
Publikacja przygotowana w ramach Projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach 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 elektronicznej administracji 

„Dotacje na Innowacje” - „Inwestujemy w Waszą przyszłość”. 
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Szanowni Państwo, 

Zapraszam serdecznie do zapoznania się z kolejnym, siedemnastym już Wydaniem Biuletynu. Tym razem 

koncentrujemy się na aspektach związanych z elektroniczną wymianą dokumentacji medycznej. Opisujemy 

zarówno przebieg samego procesu przetwarzania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej na Platformie P1, 

jak również informujemy o kolejnych etapach prac nad Regułami tworzenia EDM. Zachęcam zatem do lektury 

artykułu „Moja dokumentacja medyczna dostępna mojemu lekarzowi” oraz udziału w konsultacjach dotyczą-

cych opublikowanej, kolejnej wersji Reguł tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. 

W aktualnym Wydaniu specjalnie dla naszych czytelników, dokonano podsumowania prac w projektach reali-

zowanych obecnie przez Centrum, mianowicie: Projektu P1, Projektu szkoleniowego P3 oraz badań prowa-

dzonych w ramach Projektu pn. „Informatyzacja placówek ochrony zdrowia - (IPOZ)”. 

Ponadto, pragnę przekazać optymistyczne Wieści z Regionów, związane z oficjalnym uruchomieniem projektu 

„e-Zdrowie dla Mazowsza” oraz zapowiedź wdrożenia Podlaskiej platformy e-Zdrowie. Naszą publikację wzbo-

gaca również wywiad z Panem Markiem Nowakiem, Dyrektorem jednego z najlepiej zinformatyzowanych szpi-

tali w kraju - wyróżnionym w tym roku przez Computerworld statuetką „Lidera w kategorii służba zdrowia”. 

Te, i wiele innych, ciekawych informacji znajdą Państwo na kolejnych stronach.  

Marcin Kędzierski 

Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

Reguły tworzenia Elektronicznej Dokumentacji  

Medycznej – nowe wydanie 

Od dnia 29 września, na stronie Centrum dostępny jest uaktualniony dokument Reguł, za-

wierający polską implementację standardu HL7 CDA na potrzeby dokumentów medycznych 

przetwarzanych na Platformie P1, tj. e-Recept, e-Skierowań i e-Zleceń. Dokument określa mię-

dzy innymi Reguły tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, definicje struktur 

dokumentów medycznych, wymagalność danych oraz słowniki, których należy użyć do 

klasyfikacji informacji umieszczanej w dokumentach medycznych. Publikacja ma na celu 

zebranie uwag, po uwzględnieniu których opublikowana zostanie ostateczna, obowiązu-

jąca wersja dokumentu, będąca aktualizacją dotychczas obowiązującej wersji 0.9.8.  

Istotną zmianą jest format opublikowanego dokumentu. Zdecydowano o przeniesieniu Reguł do 

nowego formatu DECOR (akronim od słów ang. „Data Elements, Codes, OIDs and Rules”), umożli-

wiającego poprawę czytelności opracowania, łatwiejsze zarządzanie zmianami, możliwość genero-

wania plików przykładowych oraz plików walidacyjnych wykorzystujących język Schematron. Doku-

ment, opublikowany w postaci statycznej strony HTML, został wygenerowany z narzędzia         

ART-DECOR, służącego do definiowania zestawów reguł w tymże formacie. 
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Dokąd zmierzamy, o co walczymy… (część 8)  
 

Dr inż. Kajetan Wojsyk 

W niniejszym Wydaniu Biuletynu kontynuujemy proces monitorowania jakości danych 

w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL). Podobnie jak 

dwa miesiące temu odnotowujemy poprawę jakości danych we wszystkich regionalnych 

częściach rejestru prowadzonych przez wojewodów, chociaż dynamika tej poprawy jest 

zróżnicowana, co z kolei ma bezpośredni wpływ na pozycję danego województwa na 

liście rankingowej.  

Wojewodowie - wielkopolski, pomorski i lubuski poprawili swoją pozycję na liście rankingowej 

(dwaj ostatni o dwa miejsca w górę). Ogólny wskaźnik jakości danych osiągnął wartość 0,07453 

(poprzednio 0,08477), czyli po raz kolejny w okresie 2 miesięcy zmalał o 0,01. Jak pamiętamy, 

wskaźnik ten jest stosunkiem liczby lokalizowanych automatycznie błędów w stosunku do liczby wszystkich obiektów, 

w których błąd może wystąpić. Im jego wartość jest bliższa zeru, tym lepiej. Prowadząc systematyczny monitoring 

jakości danych postrzegamy ciągle nowe obszary, w których ten sam problem (ten sam - tzn. 

wynikający z błędów adresowych) się ujawnia. Konkretnie chodzi o lokalizację i liczbę aptek. 

Ich liczba wynikająca z danych lokalizacyjnych Głównego Geodety Kraju, a więc z popraw-

nie zapisanym adresem, jest o kilka tysięcy mniejsza od liczby aptek zarejestrowanych 

w Rejestrze Aptek (15 474) dostępnym na stronie http://www.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/, 

co pokazuje skalę problemu. To tylko jeden przykład, jednak ten sam problem występuje we 

wszystkich rejestrach zawierających dane adresowe.  

Autor jest zastępcą 

Dyrektora ds. Europej-

skich w CSIOZ 

2 

Tabela 1. LISTA RANKINGOWA JAKOŚCI DANYCH RPWDL z dnia 2014-09-04. 

Nazwa i kod województwa 

Poprzednia 
pozycja  
na liście  

(2014-07-08) 

Aktualna 
pozycja  
na liście  

(2014-09-04) 

Zmiana pozycji na 
liście w stosunku  

do innych  
województw 

Zmiana jakości danych  
w stosunku  do stanu  

z dnia 2014-07-08 

Zmiana jakości danych  
w stosunku do stanu z 

dnia 2013-10-10 

świętokrzyskie — 26 1 1 Bez zmian Poprawa Poprawa 

warmińsko-mazurskie — 28 2 2 Bez zmian Poprawa Poprawa 

podlaskie — 20 3 3 Bez zmian Poprawa Poprawa 

dolnośląskie — 02 4 4 Bez zmian Poprawa Poprawa 

małopolskie — 12 5 5 Bez zmian Poprawa Poprawa 

śląskie — 24 6 6 Bez zmian Poprawa Poprawa 

lubuskie — 08 9 7 Poprawa Poprawa Poprawa 

mazowieckie — 14 8 8 Bez zmian Poprawa Poprawa 

kujawsko-pomorskie — 04 7 9 Pogorszenie Poprawa Poprawa 

opolskie — 16 10 10 Bez zmian Poprawa Poprawa 

podkarpackie — 18 11 11 Bez zmian Poprawa Poprawa 

pomorskie — 22 14 12 Poprawa Poprawa Poprawa 

zachodniopomorskie — 32 13 13 Bez zmian Poprawa Poprawa 

wielkopolskie — 30 15 14 Poprawa Poprawa Poprawa 

lubelskie — 06 12 15 Pogorszenie Poprawa Poprawa 

łódzkie — 10 16 16 Bez zmian Poprawa Poprawa 

Poprzednia wartość 

wskaźnika: 0,0847 

Aktualna wartość 

wskaźnika: 0,0745 

http://www.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/
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Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia posiada narzędzia i możliwości techniczne pozwalające na  

poprawę stanu jakości przedmiotowych rejestrów, jednak – jako administrator systemów, w których rejestry te są 

osadzone nie może dokonywać zmiany ich zawartości; należy to do kompetencji administratorów danych. Wydaje 

się jednak, że jest to w istocie problem natury prawnej, polegający na tym, że administrator systemu - podmiot   

posiadający wiedzę dotyczącą poprawnych wartości danych w bazie i narzędzia pozwalające na doprowadzenie jej 

do poprawnego stanu nie może tego zrobić („umiem, ale nie mogę”) - ponieważ nie jest administratorem danych, 

a administrator danych z różnych, często pozamerytorycznych powodów („mogę, ale nie umiem”, lub „mogę, ale nie 

mam czasu i środków”) poprawy nie dokonuje. Dodatkowym problemem jest fakt, iż w bieżącym roku minister właści-

wy ds. zdrowia jako organ wiodący w 1 temacie (dyrektywa INSPIRE) powinien przekazać Głównemu Geodecie Kraju 

dane lokalizacyjne (i metadane) kolejnych - po Krajowym Rejestrze Nowotworów - trzech rejestrów: RPWDL, Rejestru 

Aptek i Rejestru Hurtowni Farmaceutycznych. Realizacja tego zadania jest zagrożona…■ 

Kontakt: e-mail: biuro@csioz.gov.pl; Skrytka odbiorcza na ePUAP: /csiozgovpl/skrytka. 

Reguły tworzenia Elektronicznej 

Dokumentacji Medycznej... cd. 

Udostępniony dokument podzielono na pięć zakładek: 

1.„Strona główna” zawiera listę 12 szablonów dokumen-

tów medycznych. Dla każdego z szablonów dostępne 

są cztery odnośniki: do reguł biznesowych, do plików 

walidacyjnych w języku Schematron, do zawartości 

szablonu w postaci eksportu z formatu DECOR oraz do 

przykładów tych dokumentów medycznych. Każda za-

wartość szablonu zawiera definicję struktury i reguł wa-

lidacyjnych tego szablonu, odnośniki do importowanych 

szablonów szczegółowych, a także wskazanie relacji 

do szablonu nadrzędnego. 

2.„Terminologia” prezentuje nazwane zbiory wartości 

słowników wykorzystywane i obowiązujące w Regu-

łach. 

3.„Szablony” definiuje zawartość wszystkich szablonów, 

zarówno tzw. „bazowych szablonów abstrakcyjnych”, 

szablonów opracowanych dokumentów medycznych 

i szablonów szczegółowych. 

4.extPL zawiera plik schemy XSD rozszerzającej stan-

dardową schemę XSD HL7 CDA. 

5.„Rejestr OID” definiuje wykorzystany w Regułach pod-

zbiór węzłów OID z Rejestru OID prowadzonego przez 

CSIOZ. 

W bieżącej wersji Reguł zdefiniowano szereg nowych 

szablonów szczegółowych (ang. template), co umożliwiło 

poprawę czytelności i możliwość importowania tych sza-

blonów w wymagających tego miejscach. 

Uwagi do opublikowanych materiałów można zgłaszać 

w terminie do dnia 10 października 2014 r. na adres       

e-mail: p1_info@csioz.gov.pl, wpisując w tytule maila: 

„Reguły tworzenia EDM - uwagi”. 

Jednocześnie pragniemy poinformować, że rozpoczęły 

się prace nad następną wersją dokumentu Reguł. 

W ramach tych prac realizowana jest standaryzacja czte-

rech kolejnych typów dokumentów medycznych, a są to: 

Karta informacyjna leczenia szpitalnego 

Konsultacja lekarska / Karta porady ambulatoryjnej 

Wynik badania laboratoryjnego 

Opis wyniku badania diagnostycznego.■ 

 

Kontakt: Biuro Zarządzania Projektami, e-mail: 

p1_info@csioz.gov.pl 

mailto:biuro@csioz.gov.pl
mailto:p1_info@csioz.gov.pl
mailto:p1_info@csioz.gov.pl
http://www.csioz.gov.pl/HL7POL/pl-cda-html-pl-PL/
http://www.csioz.gov.pl/HL7ENG/pl-cda-html-en-US/
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Za nami pierwsze szkolenia na 

temat technologii ICT w ochro-

nie zdrowia 

We wrześniu 2014 r. Centrum Systemów Informacyj-

nych Ochrony Zdrowia rozpoczęło cykl szkoleń reali-

zowanych w ramach Projektu „Poprawa jakości za-

rządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację 

wiedzy na temat technologii ICT”(P3). Szkolenia we 

współpracy z Centrum prowadzi zespół ekspertów 

z firmy InterIT Sp. z o.o.  

Przypominamy, iż udział w szkoleniach jest bezpłatny, 

a ich celem jest podniesienie poziomu wiedzy kadry   

medycznej oraz zarządzającej w sektorze ochrony zdro-

wia w zakresie dostępności, możliwości i korzyści płyną-

cych z wykorzystania technologii informacyjno-

komunikacyjnych (ICT).  

Grupą preferowaną w projekcie są osoby w wieku 45+ 

oraz osoby które w swoim miejscu pracy nie mają wdro-

żonych systemów informatycznych.  

Projekt przewiduje przeprowadzenie dwudniowych szko-

leń w 12 miastach wojewódzkich. Każde szkolenie     

podzielone jest na 5 bloków, z czego 4 bloki obejmują 

wykłady tematyczne i prowadzone są w formie prezenta-

cji zagadnień z wykorzystaniem narzędzi multimedial-

nych, natomiast blok 5 to ćwiczenia z wykorzystaniem 

platformy e-learningowej. Wykłady są również okazją do 

podjęcia merytorycznej dyskusji uczestników szkolenia 

z prowadzącymi.  

Przeprowadzone do tej pory szkolenia spotkały się 

z dużym zainteresowaniem uczestników, czego potwier-

dzeniem były liczne dyskusje zarówno pomiędzy przed-

stawicielami kadry medycznej, jak i prowadzącymi   

szkolenie. W dyskusji uczestnicy szkoleń wymieniali się 

również własnymi doświadczeniami w wykorzystaniu 

technologii informacyjno – komunikacyjnych. Oprócz  

tematów związanych z samym szkoleniem, uczestnicy 

z zainteresowaniem zadawali pytania dotyczące Projektu 

P1. Chcieli poznać funkcjonalność i praktyczne możliwo-

ści wykorzystania Platformy P1 już w trakcie szkolenia. 

Najczęściej zadawane pytania dotyczyły e-Skierowania, 

e-Recepty oraz danych krytycznych. 

Ćwiczenia na platformie e-learningowej, które odbywają 

się w drugim dniu szkolenia, nie sprawiają uczestnikom 

większych trudności. Dzięki pomocy i wsparciu prowa-

dzących, wszyscy bez przeszkód zapoznają się z funk-

cjonalnościami systemów wspomagających obsługę 

i zarządzanie podmiotami leczniczymi. Ćwiczenia            

e-learningowe pomogły w usystematyzowaniu wiedzy 

zdobytej podczas pierwszego dnia szkolenia.  

Lokalizacje oraz terminy wszystkich szkoleń: 

Szczegóły na temat Projektu, warunków i zasad udziału 

w szkoleniach oraz sposobu korzystania z platformy       

e-larningowej znaleźć można na stronie internetowej: 

http://kompetencjecyfrowe.csioz.gov.pl/  

Zgłoszenia można dokonać za pomocą platformy             

e-learningowej, telefoniczne pod numerem: 504-315-586 

oraz na adres e-mail: alicja.pakalska@interit.eu. Ze 

względu na duże zainteresowanie szkoleniami, decydu-

jąca będzie kolejność przesyłanych zgłoszeń.  

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.■ 

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

http://kompetencjecyfrowe.csioz.gov.pl/
mailto:alicja.pakalska@interit.eu
mailto:biuro@csioz.gov.pl
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Zapraszamy wszystkich do e-learningu na  

temat technologii ICT 

W ramach projektu pn. „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia 

poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT”, została udostęp-

niona platforma e-learningowa. Dzięki niej użytkownicy mają możliwość ko-

rzystania z materiałów dydaktycznych w postaci dokumentów oraz prezenta-

cji multimedialnych dotyczących technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

Zakres tematyczny szkoleń na Platformie to m.in. elektroniczna karta pa-

cjenta, terminarz, grafik dyżurów czy systemy telemedyczne. 

Platforma e-learningowa będzie dostępna jeszcze przez trzy lata po zakoń-

czeniu Projektu szkoleniowego. Zatem Ci, którzy nie będą mieli możliwości 

wzięcia udziału w szkoleniu stacjonarnym, mogą je przejść przez internet: 

  http://kompetencjecyfrowe.csioz.gov.pl/ ■ 

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

Badanie gotowości podmiotów 

leczniczych do wymiany danych 

w Systemie Informacji Medycznej 

W lipcu br. Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia zrealizowało badania wśród pod-

miotów wykonujących działalność leczniczą, pod 

kątem ich gotowości do wymiany danych w Systemie 

Informacji Medycznej. Narzędziem badawczym była 

ankieta elektroniczna składająca się z 46 pytań, skie-

rowana do podmiotów nadzorowanych bezpośrednio 

lub pośrednio przez Ministra Zdrowia. 

Celem badania było pozyskanie szczegółowych informa-

cji na temat stopnia przygotowania podmiotów wykonują-

cych działalność leczniczą do obowiązków wynikających 

z ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 

w ochronie zdrowia. 

Ministerstwo Zdrowia wraz z CSIOZ planują w perspekty-

wie finansowej Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,     

zrealizować projekt pn.: „Informatyzacja placówek ochro-

ny zdrowia - (IPOZ) Dostosowanie podmiotów leczni-

czych nadzorowanych przez resorty do wymiany danych 

z Systemem Informacji Medycznej”.  

Intencją tego projektu jest przygotowanie placówek 

ochrony zdrowia, objętych zakresem projektu, do pełnej      

wymiany danych z Systemem Informacji Medycznej 

(SIM), o którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 

r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. 

Usługodawcy, podczas konferencji, szeregu konsultacji 

czy badań Projektów Regionalnych wielokrotnie wskazy-

wali na potrzebę wsparcia placówek przez organy      

centralne w zakresie informatyzacji. Projekt IPOZ jest 

odpowiedzią na zgłaszane potrzeby, a wyniki przedmio-

towego badania posłużą do lepszego oszacowania zapo-

trzebowania podmiotów leczniczych nadzorowanych 

przez Ministra Zdrowia dotyczących dostosowania do 

obowiązków ustawowych.  

Takie kompleksowe podejście przyczyni się do wdraża-

nia i stosowania jednolitych standardów, zbudowania 

odpowiednich kompetencji i narzędzi informatycznych 

w zakresie realizacji e-usług związanych z sektorem 

zdrowia. Jednocześnie umożliwi wsparcie organizacyjne 

i technologiczne usługodawców we wdrażaniu Elektro-

nicznej Dokumentacji Medycznej. 

Badanie zostało zakończone we wrześniu 

br. Obecnie trwa analiza wyników. 

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udzia-

łu w badaniu i rzetelne wypełnili ankiety. ■ 

 

Kontakt: Biuro Zarządzania Projektami, e-mail: 

p1_info@csioz.gov.pl 

http://kompetencjecyfrowe.csioz.gov.pl/
mailto:biuro@csioz.gov.pl
mailto:p1_info@csioz.gov.pl
http://kompetencjecyfrowe.csioz.gov.pl/
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Obecne działania Unii Europejskiej w zakresie rejestrów pacjentów 

Karolina Hanslik  

Zdrowie obywateli jest jednym z podstawowych priorytetów Unii Europejskiej (UE).    

Wykorzystanie technologii w celu ułatwienia pacjentom dostępu do opieki zdrowotnej, 

podniesienia jakości opieki i zwiększenia jej efektywności, czyli e-Zdrowie, staje się   

coraz ważniejszym elementem unijnej polityki zdrowotnej.  

Przykładem działań UE w tej dziedzinie jest utworzenie w 2011 r. Sieci e-Zdrowia, której celem 

jest promowanie współpracy między państwami w dziedzinie elektronicznych usług opieki 

zdrowotnej. Sieć została utworzona na podstawie Dyrektywy 2011/24/UE Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 r. o prawach pacjentów w transgranicznej opiece zdro-

wotnej [1]. Spotkania przedstawicieli Sieci e-Zdrowia mają miejsce dwa razy w roku, a w skład 

zespołu wchodzą eksperci z 28 krajów, w tym oczywiście Polski.  

Obecnie trwają prace nad wytycznymi dotyczącymi elektronicznych rejestrów medycznych, o których członkowie Sieci 

będą dyskutować na kolejnym spotkaniu przypadającym na listopad 2014 roku. Przyjęcie uzgodnionych wytycznych, 

jako materiału dydaktyczno-metodologicznego dla podmiotów tworzących rejestry, planowane jest na 2015 rok.  

Systematyczne tworzenie wiarygodnych rejestrów pacjentów jest konieczne dla oceny zaawansowania występowania 

chorób, epidemii, skuteczności terapii, a co za tym idzie wymiany wiedzy, informacji i dobrych praktyk w leczeniu  

chorób i podejmowaniu decyzji przez podmioty zajmujące się zdrowiem. Rejestry pacjentów stanowią skuteczne   

narzędzie do określania praktycznej efektywności realizowanych usług zdrowotnych. Pomimo iż czas analizy danych 

w rejestrach jest dłuższy niż w badaniach klinicznych, pozwalają one skuteczniej rejestrować powikłania występujące 

w praktyce medycznej (np.: powikłania pooperacyjne, niepożądane interakcje leków, reakcje związane z zastosowa-

niem implantów medycznych, itd.). Rejestry stanowią cenne źródło informacji medycznej, które jednocześnie znajdują 

zastosowanie w badaniach klinicznych, naukowych oraz obserwacyjnych w Europie. 

Analiza rejestrów europejskich została już rozpoczęta i realizowana jest 

w ramach unijnej inicjatywy „PARENT” (Joint Action on cross – border     

patient registries)[2], współfinansowanej przez Europejski Program Zdrowia 

Publicznego. Projekt „PARENT” prowadzony jest przez Słoweński Instytut 

Zdrowia Publicznego [3] we współpracy z wieloma Ministerstwami Zdrowia,  

również Polskim. Głównym celem Projektu jest zapewnienie państwom członkowskim dostępu do narzędzi oraz zale-

ceń dotyczących wdrażania interoperacyjnych i transgranicznych rejestrów pacjentów. Wsparciem dla realizacji tego 

celu jest wykorzystywanie doświadczeń wielu sektorów zdrowia oraz wcześniej prowadzonych projektów związanych 

z rejestrami medycznymi (np. w dziedzinie chorób rzadkich czy wyrobów medycznych wykorzystywanych w ortopedii). 

Projekt PARENT wykorzystuje również doświadczenia Amerykańskiej Agencji ds. Badań i Jakości Zdrowia 

(AHRQ) [4], która opracowała wytyczne dotyczące rejestrów. Ideą PARENT jest przygotowanie podobnych wytycz-

nych, ale odzwierciedlających realia Unii Europejskiej.  

W ramach projektu stworzono portal „Rejestry rejestrów”[5], który będzie źródłem informacji o istniejących rejestrach 

w państwach UE i gromadzonych w nich danych. Projekt zostanie zakończony w maju 2015 r., jednakże Komisja  

Europejska planuje kontynuację działań w zakresie rejestrów, umożliwiających testowanie opracowywanych wytycz-

nych w krajach Unii, z uwzględnieniem potrzeb w zakresie oceny technologii medycznych. 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 

Autorka jest urzędni-

kiem Unii Europejskiej 

ds. polityki zdrowia  
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Kluczowym europejskim aktem prawnym dotyczącym 

gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w reje-

strach medycznych jest Dyrektywa 95/46/WE Parlamen-

tu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. 

określająca m.in. zakres przetwarzania danych osobo-

wych i swobodnego przepływu tych danych. Obecnie 

trwają negocjacje nad jej nowelizacją. Zaproponowane 

(w 2012 r.) przez Komisję Europejską Rozporządzenie 

(zastępujące Dyrektywę) uwzględnia potrzeby uregulo-

wania ochrony danych w zakresie zdrowia, badań        

naukowych oraz rejestrów.  

 

[1] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32011L0024&from=PL 

[2] http://www.patientregistries.eu/ 

[3] http://ec.europa.eu/chafea/health/index.html 

[4] http://www.effectivehealthcare.ahrq.gov/search-for-

g u i d e s - r e v i e w s - a n d - r e p o r t s / ?

pageaction=displayproduct&productID=1897 

[5] http://www.parent-ror.eu/about/ ■ 

Kontakt e-mail: SANCO-PATIENTS-

REGISTRIES@ec.europa.eu  

Moja dokumentacja medyczna dostępna mojemu lekarzowi 

Marcin Pusz 

Dnia 22 września na konferencji GigaCon zatytułowanej "IT w Służbie Zdrowia" miałem 

przyjemność zaprezentować temat "Centralny Rejestr Dokumentacji Medycznej w P1 - 

swego nie znacie". Temat, kryjący w sobie kluczowy fragment funkcjonalności Platformy 

P1, określanej szerzej elektroniczną wymianą dokumentacji medycznej, spotkał się 

z żywym zainteresowaniem słuchaczy. Funkcjonalność ta będzie mieć silny wpływ na 

proces informatyzacji polskiego systemu ochrony zdrowia. Chciałbym więc, wychodząc 

poza stuosobową grupę słuchaczy wspomnianej konferencji, przybliżyć ten temat czytel-

nikom Biuletynu Informacyjnego CSIOZ. 

ZMAGANIA Z MATERIĄ 

Potrzeba elektronicznej wymiany dokumentacji medycznej nie zawsze jest oczywista. Czy przed kilku laty przychodzi-

ło nam na myśl, że deklarację podatkową można złożyć w Urzędzie Skarbowym nie wstając od własnego komputera? 

Czy dwie dekady temu zastanawialiśmy się jak łatwiej wysłać list, bez spaceru z kopertą do skrzynki pocztowej? Kto 

z osób urodzonych przed ćwierćwieczem nie trzymał gotówki z wypłaty w najmniej oczywistej szufladzie domowego 

mebla? Osobiście przeżyłem każdy z tych trzech przełomów oczarowany siłą informatyki i potęgą ludzkiej samoorga-

nizacji. Jak więc możliwe jest, że w dobie usług ePUAP, skrzynek e-mailowych i dostępu 

do kont bankowych z poziomu kieszonkowych urządzeń do telefonowania, pacjent, osoba 

zwykle chora, zobowiązany jest do przechowywania i dostarczania swoim lekarzom doku-

mentacji medycznej ot tak... w garści!? 

Projekt P1 ma to zmienić. Dać pacjentowi wybór. Wybaczyć brak głowy do danych.     

Wymazać żal ze słowa "zapomniałem". Czy jednak całkowita rezygnacja z własnoręcznego 

dostarczania lekarzom dokumentacji medycznej jest w ogóle możliwa? Czy my, pacjenci, 

przestaniemy się tym w końcu zajmować? Na pewno, jak każdej z technicznych rewolucji, 

początki tej nie będą całkiem łatwe. O tych to szansach, ale też problemach, traktuje     

niniejszy artykuł. 
Kontynuacja artykułu na stronie 8. 

Autor jest ekspertem 

Pentacomp, specjalistą 

HL7 CDA i doradcą 

w Projekcie P1 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0024&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0024&from=PL
http://www.patientregistries.eu/
http://ec.europa.eu/chafea/health/index.html
http://www.effectivehealthcare.ahrq.gov/search-for-guides-reviews-and-reports/?pageaction=displayproduct&productID=1897
http://www.effectivehealthcare.ahrq.gov/search-for-guides-reviews-and-reports/?pageaction=displayproduct&productID=1897
http://www.effectivehealthcare.ahrq.gov/search-for-guides-reviews-and-reports/?pageaction=displayproduct&productID=1897
http://www.parent-ror.eu/about/
mailto:SANCO-PATIENTS-REGISTRIES@ec.europa.eu
mailto:SANCO-PATIENTS-REGISTRIES@ec.europa.eu
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DO DZIEŁA! 

Co więc jest niezbędne, by w trakcie wizyty w toruńskiej przychodni zafrasowany lekarz mógł spojrzeć w elektro-

niczną historię naszej choroby, leczonej dotychczas w szpitalu w odległym Przemyślu? Łącze Internetowe - na pew-

no. Z tym jednak nie mamy dużego problemu, trudniej bowiem w czasie urlopu o brak dostępu do kuszącego, cyfro-

wego świata, niż o sam dostęp w typowej medycznej placówce. 

Potrzeba trzech usług internetowych: elektronicznej zgody pacjenta, wiedzy o istnieniu i lokalizacji medycznego doku-

mentu, a także jego internetowej dostępności. Potrzeba co najmniej Platformy P1. 

ELEKTRONICZNA ZGODA PACJENTA 

Pacjent powinien być zawsze podmiotem. Niewątpliwie 

zgoda pacjenta na dostęp lekarza do wybranej dokumen-

tacji medycznej jest kluczowym, ale też niełatwym elemen-

tem tworzonych w Platformie P1 mechanizmów. Kluczo-

wym, gdyż ma zapewnić dyskrecję w sytuacji, w której 

ujawnienie nagiej prawdy o zdrowiu pacjenta mogłoby  

zepchnąć go na margines życia społecznego lub zawodo-

wego w jego środowisku. Niełatwym, gdyż nie istnieją pro-

ste mechanizmy uzyskania dokumentu zgody od każdego 

z milionów polskich obywateli. Nie może to być zgoda „na 

słowo”, nawet w postaci zapisu dźwiękowego. Nie wchodzi 

w grę również podpis na papierowym dokumencie – wszak dane elektroniczne zabezpieczamy wyłącznie elektronicz-

nie. Podpis elektroniczny z prawdziwego zdarzenia, co tu dużo mówić, zupełnie nie sprawdził się „wśród ludu”. Pozo-

stają rozwiązania łatwo dostępne, niedrogie, sprawdzone i wystarczająco bezpieczne. Dwa najpopularniejsze wybra-

no w P1. 

ZGODA PRZEZ INTERNETOWE KONTO PACJENTA 

Jednym z przyjętych w Projekcie P1 rozwiązań jest możliwość własnoręcznego złożenia przez pacjenta elektronicznej 

deklaracji zgody. Funkcjonalność taką zapewnia Internetowe Konto Pacjenta. Pacjent, zalogowany na własne konto 

w ogólnodostępnej aplikacji WWW, może w kilku prostych ruchach wybrać typy dokumentów medycznych lub typy 

zdarzeń medycznych wraz z zaindeksowaną dokumentacją, wskazać pracownika medycznego lub placówkę medycz-

ną, której chciałby te dane udostępnić, zdefiniować czas trwania zgody i zakres dat udostępnianych danych, po czym 

jednym kliknięciem zapisać swą decyzję w postaci stosownego dokumentu. Tego nie da się prościej zrealizować. 

Oczywiście jeszcze prostsze jest cofnięcie zgody, natychmiastowo blokujące dostęp do skrywanych danych. 

ZGODA NA ŻYCZENIE LEKARZA 

Jeśli jednak pacjent nie zadba o udostępnienie dokumentacji przed wizytą, nic straconego. W trakcie wizyty lekarz, 

używając własnej gabinetowej aplikacji, może poprosić pacjenta o dostęp do wybranych danych. Nie będzie się to, 

oczywiście, wiązało z dopuszczeniem pacjenta do lekarskiego komputera. Funkcjonalność ta, po wybraniu przez leka-

rza rodzajów interesującej go dokumentacji medycznej, umożliwi zapisanie przy koncie pacjenta prośby o jego zgodę. 

Prośba ta skutkować będzie natychmiastowym wysłaniem stosownej informacji wraz z krótkim kodem SMS na zdefi-

niowany w danych konta numer kontaktowy. To popularne rozwiązanie, rodem z bankowości elektronicznej, zagwa-

rantuje kontakt lekarza z pacjentem w trakcie pozyskiwania zgody – pacjent poda kod lekarzowi dyktując cztery cyfry, 

lub okaże ekran telefonu z kodem. Po tym geście, będącym niewątpliwie zgodą pacjenta na kontynuację działań,  

lekarz wpisze kod do systemu i zatwierdzi go, uzyskując dostęp do dokumentacji pacjenta. 

Rysunek 1. Niezbędne funkcjonalności. 
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Oba rozwiązania projektowane są tak, by w przyszłości możliwe było zastosowanie bardziej zaawansowanych, jeśli 

takie powstaną i zyskają popularność, mechanizmów elektronicznego utrwalania oświadczenia woli. Z uwagi na    

potrzebę zapewnienia interoperacyjności, w przyszłości także międzynarodowej, tworzony w Systemie P1 dokument 

zgody ma postać dokumentu HL7 CDA, pozostając w danych konta pacjenta jako dowód. 

WIEDZA O ISTNIENIU I LOKALIZACJI DOKUMENTU 

Zgoda pacjenta na wgląd w jego dokumentację na nic się zda, jeśli system nie będzie zawierał informacji o tej doku-

mentacji. Jedną z podstawowych funkcjonalności Platformy P1 jest rejestrowanie tzw. indeksów dokumentów        

medycznych pacjenta wraz z informacją o powiązanym zdarzeniu medycznym, np. wizycie u lekarza lub 

w medycznym laboratorium diagnostycznym, w wyniku której indeksowane dokumenty powstały. Rejestracji podlegać 

będą wszystkie zdarzenia medyczne w Polsce, przy czym usługodawcy zostaną zobowiązani do indeksowania więk-

szości typów tzw. indywidualnej, zewnętrznej dokumentacji medycznej. Lista typów indeksowanych dokumentów   

zostanie opublikowana przez CSIOZ wraz z udostępnieniem tzw. środowiska ewaluacyjnego, tj. środowiska umożli-

wiającego podłączanie i testowanie oprogramowania wykorzystywanego przez usługodawców. 

REJESTROWANIE INFORMACJI O ZDARZENIU MEDYCZNYM I INDEKSIE EDM 

Wspomniane wyżej rejestrowanie informacji odbywać się będzie po zakończeniu zdarzenia medycznego. Projektując 

Platformę P1 przyjęto, że w zależności od implementacji tego procesu w oprogramowaniu usługodawcy lekarz nie 

musi, a nawet nie powinien poświęcać swego cennego czasu na tego typu operacje. Komunikat z rejestrowaną 

w Systemie P1 informacją podpisywany będzie wyłącznie certyfikatem systemowym i nie będzie nosił znamion doku-

mentu medycznego. Co więcej, zaleca się, by informacje te wysyłane były przez system automatycznie, zbiorczo, np. 

w godzinach wieczornych i nocnych. Dzięki takiemu podejściu liczymy na wysoką jakość i kompletność przesyłanych 

do Systemu P1 danych, przy jednoczesnym braku dodatkowych obciążeń kadry medycznej. 

FORMAT I ZAWARTOŚĆ KOMUNIKATU 

Podobnie jak w przypadku dokumentu zgody pacjenta, także i tu zastosowano popularny 

standard, tzw. profil integracyjny IHE XDS, definiujący podstawowe operacje rejestrowania 

i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej. Zawartość komunikatu obejmuje więc 

trzy zestawy danych: 

dane o samej wysyłce komunikatu, m.in. dane systemu wysyłającego, datę wysyłki, 

identyfikator pacjenta – standard dba o to, by jeden komunikat dotyczył wyłącznie jed-

nego pacjenta – oraz osobę odpowiedzialną za wysłanie korekty informacji jeśli wysył-

ka modyfikuje, np. w wyniku wykrycia błędu, dane wysłane wcześniej; 

informacje o zdarzeniu medycznym, w tym daty początku i końca zdarzenia, rodzaj 

zdarzenia, dane lekarza prowadzącego, a także informacje o zrealizowanych procedu-

rach i uzyskanych rozpoznaniach. Informacje o zdarzeniu są istotnym rozszerzeniem 

standardu IHE XDS, służącego, jak wspomniano, do rejestrowania dokumentacji      

medycznej bez kontekstu wizyty lub hospitalizacji; 

listę indeksów dokumentów medycznych istotnych z punktu widzenia zdarzenia medycznego. Każdy indeks zawie-

ra m.in. datę wystawienia dokumentu, jego typ LOINC oraz dodatkowy typ P1, oznaczenie procedury, w wyniku 

której dokument powstał, dane pacjenta, dane wystawcy i autora dokumentu, wskazanie kustosza, tj. instytucji 

przechowującej dokument, a także szereg dodatkowych informacji jak rozmiar dokumentu czy jego dostępność. 

Wszystkie istotne dane w indeksie powinny być dostępne w samym dokumencie – a tak jest przypadku dokumen-

tów zgodnych z HL7 CDA – co umożliwi automatyczne indeksowanie przechowywanych w systemie dokumentów. 

   Rysunek 2. Komunikat do P1. 

Kontynuacja artykułu na stronie 10. 
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Każdy z powyższych zestawów danych zawiera też własny, unikalny identyfikator, zapewniający niepowtarzalność 

danych w Systemie P1 i umożliwiający pobranie tych danych, w tym również wnioskowanie o udostępnienie doku-

mentu medycznego przy użyciu jego identyfikatora z indeksu. Wysłanie komunikatu do Systemu P1 realizuje się stan-

dardową operacją IHE XDS „ITI-42 RegisterDocumentSet”, zaś modyfikację wysłanych danych operacją „ITI-57 

UpdateDocumentSet”. 

Jako autor opublikowanej pod adresem http://www.csioz.gov.pl/wiedza.php propozycji specyfikacji „Model Transporto-

wy danych o Zdarzeniach Medycznych oraz Indeksie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej gromadzonych 

w Systemie P1” pragnę zapewnić, że adaptując standard IHE XDS do polskich wymagań dołożono wszelkich starań, 

by rozszerzenia poczynione w standaryzowanej materii nie niszczyły gwarantowanej przez standard interoperacyjno-

ści. Jeśli w przyszłości okaże się potrzebnym rejestrowanie w Systemie P1 danych z innych krajów, lub ze zgodnych 

ze standardem urządzeń medycznych, ukrycie w tych przypadkach polskich rozszerzeń nie wpłynie negatywnie ani 

na merytoryczną poprawność, ani techniczną dostępność informacji. Dzięki takiemu podejściu w przyjętym 

w Projekcie P1 rozwiązaniu drzemie duży potencjał, możliwy do wykorzystania w przyszłości. 

POBRANIE INFORMACJI O ZDARZENIU MEDYCZNYM I INDEKSIE EDM 

Posiadając wiedzę o każdym istotnym doku-

mencie medycznym, możemy ją udostępniać. 

Funkcjonalność wyszukiwania i odczytu opi-

sywanych danych z Platformy P1, dokładnie 

z podsystemu System Gromadzenia Danych 

Medycznych – Zdarzenia Medyczne (SGDM-

ZM), realizowana jest standardową operacją 

IHE XDS „ITI-18 RegistryStoredQuery”. Istot-

ny jest fakt filtrowania odczytywanych w ten 

sposób danych przez mechanizmy weryfikują-

ce czy osoba lub instytucja odczytująca posiada zgodę pacjenta na dostęp. Pozwala to ograniczyć listę danych     

udostępnianych wyłącznie do tych, które pacjent życzy sobie udostępniać. 

DOSTĘPNOŚĆ DOKUMENTU MEDYCZNEGO 

Ostatnim elementem funkcjonalnym mechanizmu wymiany dokumentów medycznych jest zapewnienie dostępności 

dokumentu w miejscu jego przechowywania. Platforma P1 realizuje komplet funkcjonalności związanych ze zgodą 

pacjenta i wiedzą o dokumencie, nie może jednak zapewnić opisywanej dostępności. Zgodnie z prawem to usługo-

dawca odpowiedzialny jest za przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentów, Platforma P1 

może tę funkcjonalność jedynie wspierać. 

WNIOSKOWANIE O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTA-

CJI MEDYCZNEJ 

Pracownik medyczny, widząc w swoim systemie 

informatycznym listę indeksów dokumentów 

medycznych, na której wyświetlenie pacjent się 

zgodził, zaznacza dokumenty, którymi rzeczywi-

ście jest zainteresowany. Klikając zatwierdzenie 

tej listy wysyła do Systemu P1 tzw. Wniosek 

o Udostępnienie Dokumentacji Medycznej.  

Rysunek 3. Rejestrowanie i odczytywanie informacji o zdarzeniach medycznych 

Rysunek 4. Wnioskowanie o dokumentację medyczną 
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System P1 rejestruje wniosek i przesyła go do systemu kustosza, tj. instytucji odpowiedzialnej za przechowywanie 

i udostępnienie tych dokumentów. Technicznie, zgodnie z zasadą niewysyłania dokumentów do systemów, które nie 

muszą być gotowe na ich przyjęcie, zamiast wniosku System P1 przesyła proste powiadomienie o istnieniu wniosku. 

Specjalny moduł systemu usługodawcy udostępniającego, tzw. Punkt dostępowy, na podstawie powiadomienia powi-

nien w miarę swoich możliwości niezwłocznie pobrać ten wniosek z Systemu P1. 

PRZETWARZANIE WNIOSKU 

Punkt dostępowy usługodawcy udostępniają-

cego przetwarza wniosek o udostępnienie 

dokumentacji sprawdzając czy wniosek ten 

dotyczy dokumentów jednego pacjenta, czy 

dokumenty te rzeczywiście przechowywane 

są w obsługiwanym repozytorium dokumenta-

cji medycznej, a także czy wciąż są dostępne. 

Po przeprowadzeniu tej weryfikacji Punkt    

dostępowy przygotowuje dokumenty medycz-

ne do udostępnienia. 

Niezwykle istotny jest fakt, że System P1 przesyłając wniosek do Punktu dostępowego oświadcza jednocześnie, że 

wnioskujący pracownik medyczny posiada pełne prawa dostępu do tej dokumentacji. Siła komunikacji przez Platformę 

P1 to m.in. zdjęcie z tysięcy systemów informatycznych odpowiedzialności za weryfikację jakie dokumenty jakim oso-

bom są udostępniane. Dzięki temu rozwiązaniu Punkt dostępowy usługodawcy udostępniającego może pracować 

wyłącznie w bezobsługowym, automatycznym trybie, co powinno skutkować natychmiastową obsługą wniosku aż do 

momentu dostarczenia dokumentów pracownikowi wnioskującemu. 

DOKUMENT UDOSTĘPNIENIA 

Kolejną czynnością Punktu dostępowego 

jest sprawdzenie jaki tryb udostępnienia zo-

stał wskazany we wniosku przez pracownika 

wnioskującego. Współcześnie, w przypadku 

pacjenta, dokumentację medyczną można 

odebrać osobiście, w ostateczności otrzy-

mać ją pocztą. Oczywiście rozwiązanie to 

wciąż będzie działać, Punkt dostępowy mo-

że przygotować dokumentację medyczną do 

odbioru osobistego lub do wysłania jej pocz-

tą. Najczęściej nie jest to jednak rozwiązanie satysfakcjonujące osobę wnioskującą. Wniosek o udostępnienie doku-

mentacji medycznej zawierał będzie dwa dodatkowe tryby jej dostarczenia: tryb pobrania elektronicznego i tryb wysył-

ki elektronicznej. 

W przypadku wyboru trybu pobrania elektronicznego, Punkt dostępowy umieści udostępnianą dokumentację medycz-

ną w odpowiednim, dostępnym z zewnątrz miejscu, oczywiście stosownie zabezpieczonym. Punkt dostępowy wyge-

neruje odnośniki (ang. link), przy kliknięciu których dokumenty medyczne będą mogły być pobierane. Odnośniki te 

umieszczone zostaną jako „namiary na dokumentację medyczną” w tzw. dokumencie udostępnienia dokumentacji 

medycznej, po czym dokument ten zostanie odesłany do Systemu P1.  

Rysunek 5. Przetwarzanie wniosku o dokumentację medyczną 

Rysunek 6. Odpowiedź w przypadku trybu pobrania elektronicznego 

Kontynuacja artykułu na stronie 12. 
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Podobnie jak w rozwiązaniu z wnioskiem o udostępnienie, System P1 zapisze dokument udostępnienia i wyśle powia-

domienie z informacjami o nim do systemu osoby wnioskującej. System ten powinien pobrać dokument udostępnienia 

najszybciej jak to możliwe, po czym wyświetlić go pracownikowi medycznemu. Na tym kończą się etapy wnioskowania 

i udostępniania, w wyniku których staje się możliwe przekazanie samej dokumentacji. 

PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 

Przekazanie dokumentów medycznych realizowane jest bezpośrednio pomiędzy systemami usługodawców. Platforma 

P1, nie biorąc w tym udziału, dostarcza mechanizmy zabezpieczeń w postaci certyfikatów X.509 dla każdej ze stron 

komunikacji. Dzięki temu każda ze stron może zweryfikować czy system po drugiej stronie zabezpieczonego kanału 

komunikacyjnego jest rzeczywiście systemem zaufanym, tj. systemem, któremu bez obaw może przekazać dokumen-

tację medyczną pacjenta. 

W przypadku wskazania we wniosku trybu po-

brania elektronicznego, wnioskujący pracownik 

medyczny, klikając odnośniki w dokumencie udo-

stępnienia, pobierał będzie dokumenty medycz-

ne z systemu udostępniającego bezpośrednio na 

swój komputer lub do swojego systemu. 

W przypadku trybu wysyłki elektronicznej doku-

ment udostępnienia nie jest tworzony. System 

udostępniający wyśle całą dokumentację         

medyczną do miejsca jej odbioru wskazanego 

we wniosku. 

W optymalnej sytuacji możliwe jest, że czas oczekiwania toruńskiego lekarza na dokumentację medyczną z Przemyśla 

nie będzie dłuższy niż 30 sekund. W praktyce zależeć to będzie od wielu czynników, choć z czasem powinno być tylko 

lepiej. 

MASA KRYTYCZNA 

Budując Platformę P1 z uwagą słuchamy każdego polskiego pacjenta. Szanujemy wolę tych, którzy sami chcą zarzą-

dzać własną dokumentacją medyczną. Pozostaje kwestią wolnego wyboru założenie konta w aplikacji Internetowe 

Konto Pacjenta oraz korzystanie z funkcjonalności elektronicznej wymiany dokumentacji medycznej. Fakt ten tym bar-

dziej nas motywuje. Platforma P1 samą funkcjonalnością musi zachęcać pacjentów do zaistnienia w ich domach i w ich 

placówkach ochrony zdrowia. Musi konkurować z przyzwyczajeniem pacjentów do własnoręcznego dbania o doku-

mentację medyczną tak, jak bankowość elektroniczna konkuruje z gotówką w szufladzie czy e-mail z listem papiero-

wym. Ostatecznie sukces odniesie rozwiązanie łatwiejsze, bardziej naturalne, mniej zaprzątające głowę każdego 

z pacjentów. 

Liczymy, że opisywane mechanizmy sprostają wymaganiom użytkowników, a z biegiem czasu i doświadczeń będą się 

stawać coraz bardziej skutecznymi. Nie mamy jednak wpływu na całość informatycznego środowiska. W przypadku 

elektronicznej wymiany dokumentacji medycznej to pacjenci muszą domagać się tej funkcjonalności od lekarzy, to le-

karze muszą wymagać łatwości dostępu i wysokiej jakości usług od firm tworzących oprogramowanie medyczne, to 

firmy te muszą zadbać, by ich produkty udostępniały dokumentację najszybciej i najlepiej jak tylko to możliwe. 

W każdej z tych grup potrzebne jest przekroczenie tzw. masy krytycznej, odpowiedniej ilości osób z nastawie-

niem „na tak”. Czy my sami, czy nasze dzieci i rodzice, będziemy nosić dokumentację do lekarza, czy też będzie ona     

dostępna lekarzowi zawsze, gdy on tego potrzebuje – zależy to od nas wszystkich, od każdego z nas.■ 

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

Rysunek 7. Przekazanie dokumentacji medycznej 

mailto:p1_info@csioz.gov.pl
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PROFESJONALIŚCI W OCHRONIE ZDROWIA 

Szpital Specjalistyczny im. W. Biegańskiego 

w Grudziądzu to jeden z największych szpitali 

w Polsce - i jak zapewnia na licznych konferencjach 

jego dyrektor Marek Nowak - najbardziej zaawanso-

wany informatycznie i najlepiej przygotowany do 

współpracy z Platformą P1. Współpracowniko-

wi naszego Biuletynu - Krzysztofowi Nyczajowi - udało 

się namówić dyrektora do rozmowy i podzielenia się 

swoimi doświadczeniami w zakresie wdrażania elektro-

nicznej dokumentacji medycznej oraz wnioskami i radami 

pod kątem przyszłych rozwiązań. Poniżej prezentujemy 

najważniejsze fragmenty tej rozmowy.  

Krzysztof Nyczaj: Jest Pan dyrektorem jednego 

z najlepiej zinformatyzowanych szpitali w Polsce. 

Chciałem się zapytać od kiedy i jak zaczęła się Pana 

przygoda z informatyzacją?  

Dyr. Marek Nowak: Informatyzowanie szpitala rozpo-

częliśmy w 2008 r. Jednak moja przygoda z informatyza-

cją ochrony zdrowia zaczęła się mniej więcej około 2000 

roku. Pracowałem wtedy jako doradca w gabinecie poli-

tycznym ówczesnego Ministra Zdrowia Franciszki Cegiel-

skiej. Już wtedy mówiliśmy o elektronicznej dokumentacji 

medycznej, o informatyzacji ochrony zdrowia, o inteli-

gentnych technologiach w medycynie. W 2003 roku już 

jako dyrektor szpitala w Grudziądzu zacząłem rozpozna-

wać rynek dostawców oprogramowania dla szpitali. 

W 2005 roku podjęliśmy decyzję, że informatyzacja szpi-

tala będzie odbywać się w oparciu o polską myśl tech-

niczną. Dlaczego polską? Bo mamy jednych z najlep-

szych informatyków na świecie. Proszę sobie wyobrazić, 

że będąc na stażu w USA nie musiałem specjalnie uży-

wać angielskiego, gdyż tam zatrudnionych jest wielu  

Polaków. Utwierdziło mnie to w przekonaniu, że nauka 

polska stoi na bardzo wysokim poziomie i warto korzy-

stać z doświadczeń i myśli technicznej, której źródłem są 

polskie uczelnie. Na rynku oprogramowania medycznego 

od zawsze liczyły się trzy uczelnie techniczne: politechni-

ka śląska, politechnika warszawska i politechnika        

poznańska. Ponieważ z Grudziądza najbliżej jest do Poli-

techniki Poznańskiej to pierwsza moja wizyta była wła-

śnie tam. Odbyłem bardzo sympatyczną rozmowę z prof. 

Jerzym Brzezińskim, szefem katedry systemów informa-

tycznych, z którym do dnia dzisiejszego współpracujemy. 

Politechnika Poznańska napisała dla nas wiele rozwią-

zań, które później wdrażała również w innych szpitalach. 

Można powiedzieć, że byliśmy w pewnym sensie króli-

kiem doświadczalnym, ale to mnie specjalnie nie drażni. 

Generalnie pogram, który od nich kupiliśmy jest rozwija-

ny, przyjazny i spełnia wszystkie nasze potrzeby. Obec-

nie jesteśmy zinformatyzowaniu niemalże w 100% 

i nadal wdrażamy zintegrowany system zarządzania  

lekiem UNIT DOSE. Będziemy pierwszym szpitalem 

w Polsce, w którym indywidualne dawki leków będą przy-

gotowywane ze wsparciem specjalnych robotów bezpo-

średnio w aptece, a nie na oddziałach. Dzięki temu 

zmniejszy się liczba błędów, powstaną duże oszczędno-

ści na lekach, a pielęgniarki będą miały więcej czasu dla 

pacjentów.  

KN: Zapewne porówny-

waliście swój system 

szpitalny z innymi,   

podobnymi funkcjonu-

jącymi w szpitalach? Jakich funkcjonalności brakuje 

w oferowanych programach do obsługi szpitali?  

MN: Nie chcę oceniać innych systemów. Powiem tylko 

tyle, że nie spotkałem się nikim, kto powiedziałby, że ma 

już wszystko. Moim zdaniem jednym z kluczowych     

elementów systemu powinno być monitorowanie para-

metrów sprzętu medycznego. Nasz system posiada np. 

funkcjonalność za pomocą którego możemy ściągać  

dane z respiratorów oraz pomp infuzyjnych. Dzięki temu 

wiem jaki lek, w jakiej ilości oraz kiedy jest podawany 

konkretnemu pacjentowi.  Kontynuacja artykułu na stronie 14. 

Wywiad z Panem Markiem Nowakiem, dyrektorem Regionalnego 

Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu 



Biuletyn informacyjny 2014 

 

14 

Możliwość monitorowania sprzętu medycznego jest 

szczególnie istotna w przypadku noworodków. Lekarz 

powinien na bieżąco wiedzieć ile stopni jest w inkubato-

rze, jak zachowuje się noworodek. W przypadku ciąży 

zagrożonej ważne jest stałe monitorowanie tętna płodu. 

Jeśli lekarz będzie posiadał na bieżąco podgląd w stan 

tętna płodu, to w przypadku jakichkolwiek wahań, jest w 

stanie natychmiast podjąć reanimację. A tu liczą się se-

kundy. Ponadto jest to również ważne w przypadku 

ewentualnego dochodzenia roszczeń ze strony pacjen-

tów z tytułu błędów lekarskich. Jeśli każdy parametr dzia-

łania sprzętu jest rejestrowany w systemie informatycz-

nym to mamy czarno na białym czy lekarz popełnił błąd 

czy też nie. Ważne jest to, aby monitoringiem objęty był 

przede wszystkim sprzęt do ratowania życia.  

KN: Na licznych konferencjach chwali się Pan, że 

kierowany przez Pana szpital jest zinformatyzowany 

w 100%. A co robicie z dokumentacją papierową, któ-

rą przynoszą pacjenci?  

MN: W informatyzacji nauczyłem się jednego – to jest 

proces, który nigdy się nie kończy. Ja mogę powiedzieć, 

że ja jestem zinformatyzowany w 100% ale na dziś, tj. na 

godz. 15.00, kiedy przeprowadzamy rozmowę. Ale już 

jutro, gdyby Pan mnie zapytał, to na pewno będzie mi 

czegoś brakowało. Co do dokumentów papierowych. 

Oczywiście takich sytuacji jest cała masa. Pacjent przy-

nosi zgodę, upoważnienie, dokumentację z innej placów-

ki lub własne leki z informacją od lekarza jak powinno się 

je dawkować. Informacje medyczne przepisujemy do 

własnego systemu, natomiast dokument papierowy ska-

nujemy i umieszczamy w systemie. Dokumentu papiero-

wego oczywiście nie wyrzucamy, tylko archiwizujemy. 

Skanowanie dokumentów jest również ważne z przyczyn 

dowodowych. Obecnie pacjenci i lekarze używają wkła-

dów, które szybko się utleniają i często zdarza się, że 

podpis na dokumencie po kilku latach jest już nieczytel-

ny.  

KN: Jak wygląda wprowa-

dzenie danych medycz-

nych do systemu w Pań-

stwa szpitalu na co dzień? 

Robi to lekarz, czy sekre-

tarka medyczna? Jakich narzędzi używacie do      

rejestrowania danych medycznych? 

MN: U nas każdy ma swoją kartę dostępu do systemu. 

Sekretarka medyczna wprowadza podstawowe dane 

pacjenta, lekarz wpisuje zalecenia, pielęgniarka opisuje 

wykonane przez siebie czynności. Każdy z pracowników 

wprowadza te dane, za które bierze odpowiedzialność. 

Później wszystko uwidocznione jest w pojedynczym   

rekordzie. Widać dokładnie, kto i co wprowadzał do    

historii choroby. Co do sprzętu. Każdy oddział ma table-

ty, tak więc lekarz może na bieżąco wprowadzać dane 

np. przy łóżku pacjenta. Służą one również do nagrywa-

nia filmów, co jest ważne np. przy napadach padaczko-

wych. Taki film można następnie pokazać na konsylium 

lekarskim, które się zbiera w gabinecie ordynatora. Nie-

którzy pacjenci, którzy są w ciężkich stanach są obser-

wowani przez kamerę w trybie ciągłym, bo ludzkie oko 

nie wyłapie tego, co wyłapie kamera.  

KN: Monitoring wzbudza wiele kontrowersji. Mieliście 

w związku z tym jakieś protesty?  

MN: Żadnych. Nikt nie protestował, bo my potrafimy roz-

mawiać z rodzinami. Wyjaśniamy pacjentom oraz ich 

rodzinom, że to dla bezpieczeństwa pacjenta kamera 

jest nastawiana na pacjenta – głównie na jego twarz. 

Tego zdjęcia nigdzie Pan nie dostanie, bo to jest we-

wnętrzna sieć, która kończy się na wewnętrznym serwe-

rze. Generalnie sieć na której chodzi całe nasze oprogra-

mowanie medyczne jest fizycznie oddzielona od sieci 

internetowej. Nie ma możliwości włamania się z zewnątrz 

do naszego systemu.  

KN: Takie instytucje jak NFZ, czy prokuratura, czy 

sądy zwykle wymagają dokumentacji papierowej. Jak 

wybrnęliście z tej sytuacji? Dokumentację medyczną 

prowadzicie w końcu w postaci elektronicznej.  

MN: Tutaj muszę pochwalić sądy. Okazuje się, że       

sędziowie rozumieją istotę dokumentacji elektronicznej. 

Wiedzą co to jest znacznik czasu. Rozumieją, że w przy-

padku dokumentacji elektronicznej mamy 100% wiary-

godności, co w przypadku dokumentacji papierowej nie 

jest już takie pewne, gdyż dokumentację papierową zaw-

sze można uzupełnić ex-post i bardzo trudno to dowieść 

jeśli używa się tego samego długopisu. Wiarygodność 

dokumentacji papierowej stosunkowo łatwo jest również 

podważyć.  
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Wystarczy, że lekarz użyje różnych długopisów i można 

próbować dowodzić, że dokumentacja była uzupełniana 

post factum. Proszę sobie wyobrazić, że w czasie gdy 

prowadziliśmy dokumentację papierową to mieliśmy pra-

wie 100 spraw sądowych rocznie. Obecnie nie mamy 

żadnej. Jeśli pacjent ma jakieś obiekcje, to na jego żąda-

nie zgrywamy mu całą dokumentację elektroniczną na 

płytkę. Nie mamy nic do ukrycia… 

KN: Łącznie z kartą gorączkową…?  

MN: Może dostać wszystko czego zażąda. I nawet jeśli 

pójdzie do swojego adwokata, to od adwokata dowie się, 

że sprawa jest przegrana…. bo tutaj wszystko jest ewi-

dentne… bo nie było poprawek… tu nie było pomyłki, tu 

nie było poprawki…. Natomiast dokumentacja papiero-

wa, chociaż środowisko medyczne się jeszcze przed nią 

broni, jest tak naprawdę przeciwko środowisku medycz-

nemu, gdyż naraża je na ewentualne procesy sądowe 

oraz – nie boję się użyć tego słowa - korupcjogenna. To 

jest jasne, ewidentne. Jestem w stanie to udowodnić. 

Dokumentacja elektroniczna to bezpieczeństwo. Zarów-

no dla lekarza jak i pacjenta. 

KN: A jak podchodzi do elektronicznej dokumentacji 

NFZ? 

MN: Fundusz jest chyba najbardziej oporny 

na postęp. Gdy mam kontrolę z NFZ to na-

daję kontrolerom uprawnienia, dostają ode 

mnie elektroniczne karty dostępu. Mimo to, 

chcą żebyśmy drukowali tysiące stron doku-

mentów z programu. Oczywiście nie zga-

dzam się na to i NFZ otrzymuje ode mnie 

dokumentację elektroniczną na płytce. Generu-

je to później sporo problemów z ich strony, ale będę tak 

długo walczył, aż Narodowy Fundusz Zdrowia przeko-

nam do tego, że jednak dokumentacja medyczna 

w wersji elektronicznej jest w 100% wystarczająca.  

KN: Czy umożliwiacie pacjentom dostęp do doku-

mentacji on-line, np. za pośrednictwem konta pacjen-

ta? Wiele szpitali, zwłaszcza prywatnych, zapewnia 

tego typu usługę pacjentom.  

MN: Tutaj jestem bardzo ostrożny. Uważam, że zapew-

nienie tego typu usługi powinno leżeć po stronie Mini-

sterstwa Zdrowia, np. za pośrednictwem tzw. Platformy 

P1. Jesteśmy za słabi ekonomicznie oraz kadrowo, aby 

brać na siebie kwestie zapewnienia odpowiedniego    

poziomu bezpieczeństwa danym medycznym w Interne-

cie. Tak, jak wcześniej wspominałem, obecnie nasz sys-

tem medyczny wykorzystuje sieć, która jest fizycznie od-

dzielona od sieci internetowej. Dlatego jesteśmy w stanie 

zapewnić stosunkowo łatwo i tanio bezpieczeństwo gro-

madzonym przez nas danym. Jeśli Ministerstwo Zdrowia 

weźmie odpowiedzialność na udostępnianie elektronicz-

nego rekordu pacjenta, za jego bezpieczeństwo w sieci, 

to ja w to wchodzę. Przy okazji warto zwrócić uwagę na 

inny problem. Objętość gromadzonych przez nas danych 

przekracza już 15 terabajtów. Będziemy musieli kiedyś 

zadecydować czy i na jakich zasadach korzystać z ze-

wnętrznych centrów przetwarzania danych. Nasze możli-

wości w tym zakresie kiedyś się skończą… 

KN: Ile u Was trwał proces wdrażania tego systemu?  

MN: Bardzo dobre pytanie. Bardzo się boję menedże-

rów, którzy twierdzą, że wdrożą system w pół roku. Ja 

wdrażałem system informatyczny ponad 4 lata. Uważam, 

że i tak to było bardzo szybko. Tu nie chodzi o pieniądze. 

Nikt nie zdaje sobie sprawy ile wysiłku potrzebne jest do 

zmiany mentalności. Tutaj potrzebna jest rozmowa, 

a czasami długie dyskusje, praktycznie 

z każdym z pracowników. Trzeba wszystkich 

przekonać, że to wszystko jest potrzebne dla 

ich dobra, dla ich bezpieczeństwa… Ja osobi-

ście prowadziłem rozmowy z pracownikami 

z każdego oddziału. Na tych rozmowach spę-

dziłem – co mam skrzętnie odnotowane – po-

nad 1800 godzin. Jeśli dyrektor nie przekona 

pracowników, to żadne pieniądze nie pomogą.  

System musi być obsługiwany przez odpowiedzialnych 

pracowników, z których każdy jest świadomy swojej roli. 

Lekarz musi rozumieć, że jest odpowiedzialny za działkę 

„zlecenia” a pielęgniarka za „kartę gorączkową”, „kartę 

kontroli rany”, czy „kartę epidemiologiczną”.  

KN: Używacie podpisu elektronicznego do uwierzy-

telniania wpisów do dokumentacji medycznej?  

MN: Moim zdaniem wystarczające są dobre zabezpie-

czenia oraz czasowa zmiana kodów oraz loginów. W tym 

względzie rozporządzenie o dokumentacji medycznej 

z 2006 r. było troszeczkę asekuracyjne. Natomiast to 

obecne jest bardzo dobre, gdyż nie narzuca obowiązku 

jego stosowania.  

„System musi być         

obsługiwany przez 

odpowiedzialnych  

pracowników, 

z których każdy jest 

świadomy swojej 

roli”.  

Kontynuacja artykułu na stronie 16. 
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KN: A gdyby była jakaś awaria systemu? Jesteście 

przygotowani na jego odtworzenie?  

MN: Na temat bezpieczeństwa nie chciałbym, ze zrozu-

miałych względów się rozwodzić… powiem tylko tyle, że 

nawet gdyby cały szpital zapadł się pod ziemię, to jeste-

śmy w stanie odtworzyć dane. Mamy niezależne agrega-

ty, które w razie braku prądu mogą podtrzymywać działa-

nie systemu informatycznego. Jeśli system się zawiesi, 

to momentalnie wchodzą do użycia zapasowe rozwiąza-

nia.  

KN: Ile wydaliście do tej pory na informatyzację? 

MN: Do tej pory wydaliśmy 12 milionów na informatyza-

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu można zaliczyć do najnowocześniejszych w kraju. 

To samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, pełnoprofilowy, pełniący całodobowe ostre dyżury we wszystkich reprezentowanych 

specjalnościach. Szpital wyposażony jest w sprzęt medyczny o najwyższym poziomie technologii, a opiekę nad chorymi sprawuje profesjo-

nalny personel medyczny. We wrześniu tego roku, Szpital otrzymał prestiżową statuetkę „Lidera w kategorii służba zdrowia”, podczas Gali 

Computerworld: Lider Informatyki 2014. Więcej informacji na stronie szpitala: http://bieganski.org 

Zaproszenie do współpracy w Sieci organizacji wspierających         

rozwiązania ICT na rzecz osób starszych  

Wszystkich zainteresowanych problematyką funkcjonowania osób starszych w świecie techno-

logii informacyjno-komunikacyjnych oraz tym jak pomóc im w pełni korzystać z dobrodziejstw 

nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych, zapraszamy w imieniu Stowarzyszenia „Miasta 

w Internecie”, do przyłączenia się do Sieci AgeingWell.  

Przy minimalnym wkładzie własnym (wsparcie działań promocyjnych Sieci) otrzymacie Państwo m.in.: dostęp do    

wyselekcjonowanych informacji dot. rozwiązań ICT skierowanych dla osób starszych, dostęp do Centrum Wiedzy 

AgeingWell i rezultatów projektu, możliwość udziału i promocji własnych aktywności podczas wydarzeń tematycznych 

organizowanych w ramach Sieci, możliwość uczestniczenia w przygotowaniu dokumentów i podejmowaniu decyzji 

Sieci AgeingWell. 

cję przez ostatnie 8 lat. Gdyby nie ten system, to o wiele 

więcej zapłacilibyśmy na odszkodowania dla pacjentów 

z tytułu popełnionych błędów lekarskich, czy nietrafio-

nych decyzji terapeutycznych czy leczniczych. To pew-

nie wielokrotnie przekroczyłoby te koszty. Dzisiaj dzięki 

systemowi informatycznego prowadzimy na bieżąco  

monitoring zakażeń w szpitalu. Jesteśmy w stanie prze-

widzieć różne krytyczne sytuacje. To są sprawy, które 

bardzo trudno przeliczyć na pieniądze… 

KN: Dziękuję bardzo za rozmowę. ■ 

Publikacja całego wywiadu wkrótce na blogu autora: 

www.nyczaj.blog.onet.pl. 

Telemedycyna - panel ekspertów 

Dnia 23 września 2014 r. odbył się pierwszy z cyklu 

panelu ekspertów, który podejmował te-

mat „perspektyw i strategii rozwoju usług teleme-

dycznych w Polsce”. Panel poprowadził Pan Marcin 

Kędzierski – Dyrektor Centrum Systemów Informacyj-

nych Ochrony Zdrowia, który przedstawił informacje na 

temat projektu dotyczącego budowy platformy teleme-

dycznej Ministerstwa Zdrowia (planowanego przez 

CSIOZ w nowej perspektywie finansowej 2014-2020). 

Podczas panelu prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński 

omówił proces tworzenia sieci usług telemedycznych 

świadczonych przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, 

który jest pionierem oraz doskonałym przykładem do 

naśladowania przez inne ośrodki zdrowia. Podczas spo-

tkania rozważano również kwestie uregulowania w prze-

pisach prawa, finansowania procedur telemedycznych 

oraz zakwalifikowania takich usług do koszyka świad-

czeń zdrowotnych.  

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

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

promocja@csioz.gov.pl  

http://bieganski.org
http://www.nyczaj.blog.onet.pl
http://www.csioz.gov.pl/indexDetail.php?id=288
mailto:promocja@csioz.gov.pl
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AgeingWell (Network for the Market uptake of ICT for Ageing Well) jest projektem realizowanym w ramach programu 

ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme - 

CIP), którego polskim partnerem jest Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”. Projekt rozpoczął się w styczniu 2012. 

Koordynatorem projektu jest INOVA+, S.A. z Portugalii. 

Celem AgeingWell jest zbudowanie sieci współpracy na rzecz poprawy jakości życia osób starszych poprzez 

promocję i zwiększenie wykorzystania Internetu oraz rozwiązań teleinformatycznych dostosowanych do ich 

potrzeb (ICT and Ageing). 

Biorąc pod uwagę starzenie się europejskiego społeczeństwa oraz fakt, że osoby starsze w przyszłości będą mieć 

zupełnie inne problemy oraz oczekiwania niż dzisiaj, działania projektowe nie zakładają badania trendów i zachowań 

osób starszych obecnie (gdyż wyniki takich badań nie byłyby adekwatne do przyszłych uwarunkowań), ale koncentru-

ją się na poprawie komunikacji i współpracy różnych jednostek i organizacji uczestniczących w kluczowych, 

na szczeblu krajowym i regionalnym, inicjatywach w zakresie ICT na rzecz dobrego starzenia się, w celu     

zdefiniowania wytycznych dotyczących wprowadzania odpowiednio dostosowanych rozwiązań ICT, promowa-

nia dobrych praktyk oraz rozpowszechniania informacji w tym zakresie w całej Europie. 

Takie podejście realizowane jest m.in. przez podejmowanie następujących działań: 

budowanie społeczności AgeingWell składającej się podmiotów reprezentujących różne sektory 

i obszary życia społeczno-ekonomicznego, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, oferujących rozwią-

zania teleinformatyczne dla osób starszych, 

opracowanie raportów i analiz dotyczących barier oraz uwarunkowań rozwoju rynku produktów 

i usług dla osób starszych, 

opracowanie podręcznika dobrych praktyk wraz z wytycznymi i rekomendacjami w zakresie korzysta-

nia z produktów i usług dostosowanych do potrzeb osób starszych, 

stworzenie Centrum Wiedzy zawierającego kluczowe informacje, m.in. bazę danych projektów finanso-

wanych ze źródeł europejskich, bazę danych krajowych i regionalnych inicjatyw, ofertę dla inwestorów 

oraz bazę profili najbardziej aktywnych firm VC (venture capital companies), aniołów biznesu i innych 

prywatnych inwestorów. 

Ponieważ projekt realizowany jest w ramach instrumentu sieci tematycznej polegającego na tworzeniu forum wymiany 

doświadczeń i budowy konsensusu dla interesariuszy w zakresie rozwiązań teleinformatycznych dostosowanych do 

potrzeb osób starszych, jednym z kluczowych elementów jest rozbudowa Sieci AgeingWell. Początkowo Sieć skła-

dała się z 16 organizacji założycielskich będących partnerami projektu – podmiotów aktywnie działających w zakre-

sie wykorzystania ICT na rzecz godnego starzenia się, w tym przedstawicieli organizacji konsumentów, przemysłu, 

instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, dostawców rozwiązań teleinformatycznych dla osób starszych oraz 

inwestorów. W celu zintensyfikowania wymiany wiedzy i doświadczeń oraz rozszerzenia zakresu działań i zwiększe-

nia ich geograficznego zasięgu, Sieć AgeingWell jest nieustannie rozszerzana o kolejnych członków. W związku 

z tym, zapraszamy wszystkie organizacje uczestniczące w tworzeniu i promocji rozwiązań ICT na rzecz osób 

starszych, uczestniczące w podobnych projektach bądź po prostu zainteresowane tematyką do przyłączenia 

się do Sieci AgeingWell. 

Wszystkich zainteresowanych współpracą prosimy o zapoznanie się 

z informacjami na temat zostania członkiem Sieci na stronie projektu 

www.ict-ageingwell.net w zakładce The Network oraz kontakt ze          

Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie”, z Panią Anną Siemek-Filuś: 

email a.siemek-filus@mwi.pl, tel. 502 363 843.■ 

http://www.ict-ageingwell.net
mailto:a.siemek-filus@mwi.pl
http://www.ict-ageingwell.net/
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RUSZA NAJWIĘKSZY PROJEKT MEDYCZNY NA MAZOWSZU  

Krzysztof Nyczaj 

Już wkrótce, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych, dokumenty 

medyczne dotyczące pacjentów leczących się w szpitalach mazowieckich będą nie tylko 

w sposób bezpieczny wytwarzane i przechowywane, ale także udostępniane w razie     

potrzeby między tymi placówkami. Właśnie rusza realizowany przez samorząd wojewódz-

twa mazowieckiego unijny projekt – „E-zdrowie dla Mazowsza”. Całkowita wartość inwe-

stycji to ponad 88 mln zł, z czego unijne dofinansowanie to aż 72 mln zł.  

Projekt to prawdziwa rewolucja informacyjna w największych szpitalach naszego regionu. 

Z udostępnionych 23 szpitalnych rejestrów publicznych i usług on-line będzie mogło skorzystać 

w ciągu najbliższych lat ponad 240 tys. osób, a podpisem elektronicznym będzie się mogło     

posługiwać ponad 8 tys. lekarzy i personelu medycznego.  

E-zdrowie to wielkie korzyści dla szpitali i lekarzy, ale przede wszystkim pacjentów. Szpitale zyskają nowy 

sprzęt, lekarze kompleksowy dostęp do dokumentacji medycznej, a pacjenci skuteczniejszą służbę zdro-

wia. Błyskawiczny dostęp do informacji o stanie zdrowia pacjenta, zabezpieczenie dokumentów przed 

zaginięciem czy dostęp do historii choroby pacjenta w różnych lokalizacjach, to tylko niektóre z zalet  

wprowadzenia elektronicznych rozwiązań – wylicza Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazo-

wieckiego.   

Wymiana danych medycznych pomiędzy szpitalami podległymi samorządowi województwa, będzie możliwa dzięki 

utworzeniu i rozbudowie infrastruktury informatycznej placówek medycznych biorących udział w projekcie. 

W zinformatyzowanych szpitalach, dane o pacjentach będą gromadzone w sposób spójny i kompleksowy, co pozwoli 

na szybszy dostęp do nich.  
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WIEŚCI Z REGIONÓW 

Autor jest ekspertem 

w dziedzinie ochrony 

zdrowia 

Start podlaskiej platformy             

e-Zdrowie! 

Spieszymy poinformować, że jeszcze w październiku 

tego roku planowane jest wdrożenie pierwszych pro-

duktów projektu podlaskiego, mianowicie uruchomie-

nie platformy regionalnej e-Zdrowie.  

Niewątpliwie mieszkańcy 

województwa podlaskiego 

stopniowo odczują poprawę 

jakości i dostępności usług 

publicznej ochrony zdrowia, 

dzięki podłączeniu pierw-

szych podmiotów leczniczych do platformy regionalnej. 

Stworzenie usług elektronicznych e-Zdrowia oraz popra-

wa efektywności systemu ochrony zdrowia w regionie, 

w szczególności odczuwalne będą dla 4 kluczowych 

grup, którymi są: pacjenci, lekarze, same podmioty leczni-

cze i ich organy tworzące. 

Więcej informacji na temat pierwszych doświadczeń 

z wdrażania „Podlaskiego Systemu Informacyjnego          

e-Zdrowie”, będziemy przekazywać w kolejnych Wyda-

niach naszego Biuletynu. 

Życzymy sukcesów. ■ 

 

Kontakt: Zespół koordynacji projektów e-Zdrowie, email: 

koordynator@csioz.gov.pl 

mailto:koordynator@csioz.gov.pl
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Dzięki projektowi działalność mazowieckich podmiotów leczniczych zostanie dostosowana do wymogów ustawy 

o systemie informacji w ochronie zdrowia, a także będzie zintegrowana z tworzoną na szczeblu krajowym Elektro-

niczną Platformą Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1). Poza 

tym gromadzenie jednolitych danych on-line z systemów informatycznych szpitali pozwoli na pełny nad nimi nadzór 

oraz monitorowanie dostępności świadczeń medycznych w podległych samorządowi szpitalach. Wprowadzenie elek-

tronicznej dokumentacji usprawni pracę placówek, skracając czas trwania niektórych szpitalnych procedur administra-

cyjnych. Dane medyczne o pacjencie zgromadzone w jednej elektronicznej teczce będą łatwiej i szybciej dostępne dla 

lekarzy, co pozwoli na podejmowanie przez nich szybszych i trafniejszych decyzji dotyczących ewentualnego lecze-

nia. Zastosowanie takich rozwiązań przełoży się zatem również na jakość codziennej pracy lekarzy i całego personelu 

medycznego.  

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy i niezbędne oprogramowanie. Placówki zostaną wyposa-

żone w szybkie łącza internetowe, które zapewniają pełną i bezproblemową wymianę danych medycznych. W szpita-

lach powstaną repozytoria elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) w części lokalnej i regionalnej, a także za-

kupiony zostanie program, który umożliwi przygotowywanie regionalnych analiz i opracowań statystycznych.  

To projekt wyjątkowy pod wieloma względami i zarówno jeśli chodzi o kwotę, bo to ponad 88 mln zł  

i liczbę partnerów, bo tych w projekcie jest ich aż 23. Jest to przede wszystkim inwestycja, która swoim 

zasięgiem obejmie całe Mazowsze i będą z niej korzystać wszyscy mieszkańcy – dodaje Wiesław       

Raboszuk, wicemarszałek. 

W celu realizacji projektu, samorząd województwa mazowieckiego zawarł porozumie-

nie partnerskie z 23 podmiotami leczniczymi, dla których jest podmiotem tworzącym 

lub właścicielem. Liderem projektu jest Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie. 

Na początku października br. odbędzie się spotkanie przedstawicieli beneficjenta projektu, lidera oraz menadżera, na 

którym zostaną ustalone szczegóły dalszego działania przy wdrażaniu projektu. 

Więcej na temat informatyzacji ochrony zdrowia również na blogu autora: www.nyczaj.blog.onet.pl. 

W projekcie biorą udział: Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie, Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o., 

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o., Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o., 

Mazowieckie Centrum Psychiatrii „DREWNICA” Sp. z o.o., Centrum Leczniczo—Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy 

ATTIS Sp. z o.o., Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu, Specjalistyczny Szpital Wojewódzki 

w Ciechanowie, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Wojewódzki Szpital      

Zespolony w Płocku, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy 

w Dziekanowie Leśnym, Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie, Samodzielny Zakład 

Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, Mazowiecki Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. 

Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zakład Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej 

im. dr. Barbary Borzym w Radomiu, Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki 

Zdrowotnej w Warszawie, Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina 

Rudce, Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunko-

wego i Transportu Sanitarnego „Meditrans" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie, Samo-

dzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego 

w Płocku, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDITRANS OSTROŁĘKA" Stacja Pogotowia Ratunko-

wego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RM-MEDITRANS” 

Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach i Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.■ 

http://www.nyczaj.blog.onet.pl
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Elektroniczna Platforma Gromadze-

nia, Analizy i Udostępniania Zasobów 

Cyfrowych o Zdarzeniach Medycz-

nych (P1) 

W sierpniu br. odebrano podsystemy Platformy P1: Inter-

netowe Konto Pacjenta (IKP), Aplikację Usługodawców 

i Aptek (AUiA) oraz rozpoczęto prace nad mobilnym inter-

fejsem graficznym IKP. Jednocześnie prowadzone są 

testy akceptacyjne Hurtowni Danych Platformy P1. 

 W dniu 31 sierpnia br. zakończono dwumiesięczną, ogól-

nopolską akcję informacyjno-promocyjną dla Projektu P1, 

podczas pikników ”Radio złote Przeboje na Waka-

cjach”. Nadal trwa kampania informacyjna dla Projektu 

P1, za pośrednictwem portali społecznościowych takich 

jak: Facebook, Twitter, Nasza Klasa. W dniach 26-28 

września br. Projekt P1 promowany był podczas Marato-

nu Warszawskiego, gdzie stoisko e-Zdrowie P1 odwiedzi-

ło kilka tysięcy osób.  

Dnia 6 października br. rozpoczęto II etap kampanii 

w komunikacji publicznej. W ramach II etapu w 8 mia-

Adres: 
Centrum Systemów Informacyjnych  
Ochrony Zdrowia 
ul. Stanisława Dubois 5A,  
00-184 Warszawa 
 
tel. +48(22) 597-09-27, fax +48(22) 597-09-47 
e-mail: biuro@csioz.gov.pl, www.csioz.gov.pl 
Skrytka odbiorcza na ePUAP: 
/csiozgovpl/skrytka 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia powstało w dniu 

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

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

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

2012 na Dyrektora Centrum został powołany Marcin Kędzierski. 

Centrum jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi   

właściwemu do spraw zdrowia, której przedmiotem działalności jest 

m. in. realizacja zadań z zakresu budowy społeczeństwa informacyjne-

go, obejmujących organizację i ochronę zdrowia, harmonizację z Unią 

Europejską w ramach funduszy strukturalnych i programów e-Zdrowia 

oraz wspomaganie decyzji zarządczych ministra właściwego do spraw 

zdrowia na podstawie prowadzonych analiz socjologicznych, statystycz-

nych i ekonomicznych. 

 

Centrum działa na podstawie Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

1 lipca 2010 r. w sprawie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 

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

POSTĘPY W PROJEKCIE CENTRALNYM 

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

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

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

stach m.in.: Warszawie, Trójmieście, Krakowie, 

Szczecinie, Bydgoszczy prowadzona będzie 

kampania w komunikacji publicznej na ekranach 

LCD oraz od dnia 13 października br. kampania 

bilbordowa w Metrze Warszawskim. 

W dniu 15 września 2014 r. podpisano porozumienie 

o dofinansowanie dla projektu: „Dziedzinowe systemy tele-

informatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia”. 

Obecnie dokumentacja przetargowa został przekazana do 

kontroli ex-ante do WWPE. 

Aktualnie prowadzone są także uzgodnienia dotyczące 

komunikacji systemów NFZ z Platformą P1 oraz wymiany 

danych w zakresie e-Recepty i słowników.  

W dniu 30 września 2014 r. odbyło się 24 Posiedzenie  

Komitetu Sterującego Projektu P1, kolejne planowane jest 

na dzień 14 października 2014 r.■ 

 

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

Kontakt: Biuro Zarządzania Projektami,  

e-mail: p1_info@csioz.gov.pl 

http://www.facebook.com/internetowekontopacjenta
http://www.twitter.com/CSIOZ
http://www.nk.pl/grupy/795266
http://www.P1.csioz.gov.pl
mailto:p1_info@csioz.gov.pl

