
 

Publikacja przygotowana w ramach Projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarze-
niach Medycznych" (P1) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013. Priorytet VII Społeczeństwo Informacyjne - Budowa elektro-
nicznej administracji "Dotacje na Innowacje" - "Inwestujemy w Waszą przyszłość". 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia  

jednostka Ministra Zdrowia 

MAJ 2014, WYDANIE PIĘTNASTE 

Koordynacja projektów e-Zdrowie 

Biuletyn 

informacyjny  

Ranking  jakości 
danych RPWDL –  
część 6 

2 

Prace nad nowe-
lizacją ustawy 
o SIOZ 

3 

Kolejny  Rejestr 
na  Platformie P2 

4 

P1 w telewizji 
i radiu 

5 

Polski pilotaż 
projektu TRANS-
FoRm  

6 

Jeden System 
dla Twojego 
zdrowia! –  od-
powiedzi na py-

7 

Informatyzacja 
publicznej służby 
krwi  

10 

Pomorskie  
e-Zdrowie 

14 

Analiza Projek-
tów Regional-
nych – wyniki II 
edycji Badań 
Regionalnych 

16 

Spotkania otwar-
te na temat  
Projektu P1 

22 

W tym numerze: 

Spotkanie informacyjne:  

„Projekt P1– jeden system dla Twojego zdrowia” 

W dniu 27 maja br. w Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia odbyło 

się spotkanie informacyjne, pod hasłem: 

"Projekt P1 –  jeden system dla Twojego 

zdrowia".  

Spotkanie było skierowane do mediów ogólno-

polskich oraz mediów branżowych zajmujących 

się tematyką zdrowia i dotyczyło rozwiązań 

budowanych przez CSIOZ –  jako jednostki 

podległej Ministrowi Zdrowia, której powierzo-

no realizację kluczowych projektów informa-

tycznych w ochronie zdrowia. 

Prowadzącą spotkanie była Pani Dorota          

Wellman, która jest ambasadorką kampanii    

informacyjno – promocyjnej Projektu P1, a jej rozmówcami byli Pan Marcin Kędzierski,     

Dyrektor CSIOZ i Pan Paweł Pierzchała, Zastępca Kierownika Projektu P1. 

Kontynuacja artykułu na stronie 5 

Spotkanie w CSIOZ „Projekt P1 – jeden system dla Twojego 
zdrowia” – 27.05.2014 r.  Od lewej: Dorota Wellman, Marcin 
Kędzierski, Paweł Pierzchała. Foto. CSIOZ. 

Szanowni Państwo, 

W aktualnym wydaniu Biuletynu tradycyjnie informujemy o szeregu działań podejmowanych w obszarze            

e-Zdrowia. Zgodnie z zapowiedziami nadal będziemy docierać z informacjami o Projekcie P1 i jego pro-

duktach, bezpośrednio do wszystkich  zainteresowanych podczas spotkań cyklicznych w Regionach, imprez 

masowych oraz spotów telewizyjnych. Jest to szczególnie istotne ze względu na skalę i złożoność nadcho-

dzących zmian w systemie ochrony zdrowia. Dlatego też wdrażanie nowoczesnych rozwiązań będzie prze-

biegać stopniowo i systematycznie, aby każdy z nas miał możliwość oswoić się z nową jakością. 

Na kolejnych stronach Biuletynu dowiemy się o aktualnym statusie prac nad nowelizacją ustawy o syste-

mie informacji w ochronie zdrowia oraz przeczytamy o uruchomieniu Rejestru Produktów Leczniczych na           

Platformie P2. Zachęcam także do lektury wywiadu z dr Jolantą Antoniewicz-Papis, która opowiada 

o doświadczeniach w informatyzacji publicznej służby krwi oraz projekcie „e-krew”, planowanym do 

realizacji przez CSIOZ w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. 

W ramach współpracy międzynarodowej dr inż. Grzegorz Bliźniuk informuje o uruchomieniu w najbliż-

szym miesiącu polskiego pilotażu projektu TRANSFoRm. Natomiast w rubryce „Wieści z Regionów” 

opisujemy nowy projekt e-Zdrowie w województwie Pomorskim oraz publikujemy kolejną część wyników 

badań Regionalnych. 

Zachęcam do lektury. 

Marcin Kędzierski 
Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 



STR. 2 BIULETYN INFORMACYJNY  

Dr inż. Kajetan Wojsyk 

Problematyka zapewnienia wysokiej jakości danych w rejestrach nadal będzie przedmio-

tem naszej uwagi. Dwa miesiące temu prezentowaliśmy kolejny raport z Rejestru         

Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – i jak wynikało z przedstawionej wów-

czas tabeli (z dnia 2014-03-11), jakość danych w stosunku do poprzedniego badania (z dnia 

2014-01-07) była gorsza – z jednym wyjątkiem – u wszystkich wojewodów. Nie wiadomo, 

co było przyczyną takiego stanu. Ostatnie badania napawają jednak pewnym optymi-

zmem. Jak bowiem wynika z załączonej tabeli (stan z dnia 2014-05-05), wszystkie organy 

rejestrowe (wojewodowie) uzyskały poprawę stanu swojej części rejestru. Nastąpiły też 

oczywiście pewne przegrupowania na liście rankingowej, ale generalnie odnotowuje się 

poprawę.  

Określając ten stan bardziej wymiernie: w pierwszym badaniu na 264 028 obiektów przypadało 39 190 zlokalizowanych 

błędów, co daje wskaźnik jakości równy 0,14843 a w badaniu ostatnim – na 286 982 obiektów przypadało 27 602 zloka-

lizowanych błędów, co daje wskaźnik równy 0,09618. Jest to znacząca poprawa. Należy przyjąć, że z uwagi na wzrost 

świadomości pracowników organów rejestrowych oraz zastosowane mechanizmy utrudniające wprowadzanie błędów 

ich liczba będzie malała, co oczywiście bezpośrednio przekładało się będzie na funkcjonowanie całego systemu infor-

macji w ochronie zdrowia.  

Jak dotąd, opisywaliśmy tylko jeden rejestr – Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – i tylko jedną 

jego część, prowadzoną przez wojewodów. Problem błędów występuje jednak także w dwóch pozostałych częściach 

(rejestrach praktyk) –  i raportowaniem tych błędów w nieodległej przyszłości również będziemy się zajmowali. Na razie 

jednak pokażemy inne rejestry, już w chwili obecnej dostępne na Platformie P2. Rejestry, które – podobnie jak RPWDL 

– także powinny być jak najszybciej czyszczone z błędów, będących pozostałością po czasach, w których jeszcze nie 

było mowy o integracji, centralizacji rejestrów, o interoperacyjności, a nawet o informatyzacji. Mowa o Rejestrze Aptek 

oraz Rejestrze Hurtowni Farmaceutycznych. Oba rejestry dostępne są na stronie http://

www.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ i w pewnym zakresie mogą już być wykorzystywane, jednak o ich rzeczywistej  

wartości stanowiła będzie współpraca z innymi modułami systemu informacji w ochronie zdrowia. Oba rejestry – mimo 

iż opisują różne obiekty – są do siebie podobne i oparte są o te same mechanizmy wyszukiwania danych – identyfikacyj-

nych i adresowych.  

Warto zwrócić uwagę na 

fakt, że wiele obiektów 

nie posiada identyfikato-

rów – szczególnie     

numeru REGON, który 

– zgodnie z wielokrotnie 

już przywoływanym 

w poprzednich wyda-

niach Biuletynu Rozporzą-

dzeniem Rady Ministrów 

w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimal-

nych wymagań dla rejestrów 

publicznych i wymiany infor-

macji w postaci elektronicznej 

oraz minimalnych wymagań  

dla  systemów  teleinforma-

tycznych (Dz.U.2012.526) 

– jest podstawowym 

identyfikatorem podmio-

tu.  

Dokąd zmierzamy, o co walczymy… Część 6 

Autor jest Za-

stępcą Dyrektora 

ds. Europejskich 

w CSIOZ  

LISTA RANKINGOWA JAKOŚCI DANYCH RPWDL  
Stan danych aktualny na dzień 2014-05-05 r. 

http://www.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/
http://www.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/
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Prace nad nowelizacją ustawy o systemie informacji 

w ochronie zdrowia  

medycznej jako dokumentacji indywidualnej; 

5. umożliwienia dostępu do dokumentacji me-

dycznej za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej; 

6. wprowadzenia informacji, iż dokumentacja 

medyczna po zaprzestaniu udzielania świadczeń 

zdrowotnych przez podmiot udzielający świad-

czeń zdrowotnych  prowadzona w postaci elektronicz-

nej (spełniająca cechy elektronicznej dokumentacji 

medycznej w rozumieniu ustawy o systemie informa-

cji) będzie przekazywana do Systemu Informacji   

Medycznej; 

7. dostosowania  katalogu danych przetwarzanych 

w systemie informacji w ochronie zdrowia;  

8. umożliwienia przetwarzania danych pochodzących ze 

zbioru PESEL; 

9. doprecyzowanie zakresu informacyjnego portalu   

edukacyjno – informacyjnego; 

10. doprecyzowanie, iż administratorem systemu obsługu-

jącym Centralny Wykaz Usługodawców, Centralny 

Wykaz Usługobiorców oraz Centralny Wykaz Pracow-

ników Medycznych będzie jednostka podległa mini-

strowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwa 

w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdro-

wia; 

11. doprecyzowanie, zgodnie z którym elektroniczna  

recepta, skierowanie i zlecenia będą przechowywane 

bezpośrednio w module zleceń Systemu Informacji 

Medycznej. 

 

W dniu 29 maja 2014 r.  projekt założeń projektu ustawy 

o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdro-

wia został zatwierdzony na Komitecie Stałym Rady Mini-

strów. 

Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z treścią pro-

jektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o sioz 

oraz obserwować przebieg procesu legislacji tego projektu 

ustawy w biuletynie informacji publicznej Rządowego 

Centrum Legislacji – http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/1/

projekt/183295. 

Kontakt: Biuro Zarządzania Projektami, e-mail: 

p1_info@csioz.gov.pl.  

Od kilku miesięcy w Ministerstwie Zdro-

wia trwają prace nad nowelizacją ustawy  

z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie infor-

macji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2011 r., 

Nr 113 poz. 657). 

Procedowany projekt założeń projektu    

ustawy o zmianie ustawy o systemie informa-

cji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw ma 

na celu m.in.: 

Pełne wdrożenie rozwiązań w zakresie elektronizacji 

systemu informacji w ochronie zdrowia, obejmujących 

elektroniczną receptę, elektroniczne skierowanie oraz 

elektroniczne zlecenie; 

Stworzenie warunków informacyjnych umożliwiających 

podejmowanie w dłuższej perspektywie optymalnych 

decyzji w zakresie polityki zdrowotnej niezależnie od 

przyjętego modelu organizacyjnego opieki zdrowotnej 

oraz zasad jej finansowania; 

Zmniejszenie luki informacyjnej w sektorze ochrony 

zdrowia, uniemożliwiającej zbudowanie optymalnego 

modelu opieki zdrowotnej; 

Optymalizację nakładów finansowych ponoszonych na 

informatyzację sektora ochrony zdrowia i rozwój społe-

czeństwa informacyjnego w obszarze zdrowia względem 

uzyskiwanych efektów; 

Stworzenie rejestru ratowników medycznych. Potrzeba 

taka wynika z konieczności monitorowania liczby kadry 

medycznej uprawnionej do udzielania świadczeń zdro-

wotnych, a także z braku obecnie takiego rejestru. 

Najważniejsze rozwiązania będą dotyczyły w szczególno-

ści: 

1. wprowadzenia do ustawy o zawodzie lekarza informa-

cji jakie dane będzie zawierać recepta; 

2. wprowadzenie obowiązku wystawiania elektronicznej 

postaci recepty lekarskiej (od 1 sierpnia 2016 r.), skie-

rowania (od 1 marca 2017 r.) i zlecenia (od 1 marca 

2017 r.) oraz wyjątków od powyższej zasady; 

3. wprowadzenia zmian mających na celu wprowadzenie 

do porządku prawnego rozwiązań ułatwiających reali-

zację świadczeń w modelu telemedycyny; 

4. doprecyzowania pojęcia elektronicznej dokumentacji 

roku - z uwagi na fakt, iż oba wspomniane rejestry (aptek 

i hurtowni farmaceutycznych) oraz RPWDL zawierają 

dane adresowe, po ich uporządkowaniu rejestry zostaną 

zgłoszone do GUGiK, a opisane w nich obiekty zgodnie 

z dyrektywą INSPIRE zostaną umieszczone na cyfro-

wych mapach kraju.■ 

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

Przed organami rejestrowymi stoi zatem zadanie uzupeł-

nienia owych identyfikatorów, które w dalszej kolejności 

pozwolą na łatwe usunięcie niespójności adresowych. 

Temat uzupełniania i korekty danych w rejestrze aptek 

był w dniu 2014-05-27 poruszany na spotkaniu przedsta-

wicieli Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych 

w siedzibie Głównego Inspektora Farmaceutycznego 

w Warszawie. Zgodnie z planem działań, w bieżącym 

http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/1/projekt/183295
http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/1/projekt/183295
mailto:p1_info@csioz.gov.pl
mailto:biuro@csioz.gov.pl


Tytułem przypomnienia „Platforma udostępniania on-line usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych” 

– P2 (nazywana dalej Platformą Rejestrów Medycznych) została wdrożona na początku stycznia 2013 roku. 

Od momentu jej uruchomienia CSIOZ prowadzi prace mające na celu integrację kolejnych rejestrów 

z Platformą P2.  

Jak informowaliśmy w poprzednich publikacjach Biuletynu informacyjnego CSIOZ, do tej pory na Platformie P2 funk-

cjonują rejestry: Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych) oraz Wojewódzkich 

Inspektoratów Farmaceutycznych (Rejestr Aptek). 

W wyniku trwających kilkanaście tygodni intensywnych prac analitycznych, deweloperskich i wdrożeniowych, 26 marca 

2014 r. CSIOZ uruchomiło system obsługujący Rejestr Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na teryto-

rium RP dla Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dalej 

w skrócie URPL). Rejestr Produktów Leczniczych jest kolejnym rozwiązaniem, które jest utrzymywane i rozwijane 

przez CSIOZ, w ramach Platformy Rejestrów Medycznych – P2.  

Z chwilą uruchomienia systemu, Rejestr Produktów Leczniczych został zasilony  infor-

macjami o ponad 30 tysiącach produktów leczniczych, w której to liczbie mieszczą się 

również produkty lecznicze archiwalne (historyczne), nie posiadające już ważnych   

pozwoleń na dopuszczenie do obrotu. Wszystkie produkty lecznicze znajdujące się 

w systemie, zawierają najważniejsze informacje identyfikujące dany produkt leczniczy, 

takie jak: nazwa, skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych i pomocniczych, 

postać farmaceutyczna, moc, droga podania, kod ATC, podmiot odpowiedzialny,   

wytwórcy, warunki przechowywania, okres ważności, wielkości opakowań, kategoria 

dostępności, itp. 

W Rejestrze zawarte są informacje zarówno o produktach przeznaczonych dla ludzi, 

jak i o produktach stosowanych w weterynarii. Znalazły się w nim również produkty 

centralne dopuszczone do obrotu przez Komisję Europejską, w tym produkty sieroce. 

Obecnie z systemu korzysta ok. 50 pracowników URPL, a docelowo system zostanie udostępniony kolejnym 200    

osobom.  System pozwala na wyszukiwanie produktów leczniczych według wielu kryteriów (w tym również procedur, 

według których produkty lecznicze zostały dopuszczone do obrotu) oraz umożliwia pobieranie danych w formacie    

pozwalającym na ich dalszą analizę i przetwarzanie. 

Opracowanie i wdrożenie systemu nie byłoby możliwe bez zaangażowania odpowiednich osób po stronie Gestora sys-

temu – URPL. Od początku projektu wszystkie ustalenia były prowadzone przez jeden, niezmienny i kompetentny ze-

spół złożony z pracowników URPL. Zdaniem Pani Joanny Kmiecik-Grudzień, Dyrektora Departamentu Rejestru i 

Importu Równoległego Produktów Leczniczych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycz-

nych i Produktów Biobójczych: „współpraca z CSIOZ w zakresie tworzenia i wdrażania Rejestru Produktów Leczniczych, odbywała 

się na najwyższym poziomie profesjonalizmu, efektem której, możliwe było bardzo sprawne przeprowadzenie zadań i utworzenie systemu, 

który w przyszłości będzie wykorzystywany także przez wiele kluczowych instytucji związanych z ochroną zdrowia”. 

Pełne zaangażowanie wszystkich stron pozwoliło na wypracowanie systemu zgodnego z oczeki-

waniami użytkownika końcowego. Po zakończonym sukcesem pierwszym etapie projektu, 

w maju br. rozpoczęły się prace analityczne w kolejnych obszarach, o które zostanie powiększo-

ny system – będą to m.in: ogólnodostępna internetowa wyszukiwarka produktów leczniczych 

oraz moduł dla URPL, przeznaczony do zarządzania procesem akceptacji i publikacji na stro-

nach internetowych druków informacyjnych produktów leczniczych, takich jak charakterystyka 

produktu leczniczego, ulotka dla pacjenta oraz wzory graficzne i oznakowanie opakowań. 

Rejestr Produktów Leczniczych jest jednym z kluczowych, referencyjnych rejestrów urucho-

mionych na Platformie Rejestrów Medycznych, które będą następnie wykorzystywane przez Sys-

tem P1 i aplikacje obsługujące e-Receptę. Dzięki integracji rejestru z Systemem P1, w aplikacjach 

e-Zdrowia dostępna będzie aktualna informacja o wszystkich produktach leczniczych dopusz-

czonych do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. ■ 

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

PEŁNE 

ZAANGAŻOWANIE 

WSZYSTKICH STRON 

POZWOLIŁO NA 

WYPRACOWANIE 

SYSTEMU ZGODNEGO 

Z OCZEKIWANIAMI 

UŻYTKOWNIKA 

KOŃCOWEGO.  

STR. 4 BIULETYN INFORMACYJNY  

Rejestr Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na 

terytorium RP już na Platformie P2 

mailto:p1_info@csioz.gov.pl
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W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele mediów 

z redakcji: Gazeta Farmaceutyczna, MW Media, Onet, 

Radio Plus, Agencja East News, Gazeta Wyborcza, TVP, 

RMF FM, PAP, Wydawnictwo Natura NET, Rynek Zdro-

wia, Gazeta Lekarska, Fakt, ITSNews, Reseller News, Med 

Express, IAR, Rzeczpospolita, Rynek Zdrowia, Agencja 

Fotograficzna Reporter, ABC Zdrowie, PR 1, TOK FM, 

Newseria, Superstacji. Na spotkaniu obecny był również 

Rzecznik Prasowy Ministerstwa Zdrowia – Krzysztof Bąk 

oraz przedstawiciele z ramienia Wykonawcy Projektu P1 

i pracownicy CSIOZ bezpośrednio zaangażowani 

w projekt.  

Podczas spotkania Dyrektor Marcin Kędzierski oraz z-ca 

Kierownika Projektu P1 Paweł Pierzchała przekazywali 

szereg informacji dotyczących celów Projektu P1 jego 

funkcjonalność oraz korzyści wynikających z jego wdroże-

nia zarówno dla pacjentów jak i usługodawców. 

Dyrektor Kędzierski informował, że „Projekt P1 to inicja-

tywa, która ma dostarczyć szereg systemów, które z kolei 

stworzą platformę dedykowaną wsparciu procesu leczenia 

pacjenta”. Jednym z produktów Projektu będzie Interneto-

we Konto Pacjenta (IKP) tj. narzędzie informatyczne  

służące pacjentowi. Dzięki IKP pacjent będzie miał za 

pośrednictwem internetu dostęp do informacji o swoim 

leczeniu, a lekarze – dostęp do wybranych przez pacjenta 

danych o historii leczenia. Dyrektor podkreślał, że są to 

rozwiązania, które będą oznaczały dużą zmianę, dlatego 

nie zostaną wprowadzone z dnia na dzień. Zapewniał rów-

nież, że korzystanie z IKP będzie dobrowolne i zachęcał 

do sięgnięcia po oferowane rozwiązania. 

Osoby, które dysponują elektronicznym podpisem lub 

profilem zaufanym ePUAP, będą mogły uzyskać login 

i hasło do swojego IKP przez internet, zaś pozostałe   

osoby przez internet będą mogły złożyć wniosek, 

a w specjalnie wyznaczonych punktach – po potwierdze-

niu tożsamości, odbiorą login i hasło. Taka procedura 

podyktowana jest przede wszystkim bezpieczeństwem 

danych pacjenta – wyjaśniał Pan Pierzchała. 

Spotkanie cieszyło się szerokim zainteresowaniem, co 

znalazło swoje odzwierciedlenie w wielu publikacjach 

w telewizji, radiu i prasie. Wszystkim uczestnikom       

spotkania serdecznie dziękujemy za udział i dyskusję oraz 

zachęcamy do systematycznego śledzenia informacji na 

temat realizacji Projektu P1. 

Więcej szczegółowych informacji na temat rozwiązań 

budowanych w ramach Projektu P1 znaleźć można na 

kolejnych stronach naszego Biuletynu informacyjnego.■ 

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

promocja@csioz.gov.pl  

P1 w telewizji i radiu 

1 czerwca br. uruchomiliśmy pierwszą część kampa-

nii promocyjnej Projektu P1 w radiu i telewizji. 

W ramach kampanii w mediach w dniach 1-15 czerw-

ca br. w stacjach Telewizji Polskiej, Grupy Polsat 

oraz w Programie Pierwszym Polskiego Radia i stacji 

Zet Barometr+ emitowane będą spoty promujące 

Projekt P1.  

W spotach telewizyjnych, Pani Dorota Wellman, jako 

ambasadorka kampanii, przedstawia informacje na temat 

Internetowego Konta Pacjenta i e-Recepty oraz zachęca 

do zapoznania się z bardziej szczegółowymi informacjami 

na stronie internetowej www.ezdrowie.gov.pl. Kampania 

w stacjach radiowych stanowi wsparcie i uzupełnienie 

prowadzonej równolegle kampanii telewizyjnej. 

Przypominamy również, że każdy internauta może wyra-

zić własną opinię  za pośrednic-

twem portali społecznościowych 

takich jak: Facebook, Twitter, 

Nasza Klasa.  

Zachęcamy naszych czytelników 

do komentarzy w temacie nowo-

c z e s n y c h  t e c h n o l o g i i 

w dziedzinie ochrony zdrowia, planowanych do udostęp-

nienia dzięki realizacji Projektu P1.  

Dla wszystkich zainteresowanych zmianami nadchodzący-

mi w systemie ochrony zdrowia przygotowano na        

Facebook’u aplikację:  „Elektroniczny przewodnik po 

Projekcie P1”.■ 

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

promocja@csioz.gov.pl  

Spotkanie informacyjne „Projekt P1– jeden system dla Twojego zdrowia”– 
27.05.2014 r. Foto. CSIOZ. 

Kontynuacja  artykułu ze str. 1. 
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dr inż. Grzegorz Bliźniuk 

Projekt TRANSFoRm (ang. Translational Research and Patient Safety in Europe) finan-

sowany z budżetu 7-go Programu Ramowego Unii Europejskiej dotyczy wdrażania syste-

mów wspomagania decyzji klinicznych, i swe działania przede wszystkim kieruje na 

pierwszą pomoc medyczną w zakresie typowych w „starej” Europie chorób cywilizacyj-

nych, tj.: cukrzycy, choroby refluksowej przełyku i bóli nietypowych.  

Celem projektu jest realizacja metod, modeli, usług, zwalidowanych modeli architektonicznych 

i systemów demonstracyjnych dla:  

Wsparcia badań epidemiologicznych wykorzystujących bazy danych z Podstawowej Opieki    

Zdrowotnej (POZ), włączając w to badania genotypu i fenotypu oraz powiązania danych. 

Stworzenia badawczego workflow wbudowanego w system EHR (ang. Electronic health rekord). 

Efektywnego wspomagania podejmowania decyzji diagnostycznych. 

W ramach projektu Centrum realizuje następujące zadania: 

1. Zaprojektowanie warstwy middleware bazującej na ESB (ang. Enterprise Service Bus) dla serwisów mobilnych               

e-Zdrowia i wprowadzania klinicznych reguł predykcyjnych (wykorzystanie PCROM, eCRF [1]w EHR [2], mechani-

zmów interoperacyjności pomiędzy HL7 i CEN 13606).  

2. Udział w rozpowszechnianiu i wdrażaniu rezultatów projektu przewiduje dla zespołu polskiego uruchomienie    

eksperymentu medycznego w 8-10 poradniach POZ w Polsce jako elementu sprawdzenia produktów projektu. 

Niezbędnych rekomendacji interoperacyjności transgranicznej dla TRANSFoRm dostarcza epSOS – to rozwiązania 

teleinformatyczne zapewniające bezpieczny dostęp do informacji o zdrowiu pacjenta, np. historii choroby pacjenta 

i elektronicznych recept dostępnych pomiędzy systemami opieki zdrowotnej poszczególnych krajów członkowskich.  

TRANSFoRm wspiera wzbogacanie i strukturalizację danych zamiast wyłącznie zbieranie danych dla celów klinicznych, 

dlatego systemy oprogramowania muszą 

wspomagać oba obszary: badań klinicz-

nych i naukowych (patrz schemat obok). 

Prace CSIOZ w I kwartale 2014 roku 

w obszarze projektu TRANSFoRm sku-

piały się przede wszystkim na prowadze-

niu szczegółowych ustaleń w zakresie 

projektowania warstwy middleware –  

bazującej na ESB dla serwisów mobilnych       

e-Zdrowia i wprowadzania klinicznych 

reguł predykcyjnych oraz opracowywania 

niezbędnej dokumentacji merytorycznej 

dla Komisji Bioetycznej, w zakresie uru-

chomienia pilotażu w poradniach POZ 

w Polsce.  

Kolejne etapy projektu obejmować będą 

kontynuację ustaleń w ramach zadania 7.6 w celu uzyskania gotowości technicznej realizowanych rozwiązań oraz zakoń-

czenie przygotowań merytorycznych i formalnych dla  uruchomienia w czerwcu 2014 r., pilotażu produktów projektu 

TRANSFoRm. Do współpracy zostało zaproszonych 10 POZ z kilku województw. W następnych wydaniach biuletynu 

będziemy informować o naszych postępach w tym zakresie.■ 

Więcej informacji na temat TRANSFoRm  na stronie projektu: www.transformproject.eu  

[1] eCRF – elektroniczne karty obserwacji klinicznej z formularzami proponowanymi przez TRANSFoRm. 

[2] EHR – jest podstawowym standardem dokumentacji medycznej dla TRANSFoRm. 

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

Autor jest Koor-

dynatorem pro-

jektu  TRANS-

FoRm po stronie 

CSIOZ  

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 

Polski pilotaż projektu TRANSFoRm  

http://www.transformproject.eu
mailto:g.blizniuk@csioz.gov.pl
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Projekt P1 to Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania 

zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, która wdrażana jest przez    

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. W ramach Projektu P1 

udostępniony będzie System P1. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczę-

ściej zadawane pytania dotyczące Systemu P1, istotne zarówno dla pacjentów jak 

i usługodawców.  

Co to jest System P1? 

System P1 powiązany jest przede wszystkim z Elektroniczną Dokumentacją Medyczną (EDM), e-Receptą,                      

e-Skierowaniem oraz e-Zleceniem. 

Dokumentacja medyczna jest gromadzona i przechowywana przez usługodawców zarówno w postaci papierowej, jak 

cyfrowej. Usługobiorca (pacjent) jest jej głównym gestorem, natomiast często nie jest świadomy gdzie i w jaki sposób 

jest ona gromadzona. Dane medyczne są rozproszone u różnych usługodawców, a sprawne dotarcie do EDM może 

być istotne w procesie świadczenia usług medycznych. Taka możliwość przyniesie wymierne korzyści w postaci wspar-

cia procesu diagnozowania i obsługi pacjenta oraz zwiększenia bezpieczeństwa zdrowia obywateli. 

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna będzie przechowywana – jak do tej pory – lokalnie u usługodawców 

(którzy ją wytworzyli), a do P1 przekazywać będą jedynie informacje o miejscu jej przechowywania (indeks EDM).  

System P1 centralnie gromadzić będzie tylko e-Recepty, e-Zlecenia i e-Skierowania.   

Celem SYSTEMU P1 jest doprowadzenie do  znacznego ułatwienia udostępniania danych medycznych przez upraw-

nione podmioty. Udostępnianie EDM przy wykorzystaniu Systemu P1 będzie możliwe jedynie za zgodą pacjenta, które-

go dokumentacja dotyczy.  

Kto to jest USŁUGODAWCA? 

To jednostka świadcząca usługi medyczne, to inaczej świadczeniodawca 

w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadcze-

niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz 

apteka ogólnodostępna i punkt apteczny.  

Kogo obejmie System P1? 

System P1 obejmie wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą, 

niezależnie od źródła finansowania udzielanych przez nich świadczeń 

zdrowotnych oraz ich formy organizacyjnej, a także pracowników medycz-

nych i pacjentów.  Zakres danych przetwarzanych przez System P1 oprócz 

elektronicznych recept, skierowań i zleceń na zaopatrzenie ortopedyczne 

obejmie: 

Dane o świadczeniach zdrowotnych (nazywanych często ogólnie zdarzeniami medycznymi). 

Indeksy dokumentacji medycznej. Poprzez indeks dokumentacji medycznej rozumie się skrót infor-

macji o dokumencie medycznym powiązanym z danym zdarzeniem medycznym (informacja      

pozwalająca na ewentualne udostępnienie tej dokumentacji). 

Czym jest zdarzenie medyczne? 

Zdarzenie medyczne rozumiane jest jako czynność rozpoczynająca obsługę procesu biznesowego w ochronie zdrowia, 

etapy albo wynik tej czynności, podlegająca (podlegające) rejestrowaniu, przesyłaniu, analizowaniu oraz gromadzeniu 

w systemie informacyjnym ochrony zdrowia. W szczególności obejmuje to świadczenie zdrowotne zgodnie z art. 5, pkt. 

40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 

nr 210 z roku 2004, poz. 2135) oraz zdarzenia medyczne określone w art. 67a., pkt. 1. ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 

roku o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. nr 113 z roku 

2011, poz. 660). 

PACJENT W CENTRUM UWAGI 

P1 - Jeden System dla Twojego zdrowia! 

Bądź na bieżąco ze 

zmianami, które 

wprowadzi Projekt P1 

Śledź naszego 

Facebooka 

Kontynuacja artykułu na stronie 8. 
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Jaka jest różnica między danymi przesyłanymi do NFZ a do Systemu? 

Dane w Systemie P1 dotyczą wszystkich świadczeń zdrowotnych niezależnie od źródeł ich finansowania (zarówno  

finansowanych ze środków publicznych jak i niepublicznych). Dane do Systemu P1 będą przekazywane od wszystkich 

usługodawców. Dane gromadzone przez System P1 koncentrują się w obszarze leczenia, więc istotą ich przesyłania do 

Systemu P1 jest gromadzenie informacji o zdarzeniach medycznych i indeksie wytworzonej dokumentacji medycznej, 

a nie rozliczanie świadczeń finansowanych ze środków publicznych. 

Jakie są wymagania techniczne dostępu do Systemu? 

Usługodawcy posiadający własne systemy informatyczne, będą mogli komunikować się z Systemem P1 wykorzystując 

interfejsy komunikacyjne udostępnione w jego zakresie. Dostosowanie własnych systemów leży w gestii usługodawców. 

Zakres danych, zasady dostępu, sposób ich przesyłania i zabezpieczenia zostanie szczegółowo opisany i opublikowany 

na stronie www.csioz.gov.pl.  W każdym przypadku niezbędny będzie dostęp usługodawcy do Internetu. Przed przyłą-

czeniem własnego systemu do Systemu P1, usługodawca będzie mógł przeprowadzić testy przesyłania danych poprzez 

platformę testową.  

W przypadku podmiotów nieposiadających własnych systemów informatycznych zakłada się udostępnienie interfejsu 

graficznego realizującego zarówno funkcjonalność wymiany danych, jak również zapewniającą obsługę między innymi:    

e-Recepty, e-Zlecenia i e-Skierowania. Interfejs dostępowy nosi nazwę Aplikacja Usługodawców i Aptek (AUiA) 

i będzie dostępny za pomocą przeglądarki internetowej. W obu przypadkach usługodawcy muszą zapewnić dostęp do     

Internetu oraz założyć konto w Systemie P1. 

Procedura podłączania usługodawców do P1 zostanie opublikowana na stronie www.csioz.gov.pl. Zbudowanie ieksplo-

atacja platformy dostępu dla usługodawców oraz udostępniania danych usługobiorcom leży po stronie Systemu P1. 

WYBRANE OBOWIĄZKI ŚWIADCZENIODAWCÓW W SYSTEMIE P1: 

W obszarze zdarzeń medycznych i obsługi Elektronicznej Dokumentacji Medycznej świadczeniodawcy są zobowiązani 

do przekazywania do Systemu P1 danych o świadczeniach zdrowotnych (nazywanych często zdarzeniami medycznymi) 

oraz Indeksie dokumentacji medycznej, czyli skrót informacji o dokumencie medycznym powiązanym z danym zdarze-

niem medycznym. W zakresie obsługi e-Recept, e-Zleceń i e-Skierowań usługodawcy będą zobligowani do:  

wystawiania e-Zleceń, e-Recept, e-Skierowań 

realizacji, w przypadku decyzji pacjenta,  

przekazania do Systemu P1 informacji o realizacji e-Zleceń (dotyczy usługodawców realizujących          

zaopatrzenie ortopedyczne) oraz elektronicznej taksacji e-Recept (dotyczy aptek). 

Sposób obsługi przez System P1 e-Recepty, e-Skierowania i e-Zlecenia 

recept na preparaty refundowane, 

udostępnienie spójnej bazy leków dla lekarzy i aptek, 

udostępnienie modułu służącego do kontroli interakcji, 

dostęp do informacji o wcześniej realizowanych  recep-

tach. 

Jak przebiegać będzie obieg e-Recepty?  

Proces ten można podzielić na dwa etapy: pacjent – le-

karz i pacjent – farmaceuta. Pierwszy z nich rozpoczyna 

się podczas wizyty lekarskiej w chwili, gdy lekarz przystę-

puje do przepisania leków pacjentowi. Podczas tej proce-

dury następuje weryfikacja przez NFZ uprawnień lekarza 

i pacjenta oraz sprawdzenie, czy dane leki podlegają re-

fundacji. Następnie, System P1 nadaje recepcie numera-

cję w postaci długiego klucza (ciąg cyfr) i krótkiego klu-

cza (4 cyfry). Ten ostatni możemy użyć w sytuacji, gdy 

przy realizacji e-Recepty podamy swój PESEL. Klucze 

zostają do nas wysłane SMS-em lub wydrukowane przez 

lekarza. 

e-Recepta 

e-Recepta to elektroniczny zapis informacji na temat 

przepisanego przez lekarza leku wraz z informacją 

o sposobie jego dawkowania. Zapis taki będzie przekazy-

wany w postaci elektronicznej od lekarza do Systemu P1, 

a następnie do podmiotu uprawnionego do jego dystry-

bucji – farmaceuty oraz pacjenta. Elektroniczny sposób 

wystawiania recept ma na celu uproszczenie przepływu 

informacji o receptach wystawianych w systemie opieki 

zdrowotnej. Do pozostałych korzyści wynikających 

z wprowadzenia e-Recepty należy m.in.: umożliwienie 

częściowej realizacji, zwiększenie bezpieczeństwa, 

oszczędność czasu oraz brak problemów z odczytem 

recepty. 

Założenia e-Recepty obejmują między innymi: 

możliwość podglądu historii zrealizowanych recept 

dla wybranych przez pacjenta aptek, 

automatyczne generowanie zestawienia zrealizowanych 

Kontynuacja artykułu ze strony 7. 



odbywał się w tradycyjny sposób, poprzez udanie się do 

placówki medycznej lub wykonanie telefonu i zapisanie 

się do lekarza podając klucz do e-Skierowania. Pominięty 

zostanie jednak element papierowego przekazania skie-

rowania. Pacjent będzie mógł zapisać się wyłącznie do 

jednego lekarza. Po zapisaniu się na wizytę,                     

e-Skierowanie otrzyma status informujący iż jest ono 

w trakcie realizacji i zablokowana zostanie możliwość 

zapisania się na to samo skierowanie do innej kolejki. 

Istnieje oczywiście możliwość przepisania się do innego 

lekarza, jednak wcześniej Pacjent będzie musiał zrezy-

gnować z kolejki, do której jest już zapisany a następnie 

zapisać się do nowej. Dzięki temu zostanie wyelimino-

wane sztuczne wydłużanie kolejek, poprzez zapis jednej 

osoby do kilku lekarzy specjalistów na jedno skierowa-

nie. 

e-Zlecenie na zaopatrzenie 

Korzyści oraz przebieg realizacji e-Zlecenia są analogicz-

ne jak w przypadku e-Recepty. 

Elektroniczny zapis e-Zlecenia zawierać będzie informa-

cję o wyrobie medycznym wraz z dodatkowymi wskaza-

niami zlecającego zaopatrzenie. Zapis taki będzie przeka-

zywany w formie elektronicznej do Płatnika (NFZ), któ-

ry potwierdzi refundację zlecenia pacjentowi i przekaże 

tą informację do Systemu P1. Realizator na prośbę      

pacjenta pobierze do realizacji e-Zlecenie z Systemu P1. 

Dodatkową korzyścią dla Pacjenta jest to, że e-Zlecenie 

automatycznie trafiać będzie do NFZ, który wydaje  

decyzję dotyczącą refundacji zlecenia. Pacjent nie będzie 

musiał – tak jak w chwili obecnej – zanosić zlecenia do 

NFZ w celu potwierdzenia refundacji. Status potwier-

dzenia będzie mógł sprawdzić przez swoje IKP, 

a następnie udać się z nim prosto do realizatora zlecenia. 

Szczegóły dotyczące struktur oraz formatów EDM    

publikowane są na stronie WWW.csioz.gov.pl.■ 

 

 

Kontakt: Biuro Zarządzania Projektami, e-mail: p1-

_info@csioz.gov.pl 
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Kolejny etap to realizacja e-Recepty w aptece (etap pa-

cjent-farmaceuta). Po tym jak pacjent przekazuje farma-

ceucie klucz recepty, po jego wczytaniu do systemu far-

maceuta przystępuje do realizacji recepty. Jeśli w danej 

aptece nie będzie określonego leku, pacjent może zreali-

zować część recepty w jednej aptece, a później udać się 

z kodem do innej apteki i tam wykupić pozostałe leki. 

e-SKIEROWANIE 

e-Skierowanie zredukuje zjawisko dublowania pacjentów 

w kolejkach do lekarzy specjalistów, dzięki czemu skróci 

się czas oczekiwania w tych kolejkach. Zgodnie z treścią 

art. 20 ust. 10 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych: „w celu otrzy-

mania jednego świadczenia opieki zdrowotnej na podsta-

wie skierowania, świadczeniobiorca może wpisać się na 

jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy”. 

W Systemie P1 zaprojekto-

wano wdrożenie elektronicz-

nego skierowania, które 

umożliwi usługodawcom: 

Przyjęcie skierowania do 

realizacji, 

Wystawienie elektronicz-

nego skierowania, 

Zmianę jego statusu.  

Korzystając z e-Skierowania będzie można zarejestrować 

się wyłącznie do jednego lekarza. Będzie istniała jednak 

możliwość przerejestrowania się do innego specjalisty 

w trakcie ważności skierowania. Usługodawca, do które-

go trafi pacjent z e-Skierowaniem, po podjęciu decyzji 

zmienia status skierowania w Systemie P1 na 

„PRZYJĘTE DO REALIZACJI”. Dostęp do funkcjo-

nalności Systemu P1 będzie realizowany w dwóch     

trybach opisanych w sekcji pn. „WYMAGANIA TECH-

NICZNE DOSTĘPU DO SYSTEMU”. 

Jak przebiegać będzie obieg e-Skierowania? 

Proces ten można podzielić na dwa etapy: pacjent –  

lekarz i pacjent – lekarz. Pierwszy z nich rozpoczyna się 

podczas wizyty u lekarza, gdy lekarz wypisuje pacjentowi 

skierowanie. Podczas tej procedury następuje weryfikacja 

przez NFZ uprawnień lekarza i pacjenta. Kolejno, Sys-

tem P1 przypisuje do skierowania długi klucz (ciąg cyfr) 

i krótki klucz (4 cyfry). Ten ostatni możemy użyć 

w sytuacji, gdy przy rejestracji do lekarza podamy swój 

PESEL. Klucze do e-Skierowania zostają wysłane do 

pacjenta SMS-em lub wydrukowane przez lekarza. 

Kolejny etap to realizacja e-Skierowania. Przez IKP pa-

cjent będzie miał możliwość sprawdzenia średniego cza-

su oczekiwania w kolejce na świadczenie. Zapis będzie 

Warto zaznaczyć, że korzystanie przez 

pacjentów  z produktów Projektu P1 jest dobrowolne. 

Każdy z pacjentów, a w szczególności osoby starsze, 

na własne życzenie nadal będą mogły korzystać 

z usług medycznych jak do tej pory. Istotne jest 

jednak, aby bez obaw podjąć próbę korzystania 

z proponowanych udogodnień, które usprawnią 

świadczenie usług zdrowotnych i spowodują skrócenie 

czasu na ich oczekiwanie. 

http://WWW.csioz.gov.pl
mailto:p1_info@csioz.gov.pl
mailto:p1_info@csioz.gov.pl


Krzysztof Nyczaj 

Znane są już pierwsze założenia pro-

jektu „e-krew”. Projekt ma być sfinan-

sowany ze środków unijnych 

w ramach nowej perspektywy finan-

sowanej na lata 2014 – 2020, a jego 

cel to kompleksowa informatyzacja 

publicznej służby krwi. Twórcy pro-

jektu mają nadzieję, że przyczyni się 

on do podniesienia efektywności 

gospodarki krwią oraz podniesie  

jakość tego sposobu leczenia. 

W projekcie wykorzystane zostaną doświadczenia 

z wcześniej realizowanych projektów przez Instytut     

Hematologii i Transfuzjologii, a zwłaszcza projekt infor-

matyzacji Krajowego Rejestru Dawców Krwi. W majo-

wym wydaniu Biuletynu CSIOZ, chciałbym  zaintereso-

wać czytelników rozmową z Dyrektor Narodowego Cen-

trum Krwi, dr Jolantą Antoniewicz-Papis. 

STR. 10 BIULETYN INFORMACYJNY  

Autor jest      

ekspertem 

w dziedzinie 

ochrony zdrowia 

Krzysztof Nyczaj: Jaki jest obecnie stan informatyza-

cji Krajowego Rejestru Dawców Krwi? Co się udało 

Wam osiągnąć, a co jest jeszcze do zrobienia? 

dr Jolanta Antoniewicz-Papis: W czasie tworzenia Kra-

jowego Rejestru Dawców Krwi (KRDK) udało się opra-

cować   nowoczesne oprogramowanie na potrzeby służby 

krwi oraz stworzyć wspólną bazę danych obejmującą, 

chociaż niestety, tylko niewielką część informacji, ale 

o wszystkich dawcach krwi w Polsce. Mimo wszystko 

uważam, że osiągnęliśmy sukces, gdyż stworzyliśmy pod-

stawę do rozwoju systemu o nowe funkcjonalności.  

KN: Na jakie problemy natrafiliście podczas wdroże-

nia systemu?  

JA-P: Dość mocno zablokowała nas aktualna ustawa 

o publicznej służbie krwi, bo określa ona niewielki zakres 

danych, który może być przetwarzany w KRDK. Musieli-

śmy więc zrezygnować z niektórych planowanych funk-

cjonalności. Innym problemem było zapewnienie jednoli-

tego formatu danych, czyli jak to się obecnie określa, inte-

roperacyjności semantycznej.    

PROFESJONALIŚCI W OCHRONIE ZDROWIA 

Informatyzacja publicznej służby krwi  

P1 na „II Pikniku Zdrowia – Szczęśliwa rodzina” w Radomiu 

W dniu 18 maja br. Centrum Systemów Informacyj-

nych Ochrony Zdrowia uczestniczyło w „II Pikniku 

Zdrowia – Szczęśliwa rodzina”, organizowanym 

przez Urząd Miasta Radom.  

Podczas pikniku odwiedzający mogli min. zbadać słuch, 

poznać metody zdrowego żywienia, zbadać wilgotność 

skóry oraz poziom tkanki tłuszczowej i mięśniowej, wziąć 

udział w konkursach, obejrzeć specjalistyczny sprzęt 

służb medycznych, oddać krew, zostać dawcą szpiku 

i dowiedzieć się o zaletach Projektu P1.  

Tysiące osób odwiedziło nasze stoisko, by poznać szcze-

góły jednego z największych realizowanych w chwili obec-

nej projektów informatycznych w Europie. Dla nas była 

to możliwość, by bezpośrednio opowiedzieć o rozwiąza-

niach realizowanych w ramach Projektu P1, w kolejnych 

regionach  naszego kraju. Wierzymy, że udało nam się  

zainteresować Państwa przedsięwzięciem  e-Zdrowie, 

którego celem jest sukcesywne doskonalenie funkcjono-

wania systemu ochrony zdrowia w Polsce. 

Było nam niezmiernie miło gościć Państwa przy stoisku 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

i mamy nadzieję, że ponownie spotkamy się z Państwem 

jeszcze w tym roku przy okazji kolejnych imprez plenero-

wych, podczas których planujemy informować o Projek-

cie P1 i jego produktach, w tym w szczególności Interne-

towym Koncie Pacjenta oraz e-Recepcie.  

O nowych terminach i miejscach wydarzeń z naszym 

udziałem, będziemy informować Państwa na bieżąco na 

naszej stronie internetowej oraz na profilu na                

Facebooku. 

Zapraszamy! 

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

promocja@csioz.gov.pl  

Stoisko CSIOZ na II Pikniku Zdrowia – Szczęśliwa rodzina - Ra-

dom,  18.05.2014r. Foto. CSIOZ. 

https://www.facebook.com/internetowekontopacjenta
mailto:promocja@csioz.gov.pl
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Poszczególne regionalne centra krwi dysponowały zróżni-

cowanym oprogramowaniem, a dane gromadzone 

w regionalnych bazach danych miały też różną strukturę.   

Doprowadzenie do sytuacji, aby dane przekazywane do 

centralnej bazy danych miały jednolity format kosztowało 

nas naprawdę sporo wysiłku. Przy tego typu wdrożeniach, 

kluczowy czynnik sukcesu to chęć współdziałania partne-

rów. Nie zawsze wyglądało to idealnie. Później doszły 

problemy z zapewnieniem ciągłości działania systemu. 

Instytut Hematologii, który był właścicielem systemu, nie 

dysponuje takim potencjałem technicznym, aby móc    

zapewnić nieprzerwane działanie systemu, a na outsour-

cing systemu nie mogliśmy sobie pozwolić ze względów 

ekonomicznych. Dobrze się wiec stało, że utrzymanie 

systemu przejęło Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia.  

KN: Rejestr obejmuje również dane historyczne? 

JA-P: Na tyle wstecz, ile regionalne centra mogły przeka-

zać. Jeżeli któreś z nich prowadziło rejestr w postaci elek-

tronicznej,  powiedzmy od lat 90-tych i dane te były na 

tyle dobrej jakości, to takie dane są w bazie centralnej. 

Obecnie zbiór centralny obejmuje kilka milionów rekor-

dów, ale tak jak wspomniałam wcześniej, mają one ograni-

czony zakres ze względu na wymogi prawne. Jest tam 

imię, nazwisko dawcy, grupa krwi, informacja o ostatniej 

donacji, ewentualnie data dyskwalifikacji, adres do kore-

spondencji i to jest właściwie wszystko co można uzyskać.  

KN: Jaki identyfikator wykorzystujecie do oznaczania 

dawców krwi? Jak wygląda weryfikacja danych za 

pomocą centralnej bazy danych?  

JA-P: PESEL, ale jest z tym pewien problem, gdyż jest on 

wpisywany w regionalnych centrach ręcznie i zdarzają się 

pomyłki. Nie można niestety zrobić weryfikacji PESELU 

np. z datą urodzenia, bo daty urodzenia nie ma wymienio-

nej w ustawie jako danej, którą możemy przetwarzać. Jeże-

li czynny dawca pojawi się w innym centrum niż to, gdzie 

standardowo oddaje krew, i nikt nie popełnił błędu przy 

wprowadzaniu numeru PESEL, to dane dawcy zostają 

odszukane w centralnej bazie danych. Następuje spraw-

dzenie, czy przypadkiem dawca nie został zdyskwalifiko-

wany przez inne regionalne centrum krwi. Regionalne 

centrum sprawdza również poprawność takich danych jak:  

imię, nazwisko, PESEL, adres do korespondencji, grupa 

krwi. I to jest wszystko, na co pozwala ustawa. Jeśli jest 

jakiś błąd, to dane są poprawiane zarówno w bazie lokal-

nej jak i centralnej.  

KN: Czyli w zasadzie dla takiego regionalnego cen-

trum główną korzyścią z systemu jest to, że może 

zweryfikować czy dawca nie został wcześniej zdys-

kwalifikowany?  

JA-P: Dokładnie. Można zweryfikować, czy dawca nie 

został zdyskwalifikowany i czy rzeczywiście może oddać 

krew. Założeniem tego projektu było usprawnienie zarzą-

dzania dawcami, ale także stworzenie możliwości spraw-

dzenia, czy dawca z jakiegoś powodu wcześniej nie został 

zdyskwalifikowany. Zdarzają się bowiem takie sytuacje, że 

z jakiegoś powodu zdyskwalifikowany wcześniej dawca 

jednak chce oddać krew i idzie do drugiego centrum.  

Np. wiedząc, że przyczyną dyskwalifikacji jest dolegliwość 

kardiologiczna, czy inna niewidoczna na zewnątrz choro-

ba, która nie zostanie wykryta w standardowych bada-

niach, po prostu nie przyzna się do tego schorzenia.  

KN: …przepraszam, ale trudno mi sobie wyobrazić 

taką sytuację, w której ktoś został zdyskwalifikowany 

i ponownie domaga się, żeby pobrano od niego 

krew… 

JA-P: Ale jednak są takie osoby… 

KN: Z czego to może wynikać? 

JA-P: Trudno mi wnikać w motywacje poszczególnych 

osób. Najogólniej, można powiedzieć, że są osoby, którzy 

koniecznie chcą być przydatne dla społeczeństwa i nie do 

końca rozumieją, że to, że się od nich nie chce pobrać 

krwi, nie wynika z chęci zrobienia im krzywdy, czy przy-

krości. Ten sam problem, może nawet w większym stop-

niu, występuje u dawców narządów. Też często się zdarza, 

że osoby, które są w więzieniu, w toku resocjalizacji, chcą 

oddać krew, albo deklarują wolę oddania narządów po 

śmierci. Intencje tych osób są bardzo szlachetne, ale nie 

mogą one zrozumieć, że są w grupie podwyższonego  

ryzyka, bo środowiska zamknięte są narażone na przeno-

szenie różnego rodzaju czynników chorobotwórczych, 

czyli różnego rodzaju wirusów, które mogą być bardzo 

groźne dla potencjalnego biorcy.  My, z tego powodu nie 

możemy tej krwi wziąć. Dla wielu osób jest to dodatkowa 

nobilitacja.  

KN: Są pewne grupy zachorowań, które zwiększają 

ryzyko. Czy za pomocą waszego rejestru można zi-

dentyfikować takie osoby? 

JA-P: Nie, w naszym rejestrze nie ma żadnych informacji 

o przynależności do jakiejkolwiek grupy ryzyka. Taką in-

formację co prawda dawca podaje w kwestionariuszu 

dawcy, ale dzieje się to na jego własną odpowiedzialność. 

Jeżeli ktoś się przyzna, że należy do grupy ryzyka – oczy-

wiście nie będzie zdyskwalifikowany ze względu na to, że 

należy do tej grupy ryzyka, tylko dlatego, że potencjalnie 

występuje ryzyko przeniesienia czynników zakaźnych. 

W centralnym rejestrze nie gromadzi się informacji 

o przyczynach dyskwalifikacji, ale tylko o samym fakcie 

dyskwalifikacji. W lokalnej bazie danych tj. na poziomie 

regionalnego centrum krwi lekarz ma możliwość wglądu 

w przeszłość dawcy. Może zobaczyć kiedy występowały 

przyczyny dyskwalifikacji i czy już ustąpiły. Najczęściej 

chodzi tu o osoby mające kontakt z chorymi na żółtaczkę.  

widzenia 

Kontynuacja  artykułu na 12 str. 



udało się wszystkiego Wam zrealizować ze względów 

prawnych. Czy nie ma ryzyka, że sytuacja powtórzy 

się przy realizacji nowego projektu?  

JA-P: Faktycznie, przy realizacji KRDK w zamyśle mie-

liśmy dużo szerszy zakres przekazywanych informacji, 

ale ze względu na ograniczenia wynikające z ustawy, 

o których mówiłam, nie można było istotnych, z punktu     

widzenia zarządzania gospodarką krwią, informacji 

przekazywać do centralnej bazy danych. Nawet weryfi-

kacja danych dawców nie do końca jest taka, o jakiej 

myśleliśmy, właśnie przez to, że zakres danych jest 

w ustawie mocno ograniczony. Dlatego musieliśmy 

ograniczyć się do dość wąskiego zakresu, co z kolei powo-

duje, że nie ma możliwości osiągnięcia wszystkich funk-

cjonalności, które początkowo zakładaliśmy. Obecnie 

przygotowujemy sporą nowelizację ustawy o służbie krwi. 

Nowelizacja ma umożliwić przetwarzanie w centralnej 

bazie danych, szerszego zakresu danych. W ramach tej 

nowelizacji jest zapis, który obejmuje dużo szerszy zakres 

danych, które mają być przekazywane do centralnej bazy 

danych. Bez tej nowelizacji nie ruszymy z nowym projek-

tem. Nowy projekt ma bowiem objąć kompleksową regu-

lację systemu pobrań. Mają w nim uczestniczyć wszystkie 

szpitale w Polsce, posiadające w swojej strukturze bank 

krwi. Projekt ma umożliwić również ułatwienie dawcom 

dostępu do regionalnych centrów krwi, np. umawianie się 

na wizyty, elektroniczny kwestionariusz i inne tego typu 

udogodnienia. Dzięki realizacji tego nowego projektu 

chcielibyśmy wiedzieć, gdzie szukać potencjalnych daw-

ców oraz jak dokładnie wygląda gospodarka krwią, tj. ile 

krwi zostało pobranej, ile zostało wydanej do szpitali, 

komu konkretnie przetoczono krew. Wszystko na bieżąco. 

Bez nowelizacji przepisów ustawy o służbie krwi, realiza-

cja projektu o tak szerokim zasięgu nie uda się. Chciałam 

podkreślić, że w wielu krajach Europy taki kompleksowy 

system monitorowania gospodarki krwią już dawno istnie-

je. W naszym kraju dane o stanach magazynowych zbiera-

my mailem oraz drogą faksową. Tak więc, jesteśmy      

naprawdę daleko w tyle.   

KN: Czy są jakieś dane resortowe dotyczące np.    

stanu marnotrawstwa krwi w szpitalach? 

JA-P: Tego, co się dzieje w szpitalach do końca nie wie-

my. Mamy tylko wiedzę o tym, co i z jakich powodów jest 

niszczone na poziomie RCKiK-ów. Natomiast mamy 

bardzo fragmentaryczne, bo pochodzące z kontroli pro-

wadzonych przez centra lub Instytut, informacje na temat 

zużycia i niszczenia krwi w szpitalach. Po realizacji projek-

tu „e-krew” będziemy mieć dokładną informację ze szpitala 

o tym, komu konkretnie przetoczono którą jednostkę, 

a która została zamówiona i nie została w ogóle wykorzy-

stana. To jest z resztą wykonanie konkretnej dyrektywy 

europejskiej z 2003 dotyczącej norm jakości i bezpieczne-

go pobierania oraz dystrybucji krwi ludzkiej [1].  

 

KN: Dawcy przed oddaniem krwi wypełniają kwe-

stionariusz w postaci papierowej czy elektronicznej? 

JA-P: Kwestionariusz wypełniany jest 

w postaci papierowej. Natomiast w projek-

cie „e-krew”, który zamierzamy realizować 

wspólnie z CSIOZ, będziemy chcieli proce-

sem informatyzacji objąć również proces 

ankietyzacji potencjalnych dawców krwi.  

KN: Jakie korzyści przyniosło resortowi 

zdrowia powstanie elektronicznej cen-

tralnej bazy dawców krwi?  

JA-P: Resort zdrowia i instytucje mu podległe mogą np. 

wyszukiwać dawców z daną grupą krwi. Gdy  poszukuje-

my krwi dla jakiegoś biorcy z rzadką grupą krwi, zamiast 

wysyłania faksów, telefonów, maili, możemy sięgnąć od 

razu do systemu i zobaczyć kiedy dawca interesującej nas 

grupy krwi oddał ostatnio krew? Jest to tyle ważna infor-

macja, gdyż jeśli okaże się, że donacja miała miejsce np. 

dzień wcześniej, to bardzo prawdopodobne jest, że odda-

na krew jest jeszcze zmagazynowana w którymś z regio-

nalnych centrów krwi. Dzięki temu możemy też szybko 

pozyskać niektóre grupy krwi. Warto w tym miejscu wspo-

mnieć o projekcie, którego doświadczenia będziemy chcie-

li wykorzystać przy realizacji wspomnianego przeze mnie 

projektu „e-krew”. W ramach projektu „Kompleksowa infor-

matyzacja systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce”, 

finansowanego ze środków norweskich w poprzedniej 

perspektywie finansowej, przetestowaliśmy integrację reje-

stru dawców krwi z wybranym szpitalnym bankiem krwi. 

Projekt zakładał m.in. możliwość elektronicznego zamó-

wienia krwi przez bank krwi w wybranym szpitalu. 

Z oczywistych względów najłatwiej było to zrobić w przy-

padku Instytutu Hematologii i Transfuzjologii oraz Regio-

nalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 

w Warszawie. Projekt nie wyszedł jednak poza pilotaż, 

gdyż przepisy prawne nie umożliwiają całkowitego odej-

ścia od zleceń papierowych.  

KN: Jakie doświadczenia z tego projektu są warte 

uwagi?  

JA-P: Najtrudniejszym elementem była kwestia integracji 

z informatycznym systemem szpitalnym. Większość syste-

mów funkcjonujących w polskich szpitalach, posiada   

bowiem moduł obsługujący bank krwi i konieczne byłoby 

umożliwienie szpitalom składanie zamówień za ich     

pośrednictwem. To jest na pewno wyzwanie przed do-

stawcami systemów informatycznych. Ważną sprawą jest 

również umożliwienie złożenia zamówienia na krew przez 

lekarza za pomocą urządzeń mobilnych oraz możliwość 

wysłania przez szpital do regionalnego centrum krwio-

dawstwa informacji na temat wystąpienia niepożądanego 

zdarzenia, lub niepożądanej reakcji. 

KN: Z tego co mówiła Pani wcześniej wynika, że nie 

STR. 12 BIULETYN INFORMACYJNY  
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Dr  n. farm. Jolanta Antoniewicz-Papis 

Od wielu lat związana ze służbą krwi. Specjalista z laboratoryjnej transfuzjologii medycznej oraz zdrowia publicznego. 

Uczestniczy czynnie w nadzorze merytorycznym i organizacyjnym nad krwiodawstwem i krwiolecznictwem. Bierze udział 

w pracach naukowych dotyczących nowoczesnych metod pobierania, preparatyki, badania i przechowywania krwi i jej 

składników oraz krwiotwórczych komórek macierzystych. Opracowywała założenia oraz była kierownikiem projektów 

dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej dotyczących krwiodawstwa i krwiolecznictwa, w tym projektu pt. 

„Utworzenie Krajowego Rejestru Dawców Krwi”. Uczestniczyła w pracach międzynarodowego zespołu realizującego projekt UE 

„Eubis European Blood Inspection System”. Od wielu lat wykładowca na kursach specjalistycznych organizowanych dla lekarzy, 

pielęgniarek i diagnostów laboratoryjnych przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Centrum Medycznego Kształcenia 

Podyplomowego oraz Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów. Obecnie pełni funkcję dyrektora Narodo-

wego Centrum Krwi. 

KN: Każdy dawca krwi 

otrzymuje książeczkę? 

JA-P: Legitymację honorowego 

dawcy krwi.  

KN: Czy w ramach projektu 

„e-krew” zakłada się, że 

dawcy otrzymają legitymacje 

elektroniczne? 

JA-P: W tej chwili nie ma jednakowego wzoru takiej legi-

tymacji. Wzór taki zostanie ustanowiony w ramach wspo-

mnianej nowelizacji ustawy o służbie krwi.  

KN: Na jakim etapie są prace legislacyjne? 

JA-P: W tej chwili ustawa wyszła do uzgodnień wewnętrz-

nych, więc mamy szansę, że do końca roku można        

zamknąć prace. Wiele zależy od tego ile będzie uwag, i jak 

pójdą prace w Sejmie. Goni nas czas, bo co prawda 

w drobnych sprawach, ale nie do końca jesteśmy zgodni 

z dyrektywami w obecnej ustawie o publicznej służbie 

krwi.  

KN: Kiedy chcielibyście ruszyć z projektem                

„e-krew”? 

JA-P: Jak najszybciej. Prace legislacyjne i projekt mogą iść 

równolegle, bo nim się zrobi studium wykonalności,    

uzyska zgodę na realizację projektu… ja myślę, że to   

powinno być jak najszybciej, bo okres przejściowy w pro-

jekcie ustawy jest do 2020 r.■ 

 

[1]DYREKTYWA 2002/98/WE PARLAMENTU     

EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 stycznia 2003 r. 

ustanawiająca normy jakości i bezpiecznego pobierania, 

testowania, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji 

krwi ludzkiej i składników krwi oraz zmieniająca dyrekty-

wę 2001/83/WE (http://nck.bip.eur.pl/public/

get_file_contents.php?id=144762). 

 

Więcej na temat informatyzacji ochrony zdrowia  również 

na blogu autora: www.nyczaj.blog.onet.pl. 

Obecnie   zamówienia składane są zarówno drogą elektro-

niczną, tj. mailem oraz faksem, a następnie potwierdzane 

są w postaci dokumentu papierowego. Zamówienia składa-

ne są zbiorczo, czyli szpitalny bank krwi prosi załóżmy, 

o 20 jednostek KKCz grupy A, oraz indywidualnie np. 

koncentrat krwinek płytkowych dla konkretnej osoby. 

Nawet jeżeli jest to zamówienie tzw. imienne, to i tak 

w ostatecznym efekcie ten składnik krwi może być przeto-

czony zupełnie innemu pacjentowi. Tak więc Regionalne 

Centrum Krwiodawstwa wie, że wydało szpitalowi skład-

nik krwi dla konkretnej osoby, ale już nie wie, czy napew-

no ta osoba go otrzymała. Przy zbiorczych zamówieniach, 

także tego nie będziemy wiedzieć. Informacja o indywidu-

alnych zużyciach jest jednak istotna, gdyż nie jest sztuką 

podanie  komuś krwi, tylko podanie jej zgodnie ze wskaza-

niami. Leczenie krwią nie powinno się sprowadzać do bez-

myślnego podawania dużej ilości krwi, tylko raczej obecnie 

jest tendencja do ograniczania leczenia krwią. Jeżeli może-

my uniknąć, lepiej nie podawać, bo zawsze jest to bardzo 

niewielkie, ale zawsze ryzyko różnego rodzaju reakcji. Każ-

dy pacjent inaczej może zareagować na krew.  

KN: Czy jeżeli wydaje się krew do szpitala, to czy jest 

możliwość przyjęcia jej z powrotem do RCKiK?  

JA-P: W wyjątkowych przypadkach – albo zgon pacjenta, 

albo krew rzadkiej grupy, ewentualnie w uzasadnionych 

przypadkach, jeżeli dyrektor RCKiK-u wyrazi zgodę, ale 

trzeba spełnić odpowiednie warunki. Taka krew musi być 

w odpowiednich warunkach transportowana, przechowy-

wana, musimy mieć całą dokumentację dotyczącą tych 

warunków, tego co się z tą krwią działo. Przyszłościowo 

można by pomyśleć o znacznikach, które by się zakładało 

na każdy pojemnik, żeby śledzić, co się z tą krwią dzieje. 

To wszystko jest ze względu na bezpieczeństwo pacjenta, 

bo to jest lek, który łatwo ulega różnego rodzaju degrada-

cjom i jeżeli ktoś wyjmie krwinki czerwone, które zawsze 

powinny leżeć w temperaturze chłodziarki, a one ileś     

godzin będą leżeć w temperaturze pokojowej, to wartość 

terapeutyczna takich krwinek jest wtedy praktycznie żadna, 

a nawet mogą one pacjentowi zaszkodzić. Stąd są takie 

obostrzenia.  

http://nck.bip.eur.pl/public/get_file_contents.php?id=144762
http://nck.bip.eur.pl/public/get_file_contents.php?id=144762
http://www.nyczaj.blog.onet.pl
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Pomorskie e-Zdrowie  

Pomorskie, jest kolejnym województwem, które w ostatnim czasie podejmuje intensywne działania, zmierza-

jące do informatyzacji podmiotów leczniczych, dla których Samorząd Województwa Pomorskiego (SWP) jest 

organem tworzącym. Kwintesencją tych działań będzie uruchomienie projektu pn. „Pomorskie e-Zdrowie”, 

którego głównym celem jest poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych na obszarze  

województwa oraz poprawa efektywności pomorskich podmiotów leczniczych podległych samorządowi. 

Rezultatem projektu „Pomorskie e-Zdrowie” ma być wdrożenie interoperacyjnych i zintegrowanych systemów               

e-Zdrowia (wraz z niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturą) z zakresu: tworzenia elektronicznej dokumentacji 

medycznej, zarządzania, diagnostyki, terapii, logistyki, bezpieczeństwa, systemu informacji dla pacjentów i ich rodzin, 

platformy wymiany informacji, badania zadowolenia pacjenta, monitorowania zdarzeń niepożądanych, archiwizacji oraz 

integracji lokalnych i krajowych systemów informatycznych ochrony zdrowia. 

Realizacja projektu „Pomorskie e-Zdrowie” objąć ma lata 2014 – 2018 i przewiduje rozbudowę oraz modernizację    

systemów informatycznych wraz z niezbędną infrastrukturą i koniecznymi szkoleniami w 20 pomorskich podmiotach 

leczniczych, zlokalizowanych w 8 miejscowościach: 

w Gdańsku – 10 podmiotów, 

w Słupsku – 3 podmioty, 

w Gdyni – 2 podmioty, 

po jednym podmiocie w Sopocie, Starogardzie Gdańskim, Kościerzynie, Wejherowie oraz w Prabutach. 

Liderem projektu będzie Samorząd Województwa Pomorskiego, którego siedziba znajduje się w Gdańsku. 

Finansowanie projektu 

Wartość projektu „Pomorskie e-Zdrowie” wstępnie oszacowano na 150 mln zł, z czego środki z Europejskiego Fundu-

szu Rozwoju Regionalnego stanowić mają 85% wartości projektu (127.5 mln zł), a wkład własny stanowić ma 15% war-

tości projektu (22.5 mln zł) i zostanie pokryty przez poszczególne podmioty lecznicze uczestniczące w projekcie oraz 

SWP (proporcjonalnie do planowanych w poszczególnych jednostkach nakładów inwestycyjnych). 

Źródłem finansowania projektu będzie Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-

20, Priorytet 7 „Zdrowie”, działanie 7.2 „Systemy informatyczne i telemedyczne”. 

Komplementarność 

Na uwagę zasługuje kompleksowe podejście do realizacji projektu „Pomorskie e-Zdrowie” zarówno na szczeblu regio-

nalnym, jak i krajowym. Projekt przewiduje bowiem komplementarność z krajowymi projektami z zakresu e-Zdrowia, 

których beneficjentem jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, czyli: 

1. „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach  

Medycznych”, tzw. Projekt P1. 

2. „Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych”, 

tzw. Projekt P2. 

Projekt będzie komplementarny także z projektami trwającymi bądź zrealizowanymi przez podmioty lecznicze w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007-2013 (nazywanego dalej RPO WP 2007-13): 

1. "Wdrożenie nowoczesnej platformy informatycznej wspomagania zarządzania i obsługi pacjenta 

w ramach    Pomorskiego Centrum Traumatologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. 

M. Kopernika w Gdańsku” o wartości 2.2 mln zł, 

2. "Poprawa dostępu społeczeństwa do usług informatycznych w służbie zdrowia poprzez utworzenie  

kompleksowych rozwiązań w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku” o wartości 7.3 mln zł, 

3. "Poprawa jakości obsługi pacjentów i kontrahentów poprzez stworzenie e-Platformy i ucyfrowienie   

zakładu diagnostyki obrazowej w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie” o wartości 

4.7 mln zł.  
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Istotą tej komplementarności jest konieczność zapewnienia interoperacyjności i możliwości komunikacji wdrażanych 

systemów informatycznych z systemami wdrożonymi w ramach powyższych projektów. Jednak szczególne znaczenie 

ma komplementarność z ogólnopolskim Projektem P1 i w tym zakresie uwzględnienia m.in. „wytycznych i rekomendacji dla 

usługodawców w zakresie budowania i stosowania systemu bezpiecznego przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej” oraz „reguł 

tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i modelu transportowego danych o Zdarzeniach Medycznych oraz Indeksie EDM” 

publikowanych przez CSIOZ.  

Projekt „Pomorskie e-Zdrowie” będzie także częściowo realizował dwa zobowiązania Samorządu Województwa     

Pomorskiego zapisane w Strategii.  

Pierwsze dotyczy „Stworzenia efektywnej regionalnej sieci szpitali świadczących specjalistyczne usługi zdrowotne 

o wysokiej jakości rzeczywistej, przede wszystkim w zakresie chorób cywilizacyjnych”. Zobowiązanie to będzie spełnio-

ne głównie poprzez ósmy etap realizacji: „Wprowadzenie programów informatyzacji, ekonomizacji i poprawy jakości 

w wyznaczonych podmiotach leczniczych”.  

W związku z tym, że jednym z planowanych działań w projekcie jest wdrożenie informa-

tycznego systemu jakości usług i oceny zadowolenia pacjenta oraz katalogu zdarzeń nie-

pożądanych funkcjonujących w podmiotach medycznych, projekt realizuje w części także 

zobowiązanie: „Wdrożenie w szpitalach wieloletniego planu działań w zakresie doskona-

lenia jakości rzeczywistej usług zdrowotnych”.  

Projekt „Pomorskie e-Zdrowie” realizować będzie także przedsięwzięcie strategiczne 

o tym samym tytule („Pomorskie e-Zdrowie”) zapisane w „Regionalnym Programie Stra-

tegicznym” w zakresie ochrony zdrowia „Zdrowie dla Pomorzan”. Planowane przedsię-

wzięcie wpisuje się w cel szczegółowy 2 „Bezpieczeństwo pacjentów i efektywność regio-

nalnego systemu zdrowia”, priorytet 2.1. „Systemy informatyczne i telemedyczne” i dzia-

łanie 2.1.1. „Wdrożenie nowoczesnych i interoperacyjnych rozwiązań informatycznych”. 

Planowane przedsięwzięcie obejmowało będzie także działania związane z podnoszeniem 

kwalifikacji kadry z zakresu nowoczesnych technologii w ochronie zdrowia, realizując 

strategiczne kryteria specyficzne dla RPS. 

Planowana organizacja projektu 

W trakcie realizacji projektu przewiduje się powołanie zespołu projektowego „Pomorskie e-Zdrowie”, w skład którego 

wejdą przedstawiciele z każdego podmiotu medycznego uczestniczącego w projekcie, pełniąc rolę „koordynatorów  

lokalnych” wdrożenia w danym podmiocie medycznym. Udział partnerów projektu realizowany będzie na podstawie 

podpisanych porozumień o współpracy. W zespole projektowym uczestniczyć będą także wyznaczeni pracownicy 

z różnych departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (nazywanego dalej UMWP). 

Za realizację projektu odpowiadać będą Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki oraz Departament 

Zdrowia UMWP. Rozważa się powierzenie zarządzanie projektem, Inżynierowi projektu – podmiotowi wyłonionemu 

w drodze postępowania przetargowego. Kwestia ta zostanie rozstrzygnięta na dalszym etapie prac. 

Aktualnie Samorząd Województwa Pomorskiego prowadzi postępowanie mające na celu wybór podmiotu do realizacji 

usługi wykonania analizy stanu obecnego i analizy potrzeb z zakresu informatyzacji podmiotów leczniczych (SP ZOZ 

i SPH), dla których Samorząd Województwa Pomorskiego jest organem tworzącym oraz dokumentów studium wyko-

nalności i wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego     

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dla projektu "Pomorskie e-Zdrowie". 

 

Źródło: Informacje opracowano na podstawie dokumentacji postępowania przetargowego ogłoszonego przez         

Samorząd Województwa Pomorskiego: http://www.pomorskie.eu/pl/bip/umwp/zamowienia/zamowienia/

main_details?ffoFormId=208553, załącznik nr 3. 

 

Kontakt: Zespół koordynacji projektów e-Zdrowie, e-mail: koordynator@csioz.gov.pl 

PLANOWANE 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 

OBEJMOWAŁO BĘDZIE 

TAKŻE DZIAŁANIA 

ZWIĄZANE 

Z PODNOSZENIEM 

KWALIFIKACJI KADRY 

Z ZAKRESU 

NOWOCZESNYCH 

TECHNOLOGII W OCHRONIE 

ZDROWIA...  

http://www.pomorskie.eu/pl/bip/umwp/zamowienia/zamowienia/main_details?ffoFormId=208553
http://www.pomorskie.eu/pl/bip/umwp/zamowienia/zamowienia/main_details?ffoFormId=208553
mailto:koordynator@csioz.gov.pl
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Analiza Projektów Regionalnych część 2 - współpraca i integra-
cja systemów e-Zdrowie 

W Wydaniu piętnastym Biuletynu informacyjnego CSIOZ prezentujemy czytelnikom, drugą część wyników 

Analizy Regionalnej opracowanej na podstawie badań prowadzonych przez Centrum, jesienią 2013 r. Za pod-

stawę do wykonania tej części analizy posłużyły informacje odnoszące się bezpośrednio do kwestii współpra-

cy systemów  Regionalnych z Platformą P1 lub systemami wewnętrznymi usługodawcy oraz zewnętrznymi – 

innych usługodawców czy instytucji. Analizę w tym zakresie przeprowadzono w oparciu o odpowiedzi udzie-

lone przez respondentów w pytaniach od 2 do 16 zawartych w Ankiecie Regionalnej. 

Przypominamy iż, analizą szczegółową objęte zostały wdrożenia systemów informatycznych / informacyjnych, infra-

struktury ICT, jak również zakup specjalistycznej aparatury medycznej stanowiącej element systemu informatycznego 

np. telemedycyny czy teleradiologii. Natomiast wykluczono projekty, które miały na celu: dostarczenie niezależnej apa-

ratury medycznej, sprzętu medycznego i prace budowlano – modernizacyjne. Zatem analizie szczegółowej podano 121 

projektów realizowanych na terenie Polski  ze 141, które przekazały uzupełnioną ankiety. 

Przedstawione poniżej wyniki analizy dotyczą stricte szeroko rozumianej interoperacyjności systemów e-Zdrowie, przy 

uwzględnieniu przyjętych przez CSIOZ założeń dotyczących budowanego Systemu P1. Wobec tego jednym z kluczo-

wych pytań ankiety było, czy w założeniach badanego projektu Regionalnego przewidziano komunikowanie się systemu 

z innymi systemami w zakresie ochrony zdrowia? Pozytywnie na to pytanie odpowiedziało 78% ankietowanych, czyli 94 

Projekty Regionalne, które przewidują komunikację własnych systemów z innymi systemami ochrony zdrowia. 

Przetwarzanie a udostępnianie danych 

do P1 

Przeprowadzona analiza wskazuje na znaczną różnicę po-

między przetwarzaniem a udostępnianiem danych, ponie-

waż aż 54% systemów, które przetwarzają dane interesujące 

z punktu widzenia P1, nie udostępnia ich. 

Podczas badania ankietowani byli pytani o przetwarzanie 

oraz udostępnianie kilku konkretnych kategorii danych 

medycznych – zleceń, zdarzeń, zwolnień i danych krytycz-

nych – oraz danych statystycznych i sprawozdawczości. Na 

wykresie nr 2 podsumowane zostały uzyskane wyniki, 

w podziale na dane przetwarzane i udostępniane do Syste-

mu P1, do innych systemów centralnych, w tym: ePUAP, 

platform regionalnych, resortowych, dziedzinowych, etc. 

Wykres 1.  

Wykres 2.  



Następnie ankietowani byli pytani, jaką strategię integracji z Systemami Centralnymi  przyjmują w swoich projektach. 

Biorąc pod uwagę 77% ankietowanych, którzy zadeklarowali posiadanie strategii integracji z SC, ponad 50% z nich za-

kłada bezpośrednią współpracę systemów z wykorzystaniem interfejsu aplikacji API co jest najbardziej zgodnym 

z architekturą P1 rozwiązaniem. Pozostałe planują wykorzystanie wymiany plików bądź integrację pośrednią – przez 

ePUAP bądź inne platformy. Podkreślić należy, że nie będzie możliwa pełna komunikacja z P1 przy wykorzystaniu 

ePUAP – będzie on mógł być wykorzystywany w celu realizacji określonych usług. 

Metody komunikacji z systemami zewnętrznymi (SZ) 

Wśród metod komunikacji z systemami zewnętrznymi (SZ – nie tylko centralne, ale też inne lokalne), które są po części 

realizacją wyżej opisywanej strategii komunikacji, największy udział ma interfejs typu Web Service, co jest istotne 

z punktu widzenia P1.  

STR. 17 2014, WYDANIE PIĘTNASTE 

Należy zauważyć, że większość systemów przewiduje 

przetwarzanie tych danych, natomiast niewielka liczba 

przewiduje ich udostępnianie dalej do P1. W przypadku 

zdarzeń medycznych – których przetwarzanie deklaruje 

najwięcej respondentów – 35% systemów udostępnia da-

ne bezpośrednio P1, natomiast do 41% systemów bezpo-

średnio lub pośrednio. W przypadku danych statystycz-

nych – deklarowanych przez respondentów do przetwa-

rzania w najmniejszym stopniu – świadomość konieczno-

ści ich dalszego udostępnienia utrzymuje się na wysokim 

poziomie, gdyż liczba projektów przewidujących ich dal-

sze udostępnienie osiąga niemal 40%, tj. niewiele mniej 

niż dla zdarzeń medycznych. 

Strategia integracji z systemami cen-

tralnymi (SC) 

W celu weryfikacji uwzględnienia przez Projekty Regio-

nalne możliwości integracji z systemami centralnymi, 

w pierwszej kolejności respondenci zostali zapytani, czy 

w ogóle opracowali taką strategię. Jak wynika z odpowie-

dzi  nieznaczna część tych Projektów, bo ok. ¼,  nie    

posiada strategii dla takiej integracji (wykres 3). 

Wykres 3.  

Wykres 4.  

Kontynuacja artykułu  na stronie 18. 



 

Na podstawie wymagań ogólnych na System 

P1, zawartych w OPZ, jest to jedyny uniwer-

salny interfejs planowany do wykonania. 

Dane zamieszczone obok wskazują jako 

właściwe przyjęte w P1 podejście w bada-

nym obszarze.  

Należy zwrócić również uwagę na odsetek 

systemów nie planujących komunikacji z SZ, 

które stanowią 10% badanych projektów. 

 

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna 

–  EDM 

Ankietowani odpowiadali na pytanie, czy przygotowywa-

ny przez nich system przewiduje obsługę Elektronicznej 

Dokumentacji Medycznej, zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie 

rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu 

STR. 18 BIULETYN INFORMACYJNY  

Kontynuacja artykułu ze strony 17. 

Ponad połowa respondentów deklaruje obsługiwanie 

karty zdrowia i choroby, kartę informacyjną z leczenia 

szpitalnego oraz skierowania, z czego największą ilość 

skierowań stanowią skierowania na badania laboratoryjne 

(47%), skierowania do szpitala (45%) oraz skierowania do 

poradni specjalistycznej lub diagnostycznej (44%). 

 

Wykres 5.  

jej przetwarzania (Dz. U. 2010 r. Nr 252 poz. 1697). 

W tym przypadku 55% respondentów zadeklarowała taką 

możliwość, odpowiedź „nie dotyczy” wybrało 17% (to 

przeważnie projekty, które mają na celu dostarczenie 

ICT), a  15% nie udzieliło odpowiedzi na pytanie.  

Badani określili również, jakie typy dokumentów EDM 

będą obsługiwane, co zostało przedstawione na poniż-

szym wykresie: 

Tabela 1. Planowana metoda komunikacji z SZ. 

Planowana metoda komunikacji z SZ Udział % 

Web Service 60% 

Bezpośrednie połączenia do baz danych 27% 

Wymiana plików z danymi- inne 23% 

Wymiana plików z danymi przez FTP 22% 

Inne 18% 

Nie jest planowana komunikacja z SZ 10% 

Nie dotyczy 6% 

RPC 1% 

Standardy, Typ interfejsu, klasyfikacje, 

słowniki 

System P1 będzie wykorzystywał do komunikacji z innymi 

systemami między innymi standard HL7 (szczególnie 

HL7 CDA R2) w celu wymiany dokumentacji medycznej. 

Zatem oczekiwania  co do wymiany danych medycznych 

z P1, są w znacznym stopniu spełnione, gdyż 66% ankie-

towanych deklaruje wykorzystanie tego standardu. 
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Innym istotnym standardem, który będzie stosowany 

w komunikacji przez P1 jest IHE XDS, który wyko-

rzystuje jak dotąd tylko 5% ankietowanych, natomiast 

IHE XDM (2% ankietowanych) w celu opisu repozy-

toriów dokumentów medycznych. 

Pozostałymi standardami komunikacji wskazane jako 

„Inne standardy” to:  OpenXML (9%), XAdES (8%). 

Szczegółowe informacje  zostały zaprezentowane 

w tabeli 2. 

Elementem usprawniającym przeprowadzenie prac 

integracyjnych, zarówno po stronie Projektu P1 jak 

i systemu do niego podłączanego, jest wspólna pula 

wykorzystywanych klasyfikacji (słowników) 

w wymienionych systemach. Ankietowani wskazywali 

słowniki  ICD-9 PL, ICD-10 jako podstawowe,    

stanowiące integralną część systemów gromadzenia 

danych, rzadziej stosowane są ICD-9 CM, ATC 

i kody LOINC. 

Czynniki zmniejszające ryzyko niepo-

wodzenia integracji 

Do czynników zmniejszających ryzyko niepowodzenia 

przy integracji z P1 można wymienić: 

1. Wykorzystywanie wytycznych systemów central-

nych w projektowaniu własnego systemu – w tym 

szczególnie dokumentacji P1. W tym przypadku ok. 

40% ankietowanych potwierdza, że w trakcie opraco-

wania ich systemów wykorzystywano wytyczne lub 

specyfikacje jakichkolwiek systemów centralnych. Wy-

niki II edycji Badań Regionalnych wskazują na nie-

znaczne zmniejszenie liczby ankietowanych deklarują-

cych wykorzystanie wytycznych systemów centralnych 

Wykres 6.  

Tabela 2. Standardy komunikacji z systemami       

zewnętrznymi. 

Standardy komunikacji z systemami 
zewnętrznymi (szczegółowo) 

Udział % 

HL7 66% 

Nie lub nie dotyczy 13% 

OpenXML 9% 

Brak danych 9% 

XAdES 8% 

ebXML 7% 

EDI 7% 

IHE XDS 5% 

PN-EN 13606 3% 

ISO-9735-1-5 / PN-90/T-20091
(EDIFACT) 

3% 

IHE XDM 2% 

Tabela 3. Wykorzystanie klasyfikacji w projektach. 

Klasyfikacje 
Procent wyko-

rzystania 

ICD-9 PL 78% 

ICD-10 78% 

ATC 27% 

LOINC 21% 

ICD-9 CM 19% 

Inne (ICF, KRES03-10, ICHI) 17% 

Nie dotyczy/ brak danych 13% 

Kontynuacja artykułu  na stronie 20. 



 

– z 40% do 36%, co może utrudnić dostosowanie do P1 systemów Regionalnych, które tych wytycznych nie wyko-

rzystują. Warto podkreślić w tym przypadku, iż większość nowo badanych Projektów Regionalnych jest współfinan-

sowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i ich rozpoczęcie nastąpiło przed publikacją 

wytycznych dotyczących współpracy z Systemem P1, stąd ich niedostosowanie zmniejszyło badany wskaźnik. 

W przypadku projektów Regionalnych uruchamianych w roku 2013, w zdecydowanej większości deklarowane jest 

wykorzystanie wytycznych centralnych do implementacji w tych projektach. 

2. Zintegrowane już zostały systemy zewnętrzne – w tym przypadku dla danego systemu została już przetarta ścieżka 

integracji i opracowana została metodologia postępowania, a integracja kolejnego systemu możliwe, że będzie prze-

biegała sprawniej. Ponad połowa ankietowanych (51%) deklaruje, że do chwili obecnej już zostały zintegrowane 

z ich systemami inne systemy, wcześniej (w I edycji) odnotowano 42% z badanych projektów. 

3. Wykorzystywane jest oprogramowanie gotowe – ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania tworzonego dla 

rynku ochrony zdrowia, ale nie tylko – oprogramowanie gotowe często posiada już wbudowane mechanizmy inte-

gracji z systemami zewnętrznymi, których działanie zostało zweryfikowane w kilku wdrożeniach systemu gotowego. 

Jak pokazują wyniki badania, ok. 70% badanych projektów planuje lub wykorzystuje oprogramowanie gotowe,     

dostosowując je do swoich wymagań, zamiast budować własne systemy do początku. Jest to większa liczba ankieto-

wanych w odniesieniu do I edycji, gdzie zastosowanie oprogramowania gotowego deklarowało 57%. 

Podsumowanie analizy zgodności projektów regionalnych z P1 

Analiza zgodności projektów regionalnych z projektowanym systemem P1 – została przeprowadzona w oparciu o infor-

macje dostarczone przez badane podmioty za pośrednictwem ankiet oraz przyjęte przez CSIOZ założenia modelu pro-

jektu Systemu P1.  

Przez zgodność systemu regionalnego z P1 przyjmuje się możliwość współpracy w zakresie oczekiwanym przez system 

P1. Zgodność systemów została oceniona w skali 0-3 w każdym z wymienionych w tabeli 4 segmentów (0 – Brak da-

nych – informacje nie zostały dostarczone, 1 – brak zgodności, 2 – zgodność częściowa, 3 – pełna zgodność); Symbole 

strzałek w nawiasach oznaczają wzrost lub spadek wartości w odniesieniu do roku poprzedniego, a myślnik, brak zmian.  

Została sporządzona również ocena zbiorcza dla każdego z Projektów regionalnych. 

Na podstawie wyników 

analizy zgodności z projek-

tem P1 można wskazać 

projekty oraz ich obszary, 

w których należy podjąć 

starania o zmianę założeń 

projektu, w celu lepszego 

dopasowania jego wyniku 

do współpracy z projekto-

wanym systemem P1. 

W większości projektów 

poprawy wymaga zakres 

danych zbieranych i prze-

twarzanych, w celu ujedno-

licenia z P1. 

W przypadku projektu 

RSIM-usługi brak odpo-

wiedzi dot. zakresu danych 

przetwarzanych oraz udo-

stępnianych, spowodował 

zaniżenie oceny zgodności, 

podobnie jak w przypadku 

ankiety nadesłanej w 2012 

r., widać pewną poprawę – 

zadeklarowano przetwarza-

nie oraz udostępnianie 

danych statystycznych. 
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Kontynuacja artykułu ze strony  19. 

Tabela 4. Analiza zgodności II edycji – porównanie  do 2012 roku. 

Projekty regionalne 
A. Zakres 

zbieranych 
danych 

B. Zakres 
informacji 
udostęp-

nianych do 
P1 

C. Strate-
gia inte-

gracji 

D. Standar-
dy doku-
mentów i 

klasyfikacje 

Dolnośląskie E-Zdrowie 1 0 (-) 0 (-) 0 (-) 0 (-) 

e-usługi- e-Organizacja — pa-
kiet rozwiązań informatycznych 
dla jednostek organizacyjnych 
województwa Kujawsko -
Pomorskiego 

-1 (↓) 1(↑) 3(↑) 0 (-) 

Małopolski System Informacji  
Medycznej (MSIM) 

0 (-) 0 (-) 0 (-) 2(↑) 

Podkarpacki System Informacji 
Medycznej (PSIM) 

1 0 (-) 0 (-) 0 (-) 

Podlaski System Informacyjny       
e-Zdrowie 

1(↑) 2(↑) 1(↑) 2(↑) 

Regionalny System Informacji 
Medycznej Województwa Łódz-
kiego (RSIM-Infrastruktura) 

0 (-) 0 (-) 0 (-) -1(↓) 

Regionalny System Informacji 
Medycznej Województwa Łódz-
kiego (RSIM-Usługi) 

2(↑) 0 (-) 0 (-) 0 (-) 

Zaprojektowanie i wykonanie 
systemu informacyjnego umoż-
liwiającego współpracę z ogól-
n o p o l s k i m  S I O Z 
(zachodniopomorskie) 

0 (-) 0 (-) 0 (-) 0 (-) 
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Jak zaprezentowano w tabeli 4, dla większości ankietowanych projektów brak istotnych zmian w ocenie zgodności, ale 

widoczny jest trend polegający na stopniowej poprawie ankietowanych projektów w odniesieniu do P1. Projekty, które 

nie były ankietowane w poprzedniej edycji, zostały pominięte w porównaniu. 

W  porównaniu nie uwzględniono projektu „Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolne-

go Śląska  – e-DolnySlask”, gdyż Beneficjent potwierdził w ankiecie, iż niniejszy projekt nie dotyczy wdrożenia rozwią-

zań z dziedziny e-Zdrowie. W związku z powyższym projekt nie jest przedmiotem niniejszego badania. 

Porównanie I i II edycji badań 

W porównaniu do Badania Projektów Regionalnych podczas I edycji, nastąpiła poprawa (wzrost z 78% do 88% wśród 

ankietowanych) odnośnie deklarowanej gotowości do wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej od dnia 

1.08.2014 r., który jest wskazany w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (SIOZ) 

w jej aktualnym brzmieniu. 

Wśród głównych kategorii przetwarzanych danych, istotnych z punktu widzenia P1 – nastąpił wzrost z 78% na 83% 

systemów, które deklarują przetwarzanie zleceń na zaopatrzenie zdarzeń medycznych (w rozumieniu ustawy o SIOZ) – 

wzrost z 73% na 87% mimo, że mniejszy odsetek systemów deklaruje obsługę sprawozdawczości do NFZ (wcześniej 

80%, aktualnie 70%). 

Odnotowano niewielki spadek ilości systemów planujących udostępnianie danych (lub usług) do systemu P1 – z 42% 

do 38%, przy jednoczesnym, prawie dwukrotnym wzroście odsetka systemów deklarujących przetwarzanie wskazanych 

kategorii danych, bo z 57% do 93%. Możliwe jest, że spadek udostępniania danych do P1 wynika ze zwiększenia mate-

riału badawczego w stosunku do roku poprzedniego. W takim przypadku, wynik ankiety można również rozpatrywać 

pozytywnych aspektach, mianowicie ankietowani uświadomili sobie korzyści i potrzebę wymiany danych z System P1 

oraz możliwości udostępniania do niego pewnych kategorii danych. Jednakże, mogą być jeszcze nieprzygotowani 

w pełni do tej wymiany, więc zasadnym wydaje się wprowadzenie kilkuletniego okresu przejściowego, w którym mogli-

by dostosować swoje systemy do współpracy z Platformą P1. 

Z danych wynika, iż aktualnie 15% ankietowanych nie przewiduje możliwości udostępniania danych lub usług do syste-

mów centralnych w porównaniu do 40% we wcześniejszej edycji ankiety. Ta znacząca poprawa może wynikać z uzupeł-

nienia pytania o nową kategorię danych, tj. inne systemy własne podmiotu / systemy podmiotów współpracujących, dla 

której ilość odpowiedzi w ankiecie jest podobna do wcześniej deklarujących brak podłączenia do systemów centralnych. 

Aktualnie 41% ankietowanych systemów planuje udostępnienie danych do tego rodzaju systemów zewnętrznych. Pomi-

mo, że de facto ta kategoria systemów „inne systemy własne podmiotu / podmiotów współpracujących”, nie należy do 

systemów centralnych, to jednak informacja na jej temat pozwala na wysnucie wniosku, że analogiczny odsetek ankieto-

wanych systemów byłby w stanie wdrożyć interfejsy do komunikacji zewnętrznej, w tym m.in. z Systemem P1. Nadal 

ok. 28% badanych Projektów Regionalnych posiada interfejs uznawany za konfigurowalny. 

Z drugiej strony, z 65% do 74% wzrósł procent systemów planujących wykorzystanie systemów centralnych, co ozna-

cza, że ok. 74% systemów planuje integrację z co najmniej jednym Systemem Centralnym, w jedną (udostępnienie da-

nych lub usług) lub drugą (wykorzystanie danych lub usług) stronę. Na tej podstawie można określić odsetek systemów 

planujących jakąkolwiek integrację systemów e-Zdrowie na ok. 74% oraz założyć, że taka liczba systemów miałaby 

możliwość podłączenia do Platformy P1. 

Wzrósł odsetek systemów deklarujących jako metodę integracji, bezpośrednią współpracę z wykorzystaniem interfejsu 

aplikacji typu Web Service – aktualnie 59%, wcześniej 50%, co jest preferowaną metodą współpracy z Systemem P1. 

Niepokoi natomiast ilość systemów nie mających żadnej strategii integracji z Systemami Centralnymi – aktualnie 23%, 

wcześniej 42%. 

Odnotowano wzrost odsetka systemów wykorzystujących szeroko rozumiany standard HL7 – z 50% do 65% ankieto-

wanych. Przy czym, aktualnie tylko 18% (wcześniej nie wyszczególniony jako odrębna pozycja ankiety) wykorzystuje 

HL7 CDA R2, który będzie najistotniejszym elementem standardu wykorzystywanym w Systemie P1 (obligatoryjnie dla 

elektronicznych recept, skierowań, zleceń na zaopatrzenie). 

Dużą poprawę (w tym przypadku zredukowanie wartości) zaobserwować można także wśród projektów Regionalnych, 

które nie wykorzystują żadnych standardów w komunikacji zewnętrznej – aktualnie deklaruje tak 22%, wcześniej było 

ich aż 35%. Wynik ten jest o tyle zadowalający, że wzrost jest wyraźnie widoczny, uwzględniając niemal dwukrotne 

zwiększenie materiału badawczego w II edycji. 

Pełna treść analizy Projektów Regionalnych II edycji dostępna jest na stronie: www.csioz.gov.pl/współpraca z Regio-

mi/ważne wydarzenia.■ 

Kontakt: Zespół koordynacji projektów e-Zdrowie, e-mail: koordynator@csioz.gov.pl 

http://csioz.gov.pl/wydarzenieDetail.php?id=8
http://csioz.gov.pl/wydarzenieDetail.php?id=8
mailto:koordynator@csioz.gov.pl
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POSTĘPY W PROJEKCIE CENTRALNYM 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

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

fax +48(22) 597-09-47 

e-mail: biuro@csioz.gov.pl 

www.csioz.gov.pl 

Skrytka odbiorcza na ePUAP:  

/csiozgovpl/skrytka 

Adres:  

Centrum Systemów 

Informacyjnych  

Ochrony Zdrowia  

ul. Stanisława Dubois 5A 

00-184 Warszawa 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia powstało w dniu 

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

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

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

2012  na Dyrektora Centrum został powołany Marcin Kędzierski. 

Centrum jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właści-

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

zacja zadań z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego, obejmują-

cych organizację i ochronę zdrowia, harmonizację z Unią Europejską 

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

ganie decyzji zarządczych ministra właściwego do spraw zdrowia na pod-

stawie prowadzonych analiz socjologicznych, statystycznych 

i ekonomicznych. 

Centrum działa na podstawie Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 

2010 r. w sprawie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

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

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

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

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

Elektroniczna Platforma Gromadzenia,   Analizy 

i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarze-

niach Medycznych (P1) 

W okresie kwietnia i maja br. prowadzono końcowe 

uzgodnienia z interesariuszami, dotyczące budowy roz-

wiązań w ramach Projektu P1. 

W dniu 24 kwietnia 2014 r. przekazano Projekt założeń 

projektu ustawy o zmianie ustawy systemie informacji 

w ochronie zdrowia na posiedzenie Komitetu Stałego 

Rady Ministrów; akceptacja projektu nastąpiła 29 maja br. 

Dnia 25 kwietnia br. udostępniono uaktualnione po kon-

sultacjach publicznych wytyczne i rekomendacje dla usłu-

godawców w zakresie budowania i stosowania systemu 

bezpiecznego przetwarzania elektronicznej dokumentacji 

medycznej.  

27 maja 2014 r. w siedzibie CSIOZ odbyło się spotkanie 

informacyjne w ramach kampanii promocyjno –   infor-

macyjnej „P1 – jeden system dla Twojego zdrowia".   

Spotkanie skierowane było przede wszystkim do mediów 

powszechnych. 

Dnia 1 czerwca br. ruszyła pierwsza część kampanii   

promocyjnej Projektu P1 w radiu i telewizji.  

Cykliczne spotkania z Projektem P1 

W ostatnich miesiącach mieliśmy okazję gościć w kolej-

nych miastach Polski na spotkaniach cyklicznych, infor-

mujących o jednym z największych w Europie projekcie 

informatycznym, realizowanym obecnie w ochronie zdro-

wia – Projekcie P1. 

8 kwietnia br. byliśmy obecni w Radomiu, gdzie na zapro-

szenie  Urzędu Miasta Radom rozmawialiśmy z lekarza-

mi, farmaceutami, przedstawicielami personelu medycz-

nego oraz pracownikami wydziałów zdrowia Urzędu 

Miasta. Przedmiotem spotkania  było przekazanie uczest-

nikom informacji  oraz dyskusja na temat Projektu P1, 

zasad dotyczących wdrażania EDM oraz  produktów 

Projektu P1 min. Internetowego Konta Pacjenta,              

e-Recepty. 

Natomiast dnia 21 maja 2014 roku przedstawiciele       

Centrum gościli w Urzędzie Marszałkowskim Wojewódz-

twa Opolskiego w Opolu. Uczestnicy spotkania, to 

w szczególności osoby związane z sektorem ochrony 

zdrowia – lekarze, kadra zarządzająca jednostkami ochro-

ny zdrowia, personel medyczny, pracownicy wydziałów 

zdrowia, zostali zapoznani z kwestiami dotyczącymi pro-

cesu wdrażania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. 

Zastępca Dyrektora ds. Europejskich, Kajetan Wojsyk 

omawiał kluczowe produkty Projektu P1.  

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w spotka-

niach oraz dzielenie się swoimi opiniami na temat wpro-

wadzanych zmian. W szczególności dziękujemy przedsta-

wicielom władz samorządowych, które umożliwiły bez-

pośrednie rozmowy z mieszkańcami swojego Regionu, na 

temat wdrażania nowoczesnych rozwiązań w najważniej-

szej sferze naszego życia, którą jest zdrowie. 

Informacje na temat kolejnych spotkań cyklicznych,   

będziemy przekazywać za pośrednictwem naszych stron 

internetowych oraz przedstawicieli samorządu terytorial-

nego w danym regionie. 

Więcej informacji o Projekcie P1:  www.P1.csioz.gov.pl ■ 

Kontakt :  Biuro Zarządzania  Pro jek tami ,                                 

e-mail: p1_info@csioz.gov.pl  
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