapla-

nować pracę całego zespołu w placówce. 

Podczas konferencji prasowej szefa MAC Michała    

Boniego i prezes NFZ Agnieszki Pachciarz, która od-

była się  w dniu 7 lutego br., minister podkreślał, że 

eWUŚ to dobre rozwiązanie dla obywateli. Jest też  

źródłem danych pozwalających na poprawienie 

działalności ochrony zdrowia. 

System  eWUŚ to tylko jeden z etapów informatyzacji ochrony zdrowia w Polsce. Innym ważnym  krokiem jest realizacja 

przez Centrum „Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach 

Medycznych" – w ramach Projektu P1, a w tym między innymi „Integracja prototypów Internetowego Konta Pacjen-

ta i e-Recepty” i wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. 

Więcej informacji oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące funkcjonowania systemu eWUŚ można 

znaleźć  na specjalnie przygotowanym przez CSIOZ portalu informacyjnym pod adresem www.ewus.csioz.gov.pl oraz 

na stronie: www.nfz.gov.pl  w zakładce eWUŚ.■ 

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

Jak działa eWUŚ 

Aby udowodnić prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, wystarczy     
znajomość numeru PESEL. Sprawdzenie trwa 3-4 sekundy, więc jest to ułatwienie nie tylko dla pacjentów, ale także dla 
lekarzy i przychodni. 

* Osoby do 18 roku życia mogą pokazać aktualną legitymację szkolną. 

* Zgłaszając się do rejestracji z noworodkiem, które nie ma jeszcze numeru PESEL, swój PESEL podaje rodzic. 

Gdy system NIE potwierdzi prawa do leczenia ze środków publicznych (co może się zdarzyć nawet jeśli jesteśmy ubez-
pieczeni) podpisujemy oświadczenie, że mamy prawo do leczenia lub pokazujemy dotychczasowe zaświadczenia. 

W przypadku oświadczenia nieprawdy, zostaniemy obciążeni kosztami usługi. 

http://www.ewus.csioz.gov.pl
http://www.nfz.gov.pl
mailto:biuro@csioz.gov.pl
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Dr inż. Kajetan Wojsyk 

Problem jakości danych przewija się 

ostatnio częściej w naszych publika-

cjach z oczywistego powodu: nie-

uchronnie zbliża się 1 sierpnia 2014 

roku – dzień, od którego poczynając 

dokumentacja medyczna ma być 

tworzona wyłącznie w postaci 

elektronicznej. Trudno wyobrazić 

sobie, by dokumentacja ta nie była 

poprawna (kompletna, zawierająca 

zgodne z wpisami dane medyczne 

i osobowe, a także dane pracowni-

ków medycznych ją tworzących, 

w miejsce pieczątek i odręcznych 

wpisów). Dokumentacja ta nie bę-

dzie – jak sobie być może niektórzy 

wyobrażają, dokumentacją tworzoną całkowicie w edyto-

rze tekstu, przez lekarza. Jej tworzenie wspierane będzie 

przez różnego rodzaju systemy funkcjonujące w tle; nie 

zdajemy sobie na co dzień sprawy z faktu, że istnieją   

jakieś specjalne rejestry, że elektroniczne urządzenia sto-

sowane w ochronie zdrowia do pomiaru różnych parame-

trów funkcjonowania naszego organizmu mogą rejestro-

wać (i rejestrują) dane, które później znajdą się w owej 

dokumentacji medycznej, ale nie będą ręcznie przepisywa-

ne. Oznacza to, że ostatecznie zarówno obserwacje leka-

rza, wywiad z pacjentem, przepisywane leki i zalecenia, jak 

i dane zarejestrowane przez elektroniczne urządzenia  

medyczne miały będą postać elektroniczną – i dzięki temu 

będą mogły być zapisane, przechowywane i udostępniane 

nam (lub osobom, które upoważnimy) w sieci lub na elek-

tronicznych nośnikach, jeśli zajdzie taka potrzeba. Taka 

elektroniczna dokumentacja będzie musiała być odczyty-

walna i poprawnie interpretowalna nie tylko w przedsię-

biorstwie podmiotu leczniczego (np. w szpitalu używają-

cym systemu „A” – zob. rysunek), w którym została    

wytworzona, ale także w innym miejscu (np. w przychodni, 

używającej systemu „Y”). Należy w tym miejscu dodać, że 

owa konieczna do zachowania jakość danych dotyczy 

w szczególności tych elementów, które stanowią referencje 

(odnośniki) do innych danych. Autor niniejszego artykułu 

zachęca usilnie do zapoznania się z wcześniejszymi wyda-

niami Biuletynu informacyjnego (dostępnymi na stronie: 

www.csioz.gov.pl/biuletyn.php) – gdyż kluczowe znacze-

nie jakości danych zostało już wyraźnie wyeksponowane, 

jednak rzeczywistość (systematycznie badany stan konsty-

tutywnego rejestru, jakim jest Rejestr Podmiotów Wyko-

nujących Działalność Leczniczą - RPWDL) świadczy 

o ciągłym i powszechnym niezrozumieniu istoty jego funk-

cji. 

Rysunek poniżej przedstawia sytuację, w której dokumen-

tacja medyczna tworzona jest i przechowywana w jednym 

szpitalu, a informacja o tej dokumentacji automatycznie, 

w ściśle określonej strukturze trafia do centralnego indek-

su, dzięki któremu możliwe jest odszukanie w razie potrze-

by i sprowadzenie (drogą elektroniczną) do miejsca, 

w którym jest potrzebna.  

        (kontynuacja artykułu na kolejnej stronie) 

Jakość danych w e-Rejestrach - kluczowym czynnikiem poprawności 

funkcjonowania systemów informacyjnych ochrony zdrowia 

Autor jest Za-

stępcą Dyrektora 

ds. Europejskich 

w Centrum Sys-

temów Informa-

cyjnych Ochrony 

Zdrowia  

http://csioz.gov.pl/biuletyn.php


W ramach realizacji Projektu P1, prowa-

dzone są działania mające na celu integra-

cję prototypów Internetowego Konta Pa-

cjenta (IKP) oraz e-Recepty. Integracja ta 

ma na celu połączenie dwóch odrębnych systemów, testo-

wanych dotychczas w Krakowie (IKP) oraz w Lesznie (e-

Recepta). Głównym zadaniem prac prowadzonych 

w ramach tego przedsięwzięcia  jest zebranie wniosków 

wśród pacjentów, lekarzy i farmaceutów. Zostaną one 

wykorzystane przy docelowym wdrażaniu ogólnokrajowe-

go systemu P1. Zauważyć należy, iż udział przedstawicieli 

wszystkich tych grup w Projekcie jest niezbędny z uwagi 

na prześledzenie cyklu procesu leczniczego i jego ergono-

mii. Rolą lekarzy i pracowników medycznych jest zainte-

resowanie pacjentów udziałem w Projekcie i poinformo-

wanie ich o możliwości korzystania z IKP. Z kolei pra-

cownicy aptek odpowiadający za realizację wystawionych 

przez lekarzy e-Recept, będą mieli ułatwioną obsługę 

recept i ich rozliczeń z NFZ. Cały proces zostanie wspar-

Zadaniem Rady jest współdziałanie z CSIOZ w zakresie 

projektów e-Zdrowia, w szczególności realizowanych 

przez Centrum projektów: P1 „Elektroniczna Platforma 

Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfro-

wych o Zdarzeniach Medycznych” oraz P2 „Platforma 

udostępniania on – line przedsiębiorcom usług i zasobów 

cyfrowych rejestrów medycznych”. Prócz wsparcia     

eksperckiego kolejnym z istotnych zadań Rady ds.             

e-Zdrowia w pielęgniarstwie jest także przedstawianie 

rekomendacji dla działań o charakterze edukacyjnym oraz 

informacyjno – promocyjnym.■ 

Kontakt: Marta Buraczyńska, Wydział Badań i Analiz 

oraz Współpracy Międzynarodowej CSIOZ, e-mail: 

m.buraczynska@csioz.gov.pl  

STR. 4 BIULETYN INFORMACYJNY  

(Kontynuacja artykułu z 3 strony) 

RPWDL jest tylko jednym z kilkudziesięciu rejestrów, w których przechowywane będą dane stanowiące elementy two-

rzonej dokumentacji medycznej (nazwa przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, jego adres, ale przede wszystkim jedno-

znaczny numer identyfikacyjny, jakim jest nr REGON). Lekarze tworzący tę dokumentację korzystali będą z oprogra-

mowania sięgającego do owych rejestrów i dostarczającego stosowne kody, które jednoznacznie opisywały będą to 

wszystko, co poddaje się klasyfikacjom i słownikowaniu (schorzenia, procedury medyczne, lokalizacje, nazwy przedsię-

biorstw, prawa wykonywania zawodu itd.). Bardzo wiele elementów jest już gotowych, jednak ciągle jeszcze nie daje się 

uzyskać zadowalającego stanu. W bieżącym roku, w kolejnych biuletynach sygnalizowany będzie stan jakości danych 

w centralnych rejestrach lokowanych na platformie P2 (zob. schemat systemu informacji w ochronie zdrowia udostęp-

niony na stronie głównej CSIOZ). Przykładem może być rejestr aptek, w którym osoba składająca wniosek dotyczący 

zarejestrowania apteki w Poznaniu podaje – jako lokalizację apteki np. miasto = „Poznań” i jednocześnie powiat = 

„powiat poznański”, a organ rejestrowy bezrefleksyjnie dane takie wprowadza do rejestru. Są to dane sprzeczne – i przy-

kładów takich są tysiące. Reasumując – najbliższe miesiące poświęcone być muszą przeglądom stanu rejestrów 

i korekcie błędnych danych. W przypadku działalności regulowanej organy rejestrowe powinny zrobić to z urzędu 

(zob. ustawa o swobodzie działalności gospodarczej).■ 

Kontakt: Dr inż. Kajetan Wojsyk, Zastępca Dyrektora ds. Europejskich, e-mail: biuro@csioz.gov.pl 

Rada ds. e-Zdrowia w pielęgniarstwie w nowej odsłonie  

ty systemem informacyjnym, który zaangażuje 

wszystkie grupy użytkowników w Projekcie inte-

gracji prototypów. Celem tego współdziałania 

jest stworzenie płaszczyzny do sformułowania 

wniosków, które posłużą rozwiązaniu docelowemu. 

Realizacja Projektu przewidziana została na obszarze 10 

ośrodków miejskich. Nowością, jest udostępnienie pa-

cjentom i lekarzom aplikacji mobilnej. Pacjent będzie miał 

dostęp do IKP, a lekarz pomoc w ordynowaniu leków 

i komunikacji ze swoim pacjentem. Aplikację można   

pobrać bezpłatnie w internetowych sklepach: GooglePlay 

i AppStore. Projekt zintegrowanego systemu IKP            

i e-Recepty ma potrwać do końca roku, a na temat jego 

postępów będziemy informować na łamach Biuletynu 

informacyjnego.■ 

Kontakt: Kazimierz Frączkowski. Kierownik Projektu 

„Integracji prototypów IKP oraz e-Recepty”, e-mail:     

integracja-kontakt@ikp.gov.pl 

Rozwiązania przyszłości testowane w ramach integracji prototypów  

Rada ds. e-Zdrowia w pielęgniarstwie, od lutego 2013 

r. funkcjonować będzie w nowej strukturze. Stanie 

się tak za sprawą Zarządzenia nr 1/2013 podpisanego 

przez dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia, Marcina Kędzierskiego w dniu 

6 lutego 2013 r.  

Zarządzenie dotyczy połączenia Rady ds. e-Zdrowia 

w pielęgniarstwie z Radą ds. ICNP ® a celem integracji 

jest wprowadzenie synergii w działaniach obejmujących 

prace nad elektroniczną dokumentacją pacjenta w odnie-

sieniu do opieki pielęgniarskiej. W nowej odsłonie Rady, 

funkcjonować będą zespoły zajmujące się dwoma głów-

nymi tematami: Zespół ds. Międzynarodowej Klasyfikacji 

Praktyki Pielęgniarskiej ICN ® oraz Zespół ds. Elektro-

nicznego Rekordu Pacjenta.  

mailto:m.buraczynska@csioz.gov.pl
mailto:biuro@csioz.gov.pl
mailto:integracja-kontakt@ikp.gov.pl
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Badania ankietowe przygotowywane są 

przez Biuro Koordynatora Projektów  

Informacyjnych w Ochronie Zdrowia 

i rozpoczną się w najbliższym czasie. Już 

teraz apelujemy do podmiotów leczni-

czych o aktywny udział w tym przedsię-

wzięciu i rzetelne uzupełnianie przygoto-

wanych przez Biuro Koordynatora ankiet. 

Przedmiotem badania Projektów Regionalnych jest stan 

oraz kierunki rozwoju projektów informacyjnych realizo-

wanych w poszczególnych regionach kraju w zakresie      

e-Zdrowia. Prowadzona weryfikacja będzie podstawą 

m.in. od określenia stanu gotowości placówek medycz-

nych na terenie kraju do wdrożenia Elektronicznej Doku-

mentacji Medycznej (EDM) zgodnie z terminem określo-

nym w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie in-

formacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657, 

z późn. zm.)  

Pozyskane informacje pozwolą również na określenie 

współzależności pomiędzy zidentyfikowanymi Projektami 

Regionalnymi, a Projektem realizowanym przez Centrum 

Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, pn. 

„Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy 

i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Me-

dycznych” – Projekt P1, w zakresie: 

Współpracy i integracji systemów informacyjnych 

w ochronie zdrowia 

Przetwarzania i udostępniania danych 

Powiązania i analizy zgodności Projektów 

Regionalnych z Projektem P1 

Weryfikacji kompatybilności technicznej 

z Platformą P1. 

Wyniki badania ankietowego pozwolą na usta-

lenie działań, mających na celu osiągnięcie poprawy jako-

ści i efektywności świadczeń medycznych poprzez zapew-

nienie interoperacyjności w integracji i wymianie informa-

cji elektronicznej w systemie ochrony zdrowia. 

Badanie Regionalne stanowić będzie również podstawę 

służącą nawiązaniu komunikacji i uściślenie współpracy 

pomiędzy CSIOZ, a poszczególnymi województwami 

oraz instytucjami realizującymi Projekty Regionalne. Po-

służy także wypracowaniu skutecznej strategii współdzia-

łania podmiotów w zakresie interoperacyjności budowa-

nych systemów w ochronie zdrowia. 

Zebrane informacje pozwolą również na zidentyfikowanie 

potrzeb w zakresie wsparcia placówek medycznych 

w procesie integracji systemów informacyjnych w ochro-

nie zdrowia. ■ 

Kontakt: Biuro Koordynatora Projektów Informacyjnych 

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

Rusza II Edycja badań Regionalnych 

Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej – zalecenia 

Koordynatora Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia 

Dr inż. Kazimierz Frączkowski 

Koordynacja współpracy i wymiany informacji pomiędzy Centrum Systemów Informacyj-

nych Ochrony Zdrowia a Podmiotami Realizującymi Projekty Regionalne jest jednym 

z istotnych elementów Projektu P1. Projekt, który ma na celu budowę elektronicznej platformy 

usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia umożliwiającej organom administracji publicznej 

i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych, 

w zakresie zgodnym z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. 

Rezultaty Projektu P1 będą miały kluczowy wpływ na kształt systemu informacyjnego ochrony 

zdrowia w Polsce. Dla osiągnięcia zamierzonych efektów Projektu konieczne jest zastosowanie 

holistycznego podejścia zapewniającego spójność realizowanych i planowanych do realizacji projek-

tów Regionalnych z koncepcją architektoniczną i funkcjonalną Systemu P1. 

Sprawując powierzoną mi funkcję Koordynatora Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia,  

mam okazję poznawać różnorodne pomysły i działania oraz problemy, z którymi zmierzają się be-

neficjenci i wykonawcy rozwiązań informatycznych. Część problemów można uogólnić, niektóre są 

jednostkowe i wymagają szczegółowej analizy zespołu ekspertów, aby udzielić porady czy dostar-

czyć informacji technicznej, która jest istotna z uwagi na konieczność integracji Projektów Regionalnych z Platformą 

Centralną - P1. Poniżej, specjalnie dla czytelników Biuletynu informacyjnego, przedstawiam odpowiedzi na najważniej-

sze i najczęściej zadawane pytania czy problemy pojawiające się podczas kontaktów i bezpośredniej współpracy 

z Regionami. 

                    (Kontynuacja artykułu na kolejnej stronie) 

Autor pełni 

funkcję 

Koordynatora 

Projektów In-

formacyjnych 

w Ochronie 

Zdrowia  
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Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej – zalecenia Koordy-

natora Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia 

(Kontynuacja artykułu ze strony 5) 

Jakimi kryteriami powinny kierować się SPZOZ-y przy wyborze oprogramowania umożliwiającego przystąpie-

nie do Projektu P1? 

CSIOZ nie ma umocowania prawnego do formułowania kryteriów wybory oprogramowania przez SPZOZ, w tym   

zakresie placówki są samodzielne. Zadaniem CSIOZ jest wypracowanie zaleceń i rekomendacji, które mają zapewnić 

współpracę z Systemem P1 - w tym obszarze zostały wypracowane niektóre elementy, a część jest w trakcie realizacji. 

Informacje na ten temat są sukcesywnie publikowane na stronach: www.csioz.gov.pl oraz www.p1.csioz.gov.pl. Trudno 

jest zawrzeć precyzyjną i kompletną odpowiedź na to pytanie między innymi z tego powodu, że SPZOZ-y mają różną 

infrastrukturę teleinformatyczną, różny stopień wdrożenia rozwiązań klasy HIS oraz zróżnicowaną kulturę techniczną 

posługiwania się obiegiem dokumentacji medycznej i wsparcia procesów biznesowych poprzez technologię IT. Nie mniej 

powyższe informacje uzyskane np. poprzez audyt mogą być podstawą do zdefiniowania kroków, etapów oraz kryteriów, 

które w przypadku konkretnej placówki powinny być przedmiotem implementacji np. przez firmę dostarczającą rozwią-

zania informacyjne dla SPZOZ’ów. 

Czy CSIOZ jest w stanie podać szacunkowe koszty przystosowania średniej wielkości placówki do wymogów 

Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia? 

Z powodów między innymi tych, jakie zostały przytoczone wyżej w kontekście różnorodnej infrastruktury teleinforma-

tycznej SPZOZ-ów, koszty przystosowania średniej wielkości placówki do wymogów Ustawy mogą być bardzo różne. 

Do przygotowania takich szacunkowych wartości należałoby pozyskać informacje poprzez ankiety (badania planowane 

przez CSIOZ) lub audyt wewnętrzny badający stan rozwiązań IT, stopień ich wykorzystania oraz poziom przygotowania 

informatycznego personelu placówki. Analiza pozyskanych w ten sposób informacji pozwoli dopiero na szacowanie  

zakresu prac, inwestycji, które w konkretnym przypadku będą wymagane. Rozbudowa systemów informacyjnych czy 

zakres koniecznych zmian - przystosowań oprogramowania będzie wypadkową potrzeb i możliwości SPZOZ-u oraz 

dostępnych narzędzi dla dziedzinowych rozwiązań informacyjnych. Jak wspomniałem wcześniej do pełnego szacowania 

wymagane jest też zakończenie procesu definiowania zakresu wymaganych prac przystosowania SPZOZ’u do współpra-

cy z Systemem P1. Niebagatelnym wydatkiem może być przeprowadzenie wdrożenia, zaangażowanie i przygotowanie do 

tego celu własnego zespołu - jednak w dłuższej perspektywie takie rozwiązanie może przyczynić się do obniżenia     

kosztów i być istotnym czynnikiem sukcesu projektu. Z zadowoleniem można  również stwierdzić, że wiele placówek 

medycznych oraz niektóre Projekty Regionalne już przeprowadziły wspomniane wyżej audyty. Te pozytywne przykłady 

zamierzamy opisywać w naszym Biuletynie. 

Czy Centrum w jakikolwiek sposób pośredniczy lub koordynuje pozyskiwanie dodatkowych środków na     

sfinansowanie dostosowania SPZOZ do wymagań Ustawy o sioz? 

CSIOZ nie jest instytucją pośredniczącą w pozyskiwaniu środków na przystoso-

wanie SPZOZ’ów do wdrożenia zapisów Ustawy o sioz oraz integracji z Platfor-

mą P1, nie dysponuje również pulą środków, które mogłoby dystrybuować na 

ten cel dla usługodawców. Centrum dysponuje jedynie środkami na poziomie 

centralnego wdrożenia Projektu P1 i w ramach tych środków przygotowuje 

i udostępnienia bezpłatnie materiały wymieniane powyżej. Informacje na temat 

źródeł pozyskania współfinansowania projektów informacyjnych w ochronie 

zdrowia zamieszczono w rubryce „Współpraca międzynarodowa” w niniejszym 

wydaniu Biuletynu. 

Czy CSIOZ dysponuje materiałami dotyczącymi wdrażania projektu, które mogłyby okazać się przydatne dla 

działów informatyki poszczególnych Jednostek? 

Materiały pomocne w procesie informatyzacji placówek ochrony zdrowia, są sukcesywnie prezentowane podczas konfe-

rencji organizowanych przez CSIOZ, wystąpień prelegentów i ekspertów Centrum. Wydarzenia te są transmitowane on-

line (dla tych którzy nie mogli w nich brać bezpośredniego udziału), materiały analityczne, techniczne dostępne są na 

stronach internetowych Centrum oraz publikowane w regularnie wydawanym Biuletynie informacyjnym CSIOZ, przygo-

towywanym przez Biuro Koordynatora. CSIOZ prowadzi także działania koordynowane centralnie w ramach których, 

udzielane są bezpłatne konsultacje. Spotkania konsultacyjne są częstą praktyką, a przede wszystkim okazją do wymiany 

doświadczeń ekspertów Centrum z przedstawicielami Projektów Regionalnych realizowanych dla SPZOZ’ów w zakresie 

integracji tych projektów z Platformą P1. W celu zapewnienia interoperacyjności oraz uniknięcia dublowania prac czy 

produktów IT, Biuro Koordynatora prowadzi również weryfikację i ocenę zakresu funkcjonalnego projektów zewnętrz-

nych.          (Kontynuacja artykułu na kolejnej stronie) 
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Jakie obowiązki rodzi po stronie SPZOZ podpisanie porozumienia dotyczącego partnerskiej współpracy 

w zakresie rozwoju i prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej? 

Podpisanie porozumienia ma charakter deklaratywny w zakresie aktywnego uczestnictwa w działaniach e-Zdrowia, które 

prowadzi CSIOZ z interesariuszami projektów centralnych i lokalnych - regionalnych. Współpraca w ramach Porozu-

mienia polega na konsultacjach i wzajemnym opiniowaniu dokumentacji, prowadzeniu spójnych działań informacyjno-

promocyjnych oraz działań zmierzających w kierunku harmonizacji planów dotyczących wdrożenia Elektronicznej   

Dokumentacji Medycznej. Partnerzy porozumienia ponadto mają możliwość współuczestniczenia w konsultacjach spo-

łecznych przy tworzeniu rozporządzeń do ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Więcej informacji na temat 

Porozumień oraz wzór Umowy dostępne są na stronie Centrum: www.p1.csioz.gov.pl/53. 

Czy CSIOZ może wskazać obszary w których Jednostki napotykają na największe problemy związane 

z wdrożeniem Projektu i na jakie zagadnienia należałoby zwracać największą uwagę? 

Biorąc pod uwagę doświadczenia związane z realizacją Projektu P1 oraz rozmowy prowadzone z przedstawicielami  

Regionów odnośnie ich wyników prac projektowych, należy zwrócić szczególną uwagę na następujące zagadnienia    

wymagające zwiększonej uwagi po stronie SPZOZ: 

Kluczowa i niezbędna jest pogłębiona znajomość zapisów ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia z dnia 

28 kwietnia 2011 rprzez managerów SPZOZ’ów oraz działów IT w tych podmiotach. 

Potrzeba uwzględniania w wymaganiach lub przygotowywanych dokumentach OPZ na rozbudowę czy modernizację 

infrastruktury IT SPZOZ, zapisów, które obligują wykonawców do ciągłego przystosowywania oprogramowania do 

wymogów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r., rozporządzeń Ministra Zdrowia w tym o Elektronicznej Dokumentacji 

Medycznej oraz proponowanych rekomendacji przez Ministerstwo Zdrowia - CSIOZ. 

Nadmierne koncentrowanie się SPZOZ’ów na zagadnieniach sprzętowych (sieć, komputery, itd.), a przesuwanie na 

dalszy plan lub pominięcie zagadnień interoperacyjności organizacyjnej i uporządkowania modeli procesów bizneso-

wych placówki. 

Brak jednoznacznego podejścia do kwestii fizycznego przechowywania Elektronicznej Dokumen-

tacji Medycznej w siedzibie placówki, czy tzw. Medical Data Center (MDC), które przewiduje się 

w niektórych Projektach Regionalnych:  

Wyczekiwanie na jednoznaczne regulacje. 

Założenie szybkiego rozwoju technologii IT i regulacji prawnych w tym obszarze. 

Realna perspektywa przetwarzania danych w chmurze i przechowywanie informacji medycznych 

w MDC po zapewnieniu wymogów bezpieczeństwa uwzględniającego specyfikę danych wrażli-

wych.  

Niedostateczne zrozumie potrzeby projektowego – metodycznego, podejścia SPZOZ’ów do realizacji projektów. 

„Przejście SPZOZ z aktualnego stanu organizacyjnego i prowadzenia dokumentacji medycznej na Elektroniczną    

Dokumentację Medyczną oraz wymianę danych z Projektem P1 i pomiędzy innymi SPZOZ’ami” to jest Projekt. Aby 

go sprawnie przeprowadzić należy powołać kierownika i zespół projektowy. W ramach takiego projektu należy wyko-

nać między innymi:  

Audytu infrastruktury technicznej oraz rozwiązań informacyjnych. 

Analizy zidentyfikowanych problemów organizacyjnych, prawnych, technicznych i medycznych. 

Przygotowania odpowiedniego zamówienia (OPZ) na przystosowanie eksploatowanego systemu lub zamówienia 

usługi przeprowadzenia zmiany. 

Rozszerzenia odpowiedzialności za skuteczność projektu na menedżerów SPZOZ lub delegowanie tych obowiąz-

ków na odpowiednio umocowanego kierownika działu IT. 

Przygotowanie wewnętrznych działań informacyjno - promocyjnych związanych ze ZMIANĄ i przełamanie oporów 

poszczególnych grup użytkowników wdrażanego systemu.  

Inne wytyczne, wnioski, spostrzeżenia i głosy w dyskusji można przeanalizować poprzez studiowanie wyników prowa-

dzonych konsultacji z interesariuszami Projektu P1 (rekomendacje na stronie: www.p1.csioz.gov.pl/38). Główne zagad-

nienia i problemy zgłaszane przez usługodawców stały się tematami dyskusji podczas konferencji i warsztatów organizo-

wanych przez Centrum oraz są podejmowane w artykułach publikowanych w Biuletynie informacyjnym CSIOZ 

(cykliczna publikacja dostępna na stronie: www.csioz.gov.pl/biuletyn.php). 

Zachęcam Państwa do przesyłania pytań i zagadnień związanych z informatyzacją placówek medycznych i współpracy z platformą Central-

ną P1 na adres: koordynator@csioz.gov.pl. Na najciekawsze i najczęściej pojawiające się pytania będę udzielał odpowiedzi na łamach Biule-

tynu informacyjnego CSIOZ. Dr inż. Kazimierz Frączkowski, Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia.■ 
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POSTĘPY W PROJEKTACH CENTRALNYCH 

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Anali-

zy i Udostępniania zasobów cyfrowych 

o Zdarzeniach Medycznych (P1) 

Rozpoczęto prace w ramach umowy podpisanej z firmą 

Soflab Technology Sp. z o.o. w zakresie świadczenia usług 

audytu dla Projektu Elektroniczna Platforma Gromadze-

nia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarze-

niach Medycznych (P1). 

W dniu 2012-12-27 zamieszczono ogłoszenie oraz SIWZ 

dotyczące postępowania przetargowego na „Dostawę In-

frastruktury Techniczno-Systemowej dla części II-IV pro-

jektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia Analizy i 

Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycz-

nych”. Obecnie trwa analiza pytań i przygotowywanie od-

powiedzi dotyczących postępowania. 

Zespoły analityczno-eksperckie Projektu P1 prowadzą 

liczne spotkania konsultacyjne z interesariuszami Projektu, 

dotyczące potrzeb uwzględnienia istotnych założeń mają-

cych wpływ na budowaną platformę centralną. Od począt-

ku roku 2013 przeprowadzono konsultacje z przedstawi-

cielami następujących instytucji: 

Ministerstwo Zdrowia  

Narodowy Fundusz Zdrowia   

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych  

Główny Inspektorat Farmaceutyczny  

Główny Urząd Geodezji i Kartografii  

Naczelna Izba Aptekarska 

Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa 

Administracji i Cyfryzacji 

Istotną częścią prowadzonych konsultacji jest współpraca 

z gestorami rejestrów, z których dane zasilać będą Central-

ny Rejestr Usługobiorców (CWUb), Centralny Rejestr 

Usługodawców (CWUd) oraz Centralny Wykaz Pracowni-

ków Medycznych (CWPM).   

W dniu 2013-01-15 dokonano wyboru najkorzystniejszej 

oferty w ramach zamówienia na „Świadczenie usług do-

radztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna 

Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zaso-

bów Cyfrowych o zdarzeniach Medycznych (P1)”, złożo-

nej przez  firmę Sputnik Software Sp. z o.o. Umowa na 

świadczenie usług  doradczych została zawarta w dniu 

26.02.2013 r. 

Dnia 2013-01-23 odbył się wyrok w ramach zamówienia 

publicznego w postępowaniu na „Zaprojektowanie, reali-

zację i nadzór gwarancyjny systemów „Szyna Usług” oraz 

„Systemu Administracji”, w którym to Krajowa Izba Od-

woławcza  oddaliła odwołania S&T, Unizeto, Qumak-

Sekom, CompuGroup Polska, ATM, Comp. Dodatkowo 

KIO uwzględniła oddalenie Comarch w zakresie zgodno-

ści oferty z warunkami SIWZ i nakazała CSIOZ unieważ-

nienie wyboru najkorzystniejszej oferty oraz nakazała 

ponowne badanie ofert i ogłoszenie wyboru najkorzyst-

niejszej oferty.  W związku z czym, w dniu 2012-01-24 

wybrano najkorzystniejszą ofertę - Unizeto Technologies 

S. A. Podpisanie umowy planowe jest w lutym 2013 r. 

W dniu 2013-01-29 miało miejsce posiedzenie Rady ds.    

e-Zdrowia w pielęgniarstwie, podczas którego podsumo-

wano pracę za 2012 r. oraz omówiono plan pracy Rady na 

rok 2013. Przedmiotem spotkania było również omówie-

nie planowanej  integracji Rady ds. e-Zdrowia w pielę-

gniarstwie z Radą ds. ICNP ® - więcej informacji na ten 

temat publikujemy w niniejszym wydaniu Biuletynu. 

Po więcej aktualnych informacji o Projekcie P1 zaprasza-

my na www.P1.csioz.gov.pl ■ 

Kierownik Projektu P1: Grzegorz Mikanik,   

e-mail: P1_bzp@csioz.gov.pl  

 

Platforma udostępniania on-line przedsię-

biorcom usług i zasobów cyfrowych reje-

strów medycznych (P2) 

Z dniem 31 grudnia 2012 r. została zakończona realizacja 

projektu pn.: Platforma udostępniania on-line przedsię-

biorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycz-

nych (P2). Projekt P2 wdrożony został w ramach 7. osi 

priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna   

Gospodarka (PO IG) Narodowej Strategii Spójności przy 

wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. 

Więcej na temat Platformy udostępnionej w ramach   

Projektu P2 na kolejnych stronach Biuletynu informacyj-

nego. ■ 

Kierownik Projektu P2: Marcin Węgrzyniak,  

e-mail: M.Wegrzyniak@csioz.gov.pl  

http://www.P1.csioz.gov.pl
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Wdrożenie Projektu P2 bez wątpienia przyczyniło się 

do upowszechnienia elektronicznej komunikacji 

w obszarze sektora ochrony zdrowia pomiędzy przed-

siębiorcami i podmiotami publicznymi. W wyniku  

realizacji Projektu P2 dostarczano uniwersalne narzędzie 

informatyczne - Platformę Wymiany Dokumentów (PWD) 

- służące do utrzymywania rejestrów oraz świadczenia 

usług elektronicznych uwzględniając Krajowe Ramy Inter-

operacyjności. 

Platforma P2 umożliwia elektroniczną rejestrację i aktuali-

zację danych rejestrowych (np. można tą drogą złożyć 

wniosek o zezwolenie na prowadzenie apteki), daje przed-

siębiorcom możliwość składania drogą elektroniczną wnio-

sków do rejestru, elektronicznego przechowywania doku-

mentów a także popularyzuje wykorzystanie podpisu elek-

tronicznego i pomaga w pobieraniu 

danych rejestrowych przez admini-

strację publiczną. 

Obecnie z Platformą Wymiany Doku-

mentów (P2) zintegrowane są rejestry 

Głównego Inspektoratu Farmaceu-

tycznego oraz Wojewódzkich Inspek-

toratów Farmaceutycznych: 

Rejestr zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostęp-

nych, punktów aptecznych oraz rejestr udzielonych zgód 

na prowadzenie aptek szpitalnych, zakładowych i dzia-

łów farmacji szpitalnej, 

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceu-

tycznej, 

Rejestr Systemów Kodowania. 

Kluczowym profitem dla gestorów rejestrów medycznych 

jest obniżenie kosztów po ich stronie, gdyż Platforma P2 

utrzymywana jest przez Centrum Systemów Informacyj-

nych Ochrony Zdrowia w odpowiednich warunkach, 

gwarantujących wysoki poziom bezpieczeństwa oraz 

wsparcie techniczne bez ponoszenia przez nich dodatko-

wych kosztów utrzymania infrastruktury. Natomiast Sys-

tem Administracji zapewnia zarządzanie użytkownikami 

Platformy i ich uprawnieniami oraz zarządzanie zabezpie-

czeniami i prywatnością, zarówno na potrzeby samej Plat-

formy, jak i całości systemu. 

Na najbliższe lata planowana jest integracja kolejnych 

rejestrów medycznych na Platformie P2 oraz udostępnia-

nie dla obywateli i przedsiębiorców kolejnych e-usług tych 

rejestrów. Informacje na temat dodawania kolejnych 

usług publicznych na Platformie publikować będziemy na 

bieżąco na łamach naszego Biuletynu. 

Zapraszamy na stronę:  

http://www.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/aktualnosci ■ 

Kierownik Projektu P2: Marcin Węgrzyniak, tel. (0-22) 

597-09-91, e-mail: M.Wegrzyniak@csioz.gov.pl  

Rejestry medyczne On-line  - dzięki Platformie P2 

Na portalu Projektu P1 zamiesz-

czono dokument prezentujący 

podejście do klasyfikacji Elektro-

nicznej Dokumentacji Medycznej 

(EDM).  

Propozycja rekomendacji powstała w wyniku współpracy 

Biura Koordynatora Projektów Informacyjnych 

w Ochronie Zdrowia z interesariuszami Projektu P1, 

w ramach otwartych konsultacji prowadzonych od połowy 

2012 roku przez CSIOZ. Przyjęte wstępnie założenia, zo-

stały omówione i potwierdzone z szerokim gronem intere-

sariuszy, w szczególności w kontekście tworzenia reguł 

klasyfikacji. 

W ramach konsultacji, między innymi, doprecyzowano 

wymagania dotyczące EDM, poprawiono podejście do 

klasyfikacji i identyfikacji dokumentów, doprecyzowano 

zakres danych przekazywanych do Systemu P1, wskazano 

listę możliwych do wykorzystania słowników. Rekomenda-

cja ta opisuje proponowane podejście oraz kierunki wyni-

kające ze stanu wiedzy na połowę 2012 roku. W rekomen-

dacji uwzględnione zostały również uwagi Wykonawców 

Systemu P1, a wynikiem tej weryfikacji jest publikowana,     

aktualna wersja dokumentu. 

Od czasu otwartych konsultacji część z założeń prezento-

wanych w opublikowanej rekomendacji zostało przyję-

tych, jako standard obowiązujący w Projekcie P1 oraz 

wypracowano rozwiązania, które będą obowiązywać 

w komunikacji z Systemem P1. Jednak wszystkie podsta-

wowe i szczegółowe założenia, standardy komunikacji, 

formaty dokumentów oraz techniczne wytyczne zawarte 

zostaną w odrębnym dokumencie stanowiącym przewod-

nik po komunikacji z Systemem P1. Przewodnik ten bę-

dzie pełnił rolę podręcznika dla usługodawców i zawierał 

wszystkie niezbędne dane i informacje umożliwiające roz-

poczęcie efektywnej komunikacji z budowanym przez 

Centrum Systemem P1. Szczegółowe informacje na temat 

publikacji Podręcznika przekazywane będą za pośrednic-

twem strony internetowej CSIOZ oraz Portalu informa-

cyjnego Projektu P1. 

Propozycja rekomendacji klasyfikacji Elektronicznej Do-

kumentacji Medycznej dostępna jest na stronie: https://

p1.csioz.gov.pl/38 ■ 

Kontakt: Biuro Koordynatora Projektów Informacyjnych 

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

Podejście do klasyfikacji dla Elektronicznej Dokumentacji Medycznej 

http://www.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/aktualnosci
mailto:M.Wegrzyniak@csioz.gov.pl
https://p1.csioz.gov.pl/38
https://p1.csioz.gov.pl/38
mailto:koordynator@csioz.gov.pl
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Centralny system obsługujący elektroniczną receptę  

W ramach Projektu „Elektroniczna 

Platforma Gromadzenia, Analizy 

i Udostępniania zasobów cyfrowych 

o Zdarzeniach Medycznych (P1)”, 

realizowanego przez Centrum Syste-

mów Informacyjnych Ochrony 

Zdrowia (CSIOZ), wdrożony zosta-

nie centralny system obsługujący elektroniczną recep-

tę, zwany dalej e-Receptą. 

Cele wdrożenia e-Recepty: 

Wdrożenie e-Recepty polegające na umożliwieniu upraw-

nionym pracownikom medycznym wystawiania recept 

w postaci elektronicznej będzie miało na celu: 

Poprawę jakości i czytelności informacji wchodzących 

w skład recepty.  

Wyeliminowanie częściowej realizacji recepty w zakre-

sie liczby produktów leczniczych. 

Udostępnienie lekarzowi wiarygodnej i kompletnej 

informacji o produktach leczniczych dopuszczonych 

do obrotu w kraju. 

Umożliwienie lekarzowi wglądu do dotychczas wysta-

wionych recept. 

Udostępnienie lekarzowi i farmaceucie informacji 

o wycofanych partiach produktów leczniczych. 

Umożliwienie pacjentowi zarządzania dostępem do 

wystawionych mu recept elektronicznych. 

Umożliwienie przyspieszenia refundacji recept na leki 

refundowane oraz łatwiejszej kontroli rozliczeń prze-

kazywanych do płatnika. 

Umożliwienie analiz dotyczących obrotu produktami 

leczniczymi dostępnymi na receptę bez względu na 

poziom refundacji (od 0% do 100%). 

Realizacja celów wdrożenia e-Recepty 

Wystawianie recept w postaci elektronicznej będzie reali-

zowane na dwa sposoby. Pierwszy polega na udostępnie-

niu uprawnionym pracownikom medycznym stosownej 

funkcjonalności w Aplikacji Usługodawców i Aptek 

(AUiA), będącej elementem Systemu P1. Z tego rozwiąza-

nia będą korzystali przede wszystkim usługodawcy, którzy 

nie posiadają własnych rozwiązań informatycznych dosto-

sowanych do współpracy z Systemem P1. Drugi nato-

miast dedykowany jest tym, którzy dostosowali swoje 

rozwiązania informatyczne do współpracy z Systemem P1 

w zakresie recept elektronicznych. Zakłada się, że ten 

sposób współpracy będzie realizowany z wykorzystaniem 

usług sieciowych (web services). Niezależnie od przyjęte-

go przez usługodawcę sposobu współpracy z Systemem 

P1, proces funkcjonowania e-Recepty przebiegał będzie 

jak na przedstawionym niżej schemacie. 
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Uprawnienia do e-Recepty 

Umożliwienie pacjentowi zarządzania dostępem do wysta-

wionych mu recept elektronicznych będzie realizowane na 

kilka sposobów.  

Domyślnie dostęp do elektronicznej recepty będzie posia-

dał pacjent oraz lekarz, który ją wystawił. Pacjent dla celów 

realizacji recepty będzie mógł dokonać autoryzacji dostępu 

do jej treści farmaceuty realizującego receptę na trzy różne 

sposoby: 

Udostępniając farmaceucie długi klucz (unikalny 

w Systemie P1 identyfikator) recepty, który uzyskał od 

lekarza wystawiającego. 

Realizacja części IV Systemu P1 - „Hurtownia danych” i „System 

Wykrywania Nadużyć” 

W związku z realizacją zapisów 

umowy podpisanej z Centrum Syste-

mów Informacyjnych Ochrony   

Zdrowia, dotyczącej realizacji zadań 

w zakresie części IV – obszar analizy 

danych czyli „Hurtownia danych 

i System Wykrywania Nadużyć”, 

firma Sygnity S.A. w połowie 2012 r. rozpoczęła prace 

nad rozwiązaniem. Na obecnym etapie prac rozpoczęto 

i zaplanowano szereg spotkań z różnymi grupami przedsta-

wicieli przyszłych użytkowników, w szczególności: 

Ministerstwa Zdrowia 

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 

Narodowego Funduszu Zdrowia 

Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego 

Głównego Inspektoratu Sanitarnego 

Głównego Urzędu Statystycznego 

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Pań-

stwowy Zakład Higieny 

Narodowego Instytutu Leków – Urząd Rejestracji Pro-

duktów Leczniczych, wyrobów Medycznych i Produk-

tów Biobójczych 

Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych 

Agencji Oceny Technologii Medycznych 

Rzecznika Praw Pacjenta 

Naczelnej Izby Lekarska 

Naczelnej Izby Aptekarska 

Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych 

Celem prowadzonych spotkań i konsultacji jest maksymal-

ne zaangażowanie powyższych odbiorców w budowę sys-

temów oraz określenie potrzeb analitycznych i raporto-

wych wymienionych instytucji.  

Obecnie Wykonawca prowadzi równolegle prace analitycz-

ne oraz przygotowuje koncepcję roz-

wiązań, które budować będzie w kolej-

nym etapie prac tj.:  

Podsystem Hurtownia Danych 

(HD) – który będzie zapewniał m.in. 

analizy, statystyki, raporty oraz funkcje 

monitorowania i wykrywania zjawisk 

zachodzących w systemie ochrony zdrowia.  

Podsystem Wykrywania Nadużyć (SWN) – zapew-

niający funkcje wykrywania nadużyć w ochronie zdro-

wia. 

Dane potrzebne do działania powyższych podsystemów 

pozyskiwane są za pośrednictwem szyny usług z podsys-

temów realizowanych przez pozostałych Wykonawców 

Systemu P1, w szczególności w obszarze gromadzenia 

danych oraz rejestrów i słowników lub wprost od pod-

miotów będących ich źródłem (czyli ich własnych syste-

mów lub przekazane poprzez Aplikację Innych Podmio-

tów /Aplikację Płatników/ Aplikację Usługodawców 

i Aptek). 

W ramach swoich prac, Wykonawca IV części Systemu 

P1 przeprowadził w lutym br. w siedzibie CSIOZ warsz-

taty dedykowane przygotowywanym rozwiązaniom pn. 

„Przegląd technik analitycznych SEMMA w kontekście 

problematyki wykrywania nadużyć w ochronie zdrowia”. 

W trakcie warsztatów zaprezentowane zostały najlepsze 

praktyki i wzorce z zakresu Data Mining pod kątem wy-

krywania zjawisk niepożądanych, anomalii i nietypowych 

zachowań w obszarze ochrony zdrowia. W spotkaniach 

uczestniczyli przedstawiciele przyszłych użytkowników 

Systemu P1 m.in. Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej 

Rady Lekarskiej, Narodowego Funduszu Zdrowia, Krajo-

wej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, Głównego       

Inspektoratu Farmaceutycznego oraz Ministerstwa Zdro-

wia.■ 

Kontakt: Beata Kroszka, Zastępca Kierownika Projektu, 

e-mail: P1_bzp@csioz.gov.pl 

Udostępniając farmaceucie swój numer PESEL oraz 

krótki klucz recepty (4-cyfrowy) otrzymany od lekarza 

wystawiającego. 

Preautoryzując farmaceutę, czyli upoważniając go 

wcześniej,  do dostępu do treści wszystkich recept za 

pomocą Internetowego Konta Pacjenta. Preautoryza-

cja będzie ograniczona czasowo i będzie mogła doty-

czyć zarówno apteki, jak i konkretnego pracownika 

medycznego.■ 

 

Kontakt: Biuro Wsparcia Specjalistycznego Projektu P1, 

e-mail: P1_bzp@csioz.gov.pl  

mailto:P1_bzp@csioz.gov.pl
mailto:P1_bzp@csioz.gov.pl


Krystyna Barbara Kozłowska  

Informatyzacja oraz nowe techno-

logie coraz bardziej są obecne 

w naszym życiu zarówno zawodo-

wym jak i codziennym. Nie dziwi 

zatem fakt, że informatyzacja 

wkracza również w system ochro-

ny zdrowia co niesie wyzwania 

zarówno dla osób tworzących  

nowe rozwiązania w ochronie 

zdrowia, lekarzy i pracowników 

ochrony zdrowia jak i samych  

pacjentów. e-Zdrowie coraz częściej staje się zatem 

przedmiotem rozważań i dyskusji podczas konferencji 

oraz spotkań poświęconych szerokim zagadnieniom 

w tym zakresie. 

Moim zadaniem jako Rzecznika Praw Pacjenta jest przede 

wszystkim ochrona praw pacjentów ale także informowa-

nie i edukowanie pacjentów w zakresie funkcjonowania 

systemu ochrony zdrowia w Polsce. Walor edukacyjny 

funkcjonującej w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta ogólno-

polskiej bezpłatnej infolinii dla pacjentów 800-190-590, 

jest niebywale ważny. Każda osoba może w prosty i szyb-

ki sposób skontaktować się z pracownikami Biura w celu 

uzyskania konkretnej informacji na temat przysługujących 

im jako pacjentom praw oraz obowiązujących w tym  

obszarze przepisów prawa. Dlatego, aby skutecznie reali-

zować ustawowe zadania oraz zagwarantować pacjentom 

jak najkorzystniejsze dla nich rozwiązania w zakresie reali-

zowanych w obszarze e-Zdrowia projektów, jako    

Rzecznik Praw Pacjenta osobiście lub za 

pośrednictwem pracowników Biura, biorę 

udział w wydarzeniach i spotkaniach po-

święconych tej tematyce. Są to wydarzenia 

organizowane przez Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) 

oraz m.in. Krajową Izbę Gospodarczą czy Federację   

Pacjentów Polskich (FPP). 

W dniu 25 września 2012 r. uczestniczyłam 

w relacjonowanej na łamach Biuletynu   informacyjnego 

CSIOZ, organizowanej przez Centrum we współpracy z 

Federacją Pacjentów Polskich, konferencji OKRĄGŁY 

STÓŁ - Krajowa Konferencja "ŁAŃCUCH ZAUFA-

NIA", która została objęta patronatem honorowym 

Rzecznika Praw Pacjenta. Podczas spotkania miałam 

możliwość zaprezentować jak z perspektywy sprawowa-

nego urzędu wygląda kwestia włączenia usług telemedycz-

nych do polskiego systemu ochrony zdrowia. Na koniecz-

ność wypracowania rozwiązań, gwarantujących przestrze-

ganie praw pacjenta w kontekście świadczeń zdrowotnych 

udzielanych w ramach telemedycyny, miałam okazję 

zwrócić uwagę także uczestnikom organizowanej przez 

Krajowa Izbę Gospodarczą, konferencji „Prawo i teleme-

dycyna”, która odbyła się 13 listopada 2012 r. w Warsza-

wie. Pracownicy Biura wzięli również udział w zorganizo-

wanej przez CSIOZ we współpracy z Biurem WHO Pol-

ska konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Osób 

Niepełnosprawnych, która poświęcona była przede 

wszystkim pracom nad wdrożeniem klasyfikacji ICF 

w Polsce. Z uwagi na wprowadzenie z dniem 1 sierpnia 

2014 r. obowiązku prowadzenia przez świadczeniodaw-

ców dokumentacji medycznej wyłącznie w postaci elek-

tronicznej oraz fakt, iż kwestie dotyczące dokumentacji 

medycznej bardzo często poruszane są w kierowanych do 

Biura sygnałach od pacjentów, przedstawiciele Biura wzię-

li udział również w organizowanej przez CSIOZ III Kon-

ferencji pt. „Elektroniczna  Dokumentacja Medyczna”, 

w dniach 29-30 listopada 2012 r. 

W ramach współpracy z CSIOZ Biuro Rzecznika Praw 

Pacjenta aktywnie angażuje się w spotkania dotyczące 

realizowanego przez Centrum ogólnopolskiego Projektu 

„Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udo-

stępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycz-

nych” (P1). Jednym z zagadnień na które zwróciłam uwa-

gę jest stworzenie możliwości złożenia poprzez platformę 

P1 oświadczenia pacjenta o upoważnieniu danej osoby 

albo oświadczenia o braku takiego upoważnienia, do 

wglądu w dokumentację medyczną oraz udzielenia infor-

macji o stanie zdrowia. Uważam, że kwestia ta nie powin-

na zostać pominięta w pracach nad projektem. Takie  

rozwiązanie pozwoli zminimalizować zagro-

żenia w postaci możliwości naruszenia prawa 

pacjenta do dokumentacji medycznej oraz 

informacji, określonymi w ustawie z dnia 

6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta 

i Rzeczniku Praw Pacjenta.  

Stojąc na straży praw, które przysługują pacjentom     

wierzę, że wszelkie podejmowane przeze mnie 

i pracowników Biura Rzecznika Praw Pacjenta działania 

w obszarze współpracy z CSIOZ oraz innymi instytucja-

mi w zakresie prac nad budową systemów informacyjnych 

w ochronie zdrowia, mają na celu wyjście naprzeciw   

potrzebom pacjentów.  W dobie rosnących potrzeb spo-

łeczeństwa informacyjnego, w szczególności w aspekcie      

e-Zdrowia, dążymy do wypracowania i stworzenia jak 

najkorzystniejszych dla nich rozwiązań i skuteczną ochro-

nę ich praw uregulowanych w ustawie o prawach pacjenta 

i Rzeczniku Praw Pacjenta – mając na uwadze fakt, że 

każdy z nas jest potencjalnym pacjentem.■ 

Kontakt: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, e-mail: sekreta-

riat@bpp.gov.pl 
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OKIEM PACJENTA 

Współpraca na rzecz e-Zdrowia dla pacjentów  

Rzecznik Praw 

Pacjenta 

mailto:sekretariat@bpp.gov.pl
mailto:sekretariat@bpp.gov.pl
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Agnieszka Czupryniak 

W odpowiedzi na potrzeby informacyj-

ne zgłaszane przez czytelników Biulety-

nu dotyczące możliwości pozyskiwania 

środków na sfinansowanie wdrożenia 

Projektów z obszaru ochrony zdrowia, 

przedstawiamy poniżej informacje na 

temat 7 konkursu ICT PSP (Information 

Communication Technologies - Policy Support 

Programme) oraz Ambient Assisted 

Living (AAL) Joint Programme. 

7 konkurs ICT PSP 

W dniu 21 grudnia 2012 r. ogłoszony został 7 konkurs 

Programu na rzecz Wspierania Polityki dotyczącej Tech-

nologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP) 

w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjno-

ści i Innowacji 2007-2013, w skrócie CIP (Competitiveness 

and Innovation Framework Programme). CIP jest programem 

uzupełniającym do 7 Programu Ramowego ukierunkowa-

nym na promowanie konkurencyjności europejskich 

przedsiębiorstw. Jest on mało znanym wśród potencjal-

nych zainteresowanych z Polski, sposobem finansowania 

międzynarodowych projektów.  

Celem CIP PSP jest wsparcie działań 

zmierzających do szybkiego wdroże-

nia technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych w gospodarce oraz 

pobudzenie innowacyjności poprzez 

zwiększenie zakresu stosowania 

i inwestowania w ww. technologie. 

Program CIP PSP realizowany jest poprzez corocznie 

przyjmowane Programy pracy określające tematy i cele do 

osiągnięcia. W ich obszarze można składać projekty i apli-

kować o środki finansowe na ich realizację. 

Skorzystać z niego może przede wszystkim: administra-

cja publiczna centralna i lokalna, instytucje naukowe, 

uczelnie wyższe, przedstawiciele przemysłu z sektora ICT 

oraz innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).  

Zakres terytorialny Programu obejmuje kraje człon-

kowskie UE, kraje stowarzyszone z Programem CIP-ICT 

PSP (Chorwacja, Lichtenstein, Norwegia, Turcja); kraje 

trzecie: krajach EFTA, EEA, kraje kandydujące, Bałkany 

Zachodnie (np.: Czarnogóra i inne), inne kraje trzecie 

zgodnie z postanowieniami zawartymi w odpowiednich 

porozumieniach. 

Plan Pracy ICT PSP 2013 – 7 konkursu dotyczy wykorzy-

stania technologii ICT na rzecz poprawy dostępności 

usług publicznych, tworzenie treści cyfrowych i zarządza-

nie nimi, poprawy bezpieczeństwa w sieci oraz integracji 

społecznej. Obejmuje 5 tematów, w ich ramach 17 celów 

do realizacji: Temat 1: Usługi publiczne w chmurze i inte-

ligentne miasta (Cloud of public services and smart cities);    

Temat 2: Biblioteki cyfrowe, otwarte dane i kreatywność 

(Digital Content, open data and creativity); Temat 3: ICT na 

rzecz zdrowia, osób starszych i integracji cyfrowej (ICT for 

health, ageing well and inclusion); Temat 4:  Zaufane usługi 

elektroniczne (Trusted eServices); Temat 5: Otwarty konkurs 

na rzecz innowacyjnośi i innych działań (Open objective for 

innovation and other actions). Całkowity budżet konkursu to 

125,7 M€, a jego zamknięcie zaplanowano na dzień 14 

maja 2013r. 

Poniżej zaprezentowane są wybrane tematy 7-go 

konkursu mogące zainteresować czytelników Biule-

tynu. Określone przy każdym temacie konkursu instru-

menty finansowe oznaczają zasady jego finansowania 

i warunki do  spełnienia dla konsorcjum, i tak : 

Projekt pilotażowy typu A - cel: rozbudowa krajowych, 

regionalnych lub lokalnych inicjatyw; skład konsorcjum: 

minimum 6 partnerów; wysokość dofinansowania UE: 

do 50% kosztów; czas realizacji: do 36 miesięcy, w tym 

12 miesięcy okresu pilotażowego; 

Projekt pilotażowy typu B - cel: stymulowanie wdraża-

nia innowacyjnych produktów i usług bazujących na 

ICT; skład konsorcjum: minimum 4 podmioty z 4 róż-

nych krajów członkowskich lub stowarzyszonych; kon-

sorcjum projektowe powinno zapewnić udział całego 

łańcucha powiązań  rynkowych (dostawcy usług, użyt-

kownicy, partnerzy przemysłowi, administracja publicz-

na); wysokość dofinansowania UE: do 50% kosztów 

związanych z wdrożeniem usługi pilotażowej; czas reali-

zacji: od 24 do 36 miesięcy, w tym 12 miesięcy okresu 

pilotażowego; 

Sieci Tematyczne (Thematic Networks-TN) - cel: tworze-

nie forum wymiany doświadczeń; skład konsorcjum: 

minimum 7 podmiotów z 7 różnych krajów członkow-

skich UE; wysokość dofinansowania UE: wg kosztów 

rzeczywistych, jeśli zasady obowiązujące w temacie na to 

pozwalają lub ryczałtu;  

Projekty pilotażowe PPI – cel: wdrożenie i komercjaliza-

cja nowych rozwiązań ICT, które na poziomie pomysłu 

i technicznych rozwiązań znajdują uznanie, jednak ich 

szerokie rozpowszechnienie jest obarczone ryzykiem 

charakterystycznym dla wprowadzania na rynek nowych 

produktów. Skład konsorcjum: wymaga  minimum 

3 niezależnych zamawiających z co najmniej 3 różnych 

krajów członkowskich lub krajów stowarzyszonych, 

z tego co najmniej dwa podmioty mają być organami 

publicznymi do tego powołanymi na rożnym poziomie: 

krajowym, regionalnym lub lokalnym.  

       Kontynuacja artykułu na kolejnej stronie 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 

Propozycja źródeł finansowania projektów w obszarze e-Zdrowia 

w ramach Programów Komisji Europejskiej 

Autorka jest 

Głównym 

Specjalistą 

w CSIOZ 



STR. 14 BIULETYN INFORMACYJNY  
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Temat 1: Usługi publiczne w chmurze i inteligentne mia-
sta (Cloud of public services and smart cities). 

Cel 1.1: „Usługi publiczne w chmurze”. Instrument 
finansowy: projekt pilotażowy Typu B. Maks. budżet: 
18 mln€ (przewiduje  się dofinansowanie kilku projek-
tów). Celem projektów pilotażowych jest przetestowanie, 
walidacja ich użytkowania i zebranie innowacyjnych usług 
oferowanych przez sektor publiczny i prywatny. Usługi te 
powinny być oferowane w chmurze. Na działania w pro-
jekcie może składać się migracja istniejących usług do 
chmury w taki sposób, aby możliwe było ich wdrożenie 
na otwartych interfejsach, gwarantujących interoperacyj-
ność.  

Temat 3: ICT na rzecz zdrowia, osób starszych i integracji 
cyfrowej (ICT for health, ageing well and inclusion). Budżet: 39 
mln € 

Cel 3.1: „Przygotowania do wdrożenia na dużą skalę 
usług elektronicznych dla osób starszych”. Inst. fin.: 
projekt pilotażowy Typu A i B. Maks. budżet: 14 mln € 
(przewidziano dofinansowanie dla 1 projektu Typu A oraz 
kilku projektów pilotażowych Typu B). Celem projektów 
pilotażowych jest przyczynienie się do wydłużenia okresu 
sprawnego funkcjonowania osób starszych w społeczeń-
stwie, a także do wsparcia budowy zintegrowanych syste-
mów opieki nad osobami starszymi. 

Poddziałanie 3.1.a: „Telemedycyna jako wsparcie 
terapii schorzeń umysłowych”. Inst. fin.: projekt pilo-
tażowy Typu A (przewidziano dofinansowanie jednego 
projektu kwotą do 7 mln €). Celem projektu jest zebranie, 
wsparcie i rozwinięcie istniejących dobrych praktyk korzy-
stając z doświadczeń płynących z dużych inicjatyw obej-
mujących różne rodzaje systemów opieki zdrowia i rezul-
taty badań w tym zakresie. 

Poddziałanie 3.1.b: „Powszechne wdrożenie syste-
mów zintegrowanej opieki”. Instr. fin.: projekt pilota-
żowy Typu B (przewidziano dofinansowanych kilku pro-
jektów na łączną kwotę do 7 mln €). Celem działań pro-
jektowych powinno być wygenerowanie nowych usług 
elektronicznych i powiązań związanych z poprawą jakości 
życia osób starszych, prowadzących do wdrożenia no-
wych modeli organizacyjnych i procedur zintegrowanej 
opieki. 

Cel 3.2: „Wsparcie dla zamówień publicznych na 
rzecz innowacyjnych rozwiązań z dziedziny               
e-Zdrowia, udogodnień oraz mobilności”. Instr. fin.: 
projekt pilotażowy Typu PPI. Maks. budżet: 10 mln € 
(przewidziano dofinansowanie dla kilku projektów). 

Poddziałanie 3.2.a: „e-Zdrowie”. Instr. fin.: projekt 
pilotażowy Typu PPI (Public Procurement of Innovative solu-
tions); przewidziano dofinansowane jednego lub kilku pro-
jektów na łączną kwotę do 5 mln €. Celem projektu/ów 
jest optymalizacja rozwoju usług świadczonych przez 
ochronę zdrowia, biorąca pod uwagę m.in. kwestie: skró-
cenie czasu przebywania w szpitalu, poprawa opieki me-
dycznej w regionach, peryferyjnych i niedostępnych, usłu-
gi telemedyczne dla mobilnych pacjentów, przed/
pooperacyjna opieka poza szpitalem. 

Poddziałanie 3.2.b: „Aktywność i zdrowie osób    

starszych oraz ułatwienie codziennych czynności”. 
Instr. fin.: projekt pilotażowy Typu PPI przewidziano 
dofinansowanie jednego lub kilku projektów na łączną 
kwotę do 5 mln €. Celem projektów jest przyspieszenie 
dostępności i wdrożenie na dużą skalę nowych, bazują-
cych na ICT produktów i usług, które zostały już 
w mniejszej skali pozytywnie zweryfikowane pod kątem 
umożliwienia znaczącej poprawy samodzielności, funkcjo-
nowania i jakości życia osób starszych. 

Cel 3.3: „Współpraca na rzecz zdrowia, osób star-
szych i integracji”. Instrument finansowy: Sieć Tema-
tyczna (TN). Maks. budżet: 3 mln € (przewidziano dofi-
nansowanie dla 4 TN). 

Poddziałanie 3.3.a: „Innowacje i działania na rzecz 
miasta przyjaznego osobom starszym”. Instr. fin.: TN 
– 1 - rozliczenie na zasadzie faktycznie poniesionych 
kosztów - łączne dofinansowanie 1 mln €. Celem TN jest 
mobilizacja i wsparcie podmiotów zaangażowanych 
w proces wdrażania bazujących na rozwiązaniach ICT 
usług publicznych przyjaznych ludziom starszym, poprzez 
ustanowienie pomiędzy tymi podmiotami mechanizmu 
wymiany metodologii i wskaźników służących ocenie 
socjoekonomicznego wpływu inwestycji w takie usługi. 
TN skupi się szczególnie na stworzeniu i rozbudowie 
konwentu burmistrzów, mobilizującego duże miasta do 
wdrażania tego typu usług na szeroką skalę, we współpra-
cy z inicjatywą Age Friendly Cities Światowej Organizacji 
Zdrowia. 

Poddziałanie 3.3.b: „Ocena oddziaływania innowa-
cyjnych narzędzi i usług eZdrowia oraz promocja 
korzyści z ich stosowania”. Instr. fin.: TN – 1- rozlicze-
nie na zasadzie faktycznie poniesionych kosztów – łączne 
dofinansowanie 500 tys. €. Celem TN jest objęcie swoim 
zasięgiem podmiotów krajowych/regionalnych mogących 
skutecznie dotrzeć do obywateli, pacjentów i pracowni-
ków ochrony zdrowia z informacją o korzyściach związa-
nych ze stosowaniem rozwiązań e-Zdrowia. 

Poddziałanie 3.3.c: „Utrzymanie rezultatów dotych-
czasowych dużych projektów z zakresu e-Zdrowia”. 
Instr. fin.: TN – 1- rozliczenie na zasadzie faktycznie po-
niesionych kosztów - łączne dofinansowanie 1 mln €. 
Celem tej sieci jest utrzymanie współpracy, która została 
zawiązana pomiędzy kilkunastoma krajami UE w ramach 
projektów takich, jak: epSOS, SemanticHealthNet, eHR 
Qtn, eHR4CR, do czasu uruchomienia mechanizmu Con-
necting Europe Facility (CEF), przewidywanego na 2014 r. 

Podziałanie 3.3.d: „Wytyczne z zakresu praktyki kli-
nicznej związane ze stosowaniem usług e-Zdrowia”. 
Instr. fin.: TN – 1 – rozliczenie na zasadzie faktycznie 
poniesionych kosztów albo ryczałtu – łączne dofinanso-
wanie 500 tys. €. Celem projektu jest wspieranie i zachęca-
nie sektora ochrony zdrowia oraz instytucji badawczych 
do tworzenia wytycznych dla stosowania usług e-Zdrowia 
w praktyce klinicznej, w oparciu o praktyczne doświad-
czenia. Priorytet powinien zostać nadany usługom teleme-
dycyny, pozwalającym na świadczenie opieki zintegrowa-
nej,    ciągłej i dającej więcej swobody pacjentowi; szcze-
gólnie cenne będzie zaangażowanie pracowników opieki       
społecznej oraz opiekunów osób starszych. 
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Cel 3.4: „Wsparcie mobilności osób starszych bądź 
niepełnosprawnych”. Instr. fin.: projekt pilotażowy 
Typu B. Maks. budżet: 2 mln € (przewidziano dofinanso-
wanie 1 projektu). Celem projektu jest zweryfikowanie 
w warunkach rzeczywistych oraz w dużej skali rozwiązań 
komunikacji indywidualnej i zbiorowej. W szczególności 
projekt powinien zaproponować rozwiązania autoryzacji 
uprawnień do parkowania przez wykorzystanie kart    
parkingowych dla osób niepełnosprawnych.  

Cel 3.5: „Zastosowanie biofotoniki do diagnozowa-
nia, monitorowania i terapii chorób”. Instr. fin.: pro-
jekt pilotażowy Typu B. Maks. budżet: 10 mln € 
(przewidziano dofinansowanie dla 3 – 4 projektów).   
Celem projektów jest zademonstrowanie zastosowań bio-
fotoniki w warunkach rzeczywistych, ukazujących jej prze-
wagę nad konwencjonalnymi metodami diagnostyki, mo-
nitoringu i terapii chorób. Rozwój nowych rozwiązań na 
zostać osiągnięty poprzez przeprowadzenie szeroko za-
krojonych testów w warunkach rzeczywistej terapii scho-
rzeń, tak, aby możliwe było dokonanie oceny ich zastoso-
wania i korzyści w odniesieniu do uznanych standardów. 
Projekty pilotażowe powinny zakończyć się wypracowa-
niem rozwiązań, których wartość dodana zostanie uznana 
przez ekspertów i które będą mogły zostać wdrożone. 

Więcej informacji poświęconych programowi i zasadom 
udziału w konkursie można znaleźć na stronie Komisji 
Europejskiej: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict-
policy-support-programme.  Ponadto, w celu uzyskania 
informacji nt. uczestnictwa w Programie CIP-ICT PSP 
czy znalezienia partnerów warto skontaktować się 
z przedstawicielami Krajowego Punktu Kontaktowego dla 
Programu Szczegółowego CIP-ICT PSP. Funkcję tą   
pełni: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badaw-
czych Unii Europejskiej, email: cip.ict@kpk.gov.pl Polska 
strona dla programu CIP-ICT PSP: www.cip.gov.pl. 

Ambient Assisted 

Living (AAL) Joint 

Programme 

Program Wspólny AAL to inicjatywa badawczo - rozwo-
jowa powołana przez 20 państw członkowskich UE oraz 
trzy państwa stowarzyszone (Izrael, Norwegia, Szwajca-
ria). Komisja Europejska nie jest częścią struktur wyko-
nawczych, ale udziela znacznej pomocy finansowej na 
podstawie art.185 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Euro-
pejskiej. Założeniem programu jest poprawa jakości życia 
ludzi starszych i wzmocnienie bazy przemysłowej 
w Europie przez wykorzystywanie technologii informacyj-
no – komunikacyjnych (ICT). Program AAL jest wdraża-
ny przez Stowarzyszenie ALL, którego członkowie są 
organizacjami finansującymi badania. Polskę w AAL   
reprezentuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
(http://www.ncbir.pl/). Czas trwania programu to: 
13.03.2008 r.  – 31.12.2013 r.  

Zasadniczym celem programu jest stymulowanie gene-
rowania innowacyjnych produktów, usług i systemów 
bazujących na technologii informacyjno – komunikacyjnej 
(ICT) dla zapewnienia komfortowego funkcjonowania 
ludzi starszych m.in. poprzez: zwiększenie ich samodziel-
ności, pewności siebie oraz mobilności, promowanie  
lepszego i zdrowszego trybu życia, pomaganie opieku-

nom, rodzinom i organizacjom opiekuńczym. 

W dniu 31 stycznia 2013 r. ogłoszony został 6 konkurs 
AAL. Temat konkursu: “ICT solutions for supporting occupa-
tion in life of older adults” (tj. rozwiązania oparte na Techno-
logiach Informacyjnych i Komunikacyjnych służące 
wspieraniu aktywności zawodowej osób starszych). Ter-
min składania aplikacji: 30 kwietnia 2013 r. Więcej 
informacji dotyczących tegorocznego konkursu: http://
www.aal-europe.eu/get-involved/calls/call-6-supporting-
occupation-in-life-for-older-adults/  

Temat konkursu AAL-2013-6 umożliwi sfinansowa-
nie projektów na rzecz rozwoju technologii ICT po-
zwalających osobom starszym zachować i przedłużyć ich 
aktywność w życiu zawodowym dzięki zachowaniu zdro-
wia i motywacji w każdym środowisku pracy: zarobko-
wym (np. praca administracyjna, produkcyjna, usługowa 
w zakładzie pracy i w ramach własnej działalności itd) 
oraz niezarobkowym (np. wolontariat, wymiana doświad-
czeń, doradztwo bezpłatne). Cel konkursu koncentruje się 
na rozwiązaniach ICT pozwalających zachować fizyczną 
i zmysłową funkcjonalność osób starszych niezbędnych 
do utrzymania aktywności zawodowej. 

Więcej informacji dot. programu AAL można znaleźć na 
stronach internetowych: http://www.aal-europe.eu 
i http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/aal/. 

Konkursy AAL skierowane są do zespołów międzyna-
rodowych składających się z minimum. 3 niezależnych 
podmiotów z 3 różnych krajów członkowskich AAL 
wnioskujących o finansowanie projektów badawczych 
o charakterze aplikacyjnym. Niezbędny jest udział przed-
stawicieli przemysłu i innych partnerów biznesowych, 
w szczególności MŚP (50%) i użytkowników końcowych 
rezultatu. Produkt będący wynikiem realizacji projektu 
musi zostać wprowadzony na rynek w okresie od 2-3 lat 
od ukończenia projektu. Czas prowadzenia projektu to 12
-36 miesięcy. Maksymalna kwota dofinansowania 3 M€. 

O dofinansowanie mogą ubiegać się tylko organizacje 
wyraźnie wskazane w krajowych kryteriach wybieralności 
ogłoszone wraz z ogłoszeniem konkursu.  

Podmioty polskie mogące wnioskować o dofinanso-
wanie to jednostki nadawczo naukowe w tym uczelnie 
wyższe i instytuty a także przedsiębiorstwa prywatne. 

Wysokość dofinansowania prezentuje poniższa tabela: 

Opracowanie: Agnieszka Czupryniak, Główny Specjali-
sta w Wydziale Badań i Analiz oraz Współpracy Między-
narodowej w CSIOZ, e-mail: a.czupryniak@csioz.gov.pl  

         Rodzaj badań: 
 
Podmiot: 

Podstawowe Przemysłowe 
Eksperymen-
talne 

Duże 
przedsiębiorstwa 

100% 65% 40% 

Średnie 
przedsiębiorstwa 

100% 75% 50% 

Małe 
przedsiębiorstwa 

100% 80% 60% 

Jednostka  
badawczo-naukowa 

100% 100% 100% 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict-policy-support-programme
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict-policy-support-programme
mailto:cip.ict@kpk.gov.pl
http://www.cip.gov.pl
http://www.ncbir.pl/
http://www.aal-europe.eu/get-involved/calls/call-6-supporting-occupation-in-life-for-older-adults/
http://www.aal-europe.eu/get-involved/calls/call-6-supporting-occupation-in-life-for-older-adults/
http://www.aal-europe.eu/get-involved/calls/call-6-supporting-occupation-in-life-for-older-adults/
http://www.aal-europe.eu
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/aal/
mailto:a.czupryniak@csioz.gov.pl
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Tomasz Zieliński 

Komputery towarzyszyły mi od    

dzieciństwa. Początkowo tylko wirtu-

alnie w postaci czasopisma Bajtek, 

które czytałem wielokrotnie i prak-

tycznie znałem je na pamięć. Potem 

własny komputer  - jeden, potem 

drugi i kolejne. Kiedy widziałem 

mrówczą pracę cioci i wujka w aptece 

rozliczających leki czy wykonujących 

remanent mówiłem, że powinni mieć 

do tego komputer. W tamtych czasach 

była to herezja, mówili, że to zbędne 

narzędzie i nigdy sobie nie poradzi 

z tym tak dobrze jak człowiek z kartką i długopisem. Życie 

pokazało, że moja wizja była słuszna. Dzisiaj korzystają 

oni w swoich aptekach z komputerów tak samo jak wszy-

scy inni farmaceuci i na pytanie czy warto odpowiadają, 

pewnie, że warto tylko dlaczego tak późno. 

Kiedy studiowałem na wydziale lekarskim rodziła się 

prawdziwa informatyka. Pierwsze zajęcia z informatyki, 

dostęp do nieznanego wtedy Internetu, kółko informa-

tyczne na którym głównie dyskutowaliśmy siedząc obok 

komputera i snuliśmy plany do czego można byłoby kom-

putery w medycynie wykorzystać. Pojawiły się pierwsze 

kontakty ogólnopolskie, konferencje coroczne „Internet 

w medycynie”, a potem staż...  W szpitalu gdzie go odby-

wałem komputery już były na każdym oddziale, ale na 

niektórych tylko były i to w pudłach. Wraz z kolegami 

uruchamialiśmy te komputery na kolejnych oddziałach 

pokazując do czego to może służyć. I znów wszyscy    

mówili, że na maszynie do pisania szybciej. Z czasem 

wszyscy ich używali i dziwili się, że tyle czasu się marno-

wały. 

Pierwsza praca samodzielna, gminny ośrodek zdrowia, nie 

ma Internetu, nie ma komputerów. Przyjeżdżam ze swoim 

laptopem. Pacjenci zdziwieni co to jest i po co? Słyszę 

czasem, że ten młody doktor to pod-

łącza pacjentów do komputera i mu 

wyskakuje czym leczyć, to chyba do-

brze? Komputer w ośrodku się 

w końcu pojawia, ale nikt nie widzi 

sensu jego używania. Łatwiej wszyst-

ko pisać na kartce i oddawać do infor-

matyków niech  przepisują. Powoli 

jednak komputer zaczynają wykorzystywać, z tego co 

wiem to już teraz pracują na nim. 

Ja w międzyczasie z częścią pracowników przenoszę się do 

nowej przychodni, w której komputer jest od początku. 

Pielęgniarki nie są zadowolone z tego, że praca z kompute-

rem jest obowiązkiem. Zmuszone pracują na nim ale   

ciągnie je do papieru. Stopniowo komputery pojawiają się 

w każdym gabinecie, początkowo tylko do rejestrowania 

wykonanych usług. Jest szybciej i mniej pomyłek. W reje-

stracji pacjent zostaje wpisany w terminarz i przypisany do 

gabinetu i lekarza, widzimy czy pracujemy w odpowied-

nim tempie, ile mamy jeszcze porad zaplanowanych na 

dzisiaj, czy pacjent ma deklarację. Ciągle korci mnie, żeby 

robić więcej. Wspólnik na urlopie, sezon grypowy, tłum 

ludzi czeka na wizytę, a ja podejmuję męską decyzję -  

ruszam z drukowaniem recept. Kilka wizyt trochę dłużej 

trwa gdyż muszę wszystko skonfigurować, poprawić, do-

stosować i jest! Drukują się jak trzeba. Niestety recepty 

z NFZ, na których nadrukowuje treść zamiast pisać ręcz-

nie są sklejone w bloczek klejem, muszę je po jednej odry-

wać. Mimo wszystko praca idzie sprawniej, zobaczymy 

jutro. Od rana pracuję drukując recepty z komputera, jest 

szybciej, ręka mniej boli  po ca-

łym dniu. Pacjenci zdziwieni, nie 

widzieli jeszcze czegoś takiego 

i do tego jeszcze dawkowanie dla 

każdego wydrukowane z kompu-

tera.  Koniec dnia patrzę 110 

osób przyjętych ja nie taki     

zmęczony jak zawsze i nawet był 

czas na przerwę na drugie śniada-

nie. Zaczyna mi się to podobać. 

Kolejne dni to nowe dokumenty 

z komputera: skierowania, zwol-

nienia, zaświadczenia. W końcu drukuję też historie cho-

roby. Wraca z urlopu wspólnik, zdziwiony zmianami ale 

powoli zaczyna też się w to „bawić”. 

Znajdujemy drukarnię w której mają gilotynę, która obcina 

klej z bloczków recept jakie wydaje NFZ. Jest zdecydowa-

nie łatwiej. Z czasem NFZ wyraża zgodę na przekazywa-

nie jedynie puli numerów recept, możemy sami drukować 

całą receptę. 

Pacjenci wracają z poradni specjalistycznych z informacją, 

że w rejestracjach bardzo się dziwią skąd takie 

fajne i czytelne skierowania. Po kilku miesiącach 

to jest nasz znak rozpoznawczy. W rejestracjach 

na sam ich widok, bez czytania, wiedzą, że to 

pacjenci z Wysokiego. Sami pacjenci mówią, że 

czują się jakoś lepiej traktowani w rejestracjach 

dzięki tym skierowaniom. 

Mija trochę czasu i otwieramy nową przychodnię. Nie 

dotarły na czas komputery a już zaczynamy, zabieram 

jeden komputer ze starej przychodni do nowej - ten 

z rejestracji, w końcu pielęgniarki tęsknią za papierową 

księgą główną to nie będzie im szkoda, a my w gabinetach 

już bez nich nie damy rady pracować.  

PROFESJONALIŚCI W OCHRONIE ZDROWIA 

Komputery i medycyna, moja droga… 

ZACZYNA MI SIĘ 

TO PODOBAĆ. 

KOLEJNE DNI TO 

NOWE DOKUMENTY 

Z KOMPUTERA: 

SKIEROWANIA, 

ZWOLNIENIA, 

ZAŚWIADCZENIA... 

Autor jest Wi-

ceprezesem 
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Związku Leka-

rzy Rodzinnych 

– Pracodawców 



Po kilku dniach pielęgniarki pytają mnie kiedy oddam ich komputer bo zeszyt to jednak nie komputer, brakuje im kom-

putera! Nie spodziewałem się, że doczekam takich czasów!!! Komputery do nowej przychodni docierają więc stary  

sprzęt wraca na swoje miejsce, słyszę „Nareszcie!”. 

Zatrudniamy nowego lekarza. Kompletnie nie zna się na komputerach. Woli pracować z papierem. Poczekamy, nie  

będę go straszył. Krótka informacja jak korzystać i czekamy… czekamy… Po kilku miesiącach zaczepia mnie, żeby już 

go nauczyć drukować recepty bo ma dość słuchania od pacjentów pytań dlaczego jako jedyny nie drukuje recept. Zaczy-

na, okazuje się, że to nie takie trudne. 

Pora przymierzyć się do całkowitego przejścia na dokumentację elektroniczną, również pielęgniarską. Rozmawiam 

z pielęgniarkami, opowiadam, że to będzie kiedyś obowiązek, próbuję przygotować grunt, a one mi na to: „Panie  dokto-

rze, nas pan nie przestraszy. My się już komputera nie boimy i wiemy że będzie nam łatwiej. Proszę nie pytać czy, tylko powiedzieć      

kiedy.”!!! 

Droga do komputeryzacji placówki była długa, momentami trudna, ale nikt nie żałuje, że to zrobiliśmy.    

Może,  czasem, żałujemy… że tak późno.■ 

Tomasz Zieliński, lekarz, właściciel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „PROMED” A. Szendała, T. Zieliński –   

Lekarze Spółka partnerska. Wiceprezes Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców i Przewodniczący Zespołu do spraw 

informatycznych Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”. 

Kontakt: tomasz.zielinski@lzlrp.pl  

STR. 17 2013, WYDANIE ÓSME 

Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie – gdzie jesteśmy 

i dokąd zmierzamy w 2013 roku. 

Projekt „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” realizowany jest na podstawie Uchwały 

z dnia 8 listopada 2011r. Zarządu Województwa Podlaskiego ws. przyznania dofinansowa-

nia projektowi kluczowemu znajdującemu się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych    

Projektów Kluczowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 

na lata 2007-2013. Jego realizacja odbywa się w ramach IV osi priorytetowej społeczeństwo  

informacyjne, zaś finansowanie pochodzi w 85% ze środków UE, zaś 15% pochodzi ze  

środków własnych Partnerów.  

Cele i założenia Projektu  

Źródło finansowania oraz opis priorytetów zdefiniowanych dla IV osi priorytetowej, społeczeństwo informacyjne,    

zdeterminowały zakres założeń projektu oraz jego docelową funkcjonalność. Dotyczy on więc systemu informatyczne-

go, zaś jego elementy nie służą bezpośredniemu procesowi leczenia pacjenta a głównie go wspomagają przy pomocy 

zastosowanych narzędzi informatycznych, na różnych etapach kontaktu pacjenta z podmiotami leczniczymi. Budowany 

system wspierać będzie również proces zarządzania podmiotami leczniczymi, poprzez komponenty Buisness Intelligence 

(BI) i Enterprise Resource Planning (ERP). 

Projekt od swoich początków pomyślany był jako projekt partnerski, dlatego do jego realizacji zaproszono podmioty 

lecznicze województwa podlaskiego i ich organy założycielskie. W praktyce dało to 39 partnerów zrzeszonych na pod-

stawie Porozumienia Partnerskiego. W szczególności są to:  

województwo podlaskie jako Lider, 

16 podmiotów leczniczych dla których organem tworzącym jest województwo podlaskie, 

10 powiatów,  

12 podmiotów leczniczych, dla których organem tworzącym są jednostki samorządu terytorialnego.  

Partnerski charakter projektu umożliwił objęcie nim większości podmiotów leczniczych w województwie podlaskim we 

wszystkich jego częściach geograficznych, stając się jednocześnie bazą do stworzenia fundamentu pod kompleksowy 

wojewódzki system informatyczny e‑Zdrowie. Mając w pamięci powyższe cele, przygotowana została architektura 

(Rysunek 1), której głównym założeniem jest otwartość systemu rozumiana jako stworzenie możliwości podłączenia do 

systemu regionalnego każdej dowolnej placówki ochrony zdrowia, systemu regionalnego do systemu krajowego, oraz 

zapewnienie w przyszłości jego rozwoju poprzez umożliwienie dodawania nowych komponentów istniejących wewnątrz 

systemów szpitalnych. Założona otwartość ma stworzyć możliwość objęcia w przyszłości systemem wszystkich usługo-

dawców woj. podlaskiego, zaś interoperacyjność – umożliwienie płynnej wymiany informacji między istniejącymi już 

systemami.                 (Kontynuacja artykułu na następnej stronie). 

WIEŚCI Z REGIONÓW 
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Organizacja i struktura komponentów Projektu pn. Podlaski System Informacyjny      

e-Zdrowie  

Powyższe założenia były podstawą doprecyzowania zasadniczych elementów systemu, który został podzielony na dwa 

obszary: regionalny obejmujący system i infrastrukturę na poziomie województwa oraz zakres lokalny zorientowany na 

indywidualne podmioty lecznicze.  

W ramach projektu powstaną więc: 

system kontrolno-zarządczy – obejmujący Centrum Analiz Ekonomicznych z portalem menadżerskim 

i hurtownią danych, 

system HIS oraz system zarządzania ERP z systemem raportowo- analitycznym, 

system Elektronicznego Obiegu Dokumentów, 

system Zarządzania e-Usługami Medycznymi, zawierający Regionalną Platformę e-Usług Medycznych 

z portalem e-Usług Medycznych, 

system zarządzający  Elektroniczną Dokumentacją Medyczną, 

Poszczególne elementy komunikować się będą poprzez warstwy integrujące.  

Schematyczna architektura systemu pod kątem przepływu informacji będzie wyglądała tak jak na zamieszczonym obok 

rysunku 1.  

Prace przygotowawcze nad projektem prowadzone były od roku 2010, zaś w roku 2012 rozpoczęła się jego rzeczowa 

realizacja. W ramach zamówienia publicznego wybrano podmiot, który pełni obecnie funkcję Inżyniera Kontraktu (IK) 

odpowiedzialnego za doradztwo oraz techniczne przeprowadzenie projektu.  

W ramach prac prowadzonych przez Zespół Projektowy UMWP z IK dokonano m.in. weryfikacji inwentaryzacji zaso-

bów informatycznych w partnerskich podmiotach leczniczych, przygotowano harmonogram realizacji projektu, archi-

tekturę oraz projekt techniczny systemu. Pod koniec 2012 roku ogłoszono postępowanie na dostosowanie do jednego 

standardu technicznego pomieszczeń przyszłych serwerowni oraz montaż okablowania strukturalnego w podmiotach 

leczniczych, a na początku roku 2013 na dostawę stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych w podmiotach leczniczych 

i UMWP. 

W najbliższym czasie, w roku 2013, planowane jest ogłoszenie postępowań na budowę sieci WAN w podmiotach    

leczniczych i UMWP, dostawę i wdrożenie urządzeń sieciowych oraz urządzeń pamięci masowej dla systemu, oraz dwa 

postępowania w zakresie dostarczenia i rozbudowy systemów HIS i ERP w podmiotach leczniczych wraz z ich integra-

cją z powstającym systemem regionalnym oraz realizacji umów zawartych z wykonawcami. 

Wnioski i problemy 

Podczas prac projektowych nad Podlaskim Systemem Informacyjnym e-Zdrowie pojawiło się kilka zagadnień, które 

potrzebowałyby prawnych uregulowań krajowych, umożliwiających bardziej sprawny i efektywny ekonomicznie      

przepływ danych w systemach informatycznych oraz otwierających ścieżki realizacji technicznej wdrażanych rozwiązań, 

a których rozwiązanie wymagane jest dla przeprowadzenia wdrożenia projektu e-Zdrowie.  

Jednym z nich jest problem fizycznego przechowywania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w siedzibie podmiotu 

leczniczego. Zaprojektowana hybrydowa architektura projektu e-Zdrowie oparta została na współpracy indywidualnych 

baz danych medycznych podmiotów leczniczych, przechowywanych w ich placówkach oraz ich referencyjnej kopii 

w systemie regionalnym, z którym pacjent bezpośrednio łączyłby się chcąc skorzystać z usług systemu. Jej konstruk-

cja uzasadniona jest ze względów ekonomicznych i funkcjonalnych oraz bezpieczeństwa systemu, natomiast idealnym 

rozwiązaniem byłoby doprecyzowanie prawnych rozwiązań dla przechowywania Elektronicznej Dokumentacji Medycz-

nej poza siedzibami podmiotów leczniczych, w tym w chmurze. 

Ważnym zagadnieniem jest również problematyka podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej „podpisem 

elektronicznym”. Wysokie koszty zakupu oraz utrzymania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy 

pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu praktycznie uniemożliwiają wyposażenie w niego wszystkich lekarzy 

w podmiotach leczniczych.  

Zupełnie odrębnym zagadnieniem z zakresu realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE w kontekście 

działalności podmiotów leczniczych jest możliwość zaistnienia pomocy publicznej w trakcie realizacji projektu jak 

i w okresie jego trwałości oraz związana z tym konieczność analizy zakresu ich działalności oraz zmian w poziomie  

dofinansowania.       

WIEŚCI Z REGIONÓW 
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Zasygnalizowane zagadnienia nie są jedynymi, z którymi można zetknąć się podczas realizacji projektów z obszaru         

e-Zdrowia, przy czym nie są one problemami pobocznymi, lecz determinują zasadniczo zarówno architekturę systemów, 

proces realizacji projektu jak i wdrażania systemu. Być może ich prawne uregulowanie, umożliwiłoby sprawniejsze i bar-

dziej perspektywiczne możliwości tworzenia e-usług obszaru e-Zdrowia.■ 

 

Kontakt: Mariusz Feszler – z-ca dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWP, koordynator projektu 
„Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”, e-mail: mariusz.feszler@wrotapodlasia.pl oraz Beata Świsłocka –   Główny 
Specjalista w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego UMWP. 

Rysunek 1. Schematyczna architektura „Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie”. 

Źródło: opracowanie własne UMWP 

mailto:mariusz.feszler@wrotapodlasia.pl


Jest już dostępny Biuletyn statystyczny Ministerstwa Zdrowia za rok 2012. Biuletyn statystyczny prezentuje 

dane w różnych formach, zbierane zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej,     

opracowywanych przez Centrum oraz instytuty naukowe resortu zdrowia.  

Biuletyn składa się z pięciu działów, w których kolejno przedstawione są wybrane informacje o sytuacji demograficznej 

i zdrowotnej w kraju, kadrze medycznej, zasobach i działalności zakładów opieki zdrowotnej oraz sytuacji finansowej 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Większość informacji prezentowana jest w układzie wojewódzkim 

i w podziale na regiony. Biuletyn publikowany jest raz w roku. 

Realizując zapisy ustawy, jednostki ochrony zdrowia zobowiązane są do prowadzenia właściwej dokumentacji oraz 

zbiorów danych. W zakładach opieki zdrowotnej czynności te wykonują komórki dokumentacji chorych i statystyki 

medycznej lub inne działy pełniące tę funkcję. Dane z tych placówek są przekazywane do następujących instytucji: 

Biuletyny statystyczne Ministerstwa Zdrowia wydaje Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia i udostęp-

nia je stronie: http://www.csioz.gov.pl/publikacja.php?id=6  

Jednostki systemu opieki zdrowotnej jako podmioty gospodarki narodowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce    

publicznej (Dz.U.95.88.439 z późn. zm.) zobowiązane są do przekazania informacji i danych statystycznych dotyczących prowadzonej 

działalności i jej wyników w formach i terminach oraz według zasad metodologicznych określonych szczegółowo w programie badań staty-

stycznych statystyki publicznej. Informacje i dane statystyczne jednostki przekazują nieodpłatnie, jednorazowo, systematycznie lub okreso-

wo. Na każdy rok kalendarzowy Rada Ministrów, na podstawie art. 18 ww. ustawy, ustala w drodze rozporządzenia program badań 

statystycznych statystyki publicznej. ■ 

Kontakt: Katarzyna Kowalczyk, Wydział Badań i Analiz oraz Współpracy Międzynarodowej CSIOZ, e-mail:   
k.kowalczyk@csioz.gov.pl  

STR. 20 BIULETYN INFORMACYJNY  

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  

Opublikowano Biuletyn statystyczny Ministerstwa Zdrowia 

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). 
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