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W tym numerze: 

III Konferencja „Elektroniczna Dokumen-

tacja Medyczna”, 29-30 listopada 2012 r.  

Od lewej: Maciej Majewski, Prezes Pentacomp 

S.A.; Michał Wilbrandt Polska Wytwórnia  

Papierów Wartoścwych S.A; Marcin Kędzierski 

Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia; Marcin Węgrzyniak, Kie-

rownik Projektu P2, Centrum Systemów Infor-

macyjnych Ochrony Zdrowia.  

Fot. CSIOZ.  

Szanowni Państwo, 

Niniejszym Wydaniem zamykamy rok 2012, którego wydarzeniem ostatniego kwartału niewątpliwie była   

zorganizowana  w dniach 29-30 listopada – już po raz trzeci –  cykliczna Konferencja poświęcona 

„Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”. Podobnie jak poprzednie spotkania, III Konferencja licznie zgroma-

dziła przedstawicieli środowisk zainteresowanych rozwojem e-Zdrowia w Polsce. Pierwszy dzień Konferencji  

otworzył Pan Marcin Kędzierski, Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, wystąpieniem 

poświęconym e-dokumentacji oraz możliwościom jakie niesie dla samodzielnego zarządzania opieką zdrowotną 

przez pacjentów. Tematyka ta kontynuowana była w trakcie kolejnych wystąpień oraz sesji warsztatowych –     

ze szczególnym naciskiem na aspekty wiążące się z perspektywą pacjenta, jego oczekiwaniami oraz obawami 

wobec rozwiązań informacyjnych w ochronie zdrowia.  

Konferencja miała również na celu podsumowanie Projektu P2 - „Platforma udostępniania on-line przedsiębior-

com usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych”. Jak podkreślił w swojej wypowiedzi Dyrektor Centrum, 

wśród realnych korzyści Projektu P2 wymienić należy fakt, że w jego ramach dostarczane jest uniwersalne narzę-

dzie informatyczne, służące do utrzymywania rejestrów medycznych oraz świadczenia usług elektronicznych.  

W tym Wydaniu Biuletynu nawiązujemy do zagadnień III Konferencji, a w związku z tym przeczytać można 

m.in. o aspektach interesujących pacjentów dotyczących rozwoju telezdrowia – artykuł w sekcji „Okiem pacjenta”. 

Informujemy również o wynikach badań opinii realizowanych w ramach Projektu P1, z których wynikają    

konkretne oczekiwania opinii publicznej wobec budowanych rozwiązań w obszarze e-Zdrowia. W nawiązaniu do 

podsumowania Projektu P2, przeczytać można na temat uruchomienia Rejestrów na Platformie Wymiany    

Dokumentów Projektu P2 oraz ocenę aktualnego stanu Projektu.  

Zachęcamy do przeczytania artykułu dr Joanny Zabielskiej – Cieciuch, która za pośrednictwem naszego Biulety-

nu dzieli się z nami swoimi doświadczeniami w informatyzacji Przychodni Medycznej, namawia do podejmowania 

aktywności i wskazuje na wymierne korzyści z wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Na temat 

Telepielęgniarstwa, czyli planowania opieki i zarządzania samoopieką na świecie dowiemy się od Pani Doroty 

Kilańskiej, która podkreśla fakt, że każda nowa technologia musi być rozwijana przede wszystkim z korzyścią 

dla pacjenta. Polecamy także artykuł ekspercki pt. „Projekt P1 jako wstęp do budowy EHR o zasięgu krajo-

wym”, poświęcony istotnym aspektom i zasięgowi Projektu P1 w zakresie standaryzacji systemów klasy EHR. 

Z uwagi na wyjątkowy czas, w którym Biuletyn trafi do Naszych Czytelników, w imieniu własnym oraz całego 

zespołu redakcyjnego składam najserdeczniejsze życzenia Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności 

w Nowym Roku 2013.  

Dr inż. Kazimierz Frączkowski 

Koordynator Projektów Informacyjnych  

w Ochronie Zdrowia 
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Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia 

Biuletyn 

informacyjny  

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia  
jednostka Ministra Zdrowia 
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Dr inż. Kajetan Wojsyk 

Niniejsze opracowanie nawiązuje 

w pewnym sensie do wcześniejszego 

artykułu pt . „Jakość danych 

w rejestrach ochrony zdrowia” 

z Trzeciego Wydania Biuletynu Infor-

macyjnego CSIOZ (Marzec 2012 r.). 

W przywoływanym artykule zwraca-

no uwagę na jakość danych w reje-

strach (przykładem był Rejestr Pod-

miotów Wykonujących Działalność 

Leczniczą – RPWDL) i ich znaczenie 

dla prawidłowego funkcjonowania 

tych rejestrów. Z dniem 10 grudnia 

2012 r. weszło w życie rozporządzenie 

Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do 

rejestru podmiotów wykonujących działalność lecz-

niczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokony-

wania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru. 

Oznacza to, że częstokroć przywoływany przeze mnie 

jeden z fundamentalnych, podstawowych rejestrów pod-

miotowych ulega kolejnej już modyfikacji w ciągu ostat-

nich dwóch lat. Podobna sytuacja zachodziła będzie także 

w odniesieniu do innych rejestrów; będą one ulegały 

zmianom zarówno co do zakresu informacyjnego, jak i co 

do samej konstrukcji (np. poprzez łączenie z innymi reje-

strami). Jednak, co ważne, zmiany te związane będą wła-

śnie z potrzebą dostosowywania dotychczas odrębnych, 

autonomicznych rejestrów do współdziałania i do usuwa-

nia z nich tych elementów, które – jako nadmiarowe 

stają się zbędne. Krótko mówiąc, wszystkie rejestry 

w ochronie zdrowia znajdować się muszą pod stałą kon-

trolą podmiotów je utrzymujących - zarówno pod wzglę-

dem merytorycznym jak i technicznym. Należy w tym 

miejscu podkreślić, że o ile administratorzy danych – or-

gany rejestrowe – doskonale orientują 

się co do zakresu informacyjnego obję-

tego danym rejestrem, to właściwie 

a d m i n i s t r a t o r z y  t e c h n i c z n i 

(administratorzy systemów) muszą 

postrzegać elementy wymagające 

zmian. Nasuwa się pytanie: jak ma się 

rzecz z innymi elementami składo-

wymi systemu informacji w ochronie 

zdrowia? Ostatnia Konferencja organi-

zowana przez CSIOZ w dniach 29-30 

listopada 2012 r. była okazją do coraz 

bardziej rozwijającej się dyskusji nt. Elektronicznej Do-

kumentacji Medycznej, jej tworzenia, przechowywania 

i udostępniania. Podmioty lecznicze coraz lepiej rozumieją 

fakt, że dostarczanie rozwiązań zapewniających możli-

wość tworzenia dokumentacji medycznej leży po stronie 

przedsiębiorców, dostawców systemów informatycznych. 

Znacznie trudniej jednak przychodzi zaakceptować sytu-

ację, w której elektroniczna dokumentacja, za którą odpo-

wiedzialny jest podmiot leczniczy czy konkretny lekarz 

miałaby być składowana gdzieś poza gabinetem lekarskim 

– w „chmurze”, w środowisku leżącym gdzieś, wydawało-

by się całkowicie poza kontrolą lekarza ją tworzącego. 

O ile bowiem w przypadku dokumentacji papierowej nie 

mamy poczucia potrzeby szczególnego podejścia do niej, 

traktujemy ją jak każdą inną dokumentację (w sensie prze-

chowywania), o tyle w przypadku dokumentacji elektro-

nicznej ogarnia nas niepokój, niepewność związana 

z jednej strony z jej zabezpieczeniem, a z drugiej strony 

z bliskim terminem konieczności jej wdrożenia. Trzeba 

jednak z całą pewnością uświadomić sobie, że zarówno 

koszty wytworzenia bezpiecznego środowiska przetwarza-

nia dokumentacji medycznej, jak i przechowywanie tej 

dokumentacji przez dziesiątki lat nie są sprawami trywial-

nymi i muszą być rozwiązane w sposób adekwatny do 

aktualnego poziomu technologicznego rozwoju narzędzi 

teleinformatyki. Innymi słowy, wydaje się racjonalne udo-

stępnianie przez wyspecjalizowane podmioty przestrzeni 

składowania dokumentacji medycznej. Oczywiste jest, że 

miejsce składowania dokumentacji medycznej musi być 

ściśle określone (a dokładniej, jednoznacznie musi być 

określony podmiot odpowiadających za bezpieczeń-

stwo i dostępność dokumentacji medycznej). Naj-

prawdopodobniej temat określania niezbędnych warun-

ków wynajmowania takiej bezpiecznej przestrzeni zacznie 

się pojawiać coraz częściej. Odrębną sprawą pozostają 

zadania, jakie ustawy nakładają na podległy ministrowi 

właściwemu ds. zdrowia podmiot właściwy dla tworzenia 

i utrzymywania systemów informacyjnych ochrony zdro-

wia. Ponieważ został on jednoznacznie wskazany, a także 

jednoznacznie wskazane zostały w ustawie o systemie 

informacji w ochronie zdrowia funkcje tworzonych 

i utrzymywanych przez niego systemów, 

więc wiadome jest, że jednym z utrzy-

mywanych mechanizmów wyszukiwania 

dokumentacji będzie baza indeksów 

(wskaźników) do jednostkowej doku-

mentacji medycznej poszczególnych 

pacjentów. Warto zwrócić uwagę, że 

mentalnie przywykliśmy już, korzystając 

z Internetu i zlokalizowanych w nim 

rozwiązań takich jak np. Dropbox, 

Evernote, a nawet poczta elektroniczna, 

do tego, że nasze prywatne zasoby 

gdzieś w sieci przechowujemy, bez dokładnej wiedzy 

o tym, gdzie w rzeczywistości te zasoby się znajdują, i jak 

w rzeczywistości wygląda sprawa ich bezpieczeństwa. 

Elektronizacja zasobów informacyjnych w ochronie zdrowia  

Autor jest Za-

stępcą Dyrekto-

ra ds. Informa-

tycznych w 

Centrum Syste-

mów Informa-

cyjnych Ochro-

ny Zdrowia  
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Przykład ten przywołany został w celu potwierdzenia 

niejako faktu, iż rozwiązania znane nam z innych obsza-

rów naszej aktywności pomagają nam mentalnie pokonać 

pewne trudne w pierwszej chwili do zaakceptowania roz-

wiązania. Oczywiście przechowywanie i udostępnianie 

elektronicznej dokumentacji medycznej jest problemem 

bez porównania delikatniejszym i trudniejszym niż przy-

wołane przykłady, ale chodzi tu o przywołanie pewnych 

analogii pozwalających łatwiej zrozumieć dostęp do wła-

snych zasobów z dowolnego miejsca. Wyobraźmy sobie 

zatem sytuację, w której lekarz, posługując się znanym 

sobie oprogramowaniem gabinetowym, uzupełnionym 

o pewne dodatkowe elementy (np. umożliwiające podpisy-

wanie dokumentacji w celu zapewnienia jej niezmienności 

i związania swojej osoby z tworzonym dokumentem), po 

prostu składuje wytworzone przez siebie dokumenty 

w bezpiecznym, wynajmowanym np. dla większej grupy 

lekarzy środowisku – i ma do nich dostęp tak samo, jak do 

własnego konta bankowego czy własnej poczty elektro-

nicznej. Ma także dostęp do wyników zleconych przez 

siebie badań. Oznacza to, że istnieje potrzeba standardo-

wego wyprowadzania do plików elektronicznych wyników 

badań wykonywanych za pomocą różnego rodzaju urzą-

dzeń. Informacja o istnieniu takiego dokumentu trafia do 

centralnego systemu, gdzie trafiają także informacje 

o dokumentach medycznych innych pacjentów. Odpo-

wiednie zapytanie osoby uprawnionej skierowane do bazy 

pozwoli „sprowadzić” potrzebny dokument lub zwizuali-

zować określony zestaw danych w formie tabeli czy wy-

kresu. Jest oczywiste, że w związku z potrzebą ściągnięcia 

dokumentów (bądź danych) serwery w „chmurze” udo-

stępniające zasoby muszą być w stanie obsłużyć żądanie 

ich dostarczenia w akceptowalnym czasie. Z uwagi na 

fakt, że z założenia tworzenie dokumentacji medycznej 

miało być oparte o istniejące już i sprawdzone standardy 

(przemawiają za tym zarówno potrzeby zapewnienia inter-

operacyjności, o czym była już mowa w poprzednim arty-

kule, jak i zasada korzystania z dorobku naukowego i nie-

wyważania otwartych drzwi), w czasie wspomnianej już 

III Konferencji zorganizowano specjalne warsztaty doty-

czące standardu HL7 CDA – zgromadziły one znacznie 

więcej chętnych, niż przewidywano. Wydaje się zatem, że 

należy kontynuować ten kierunek działania.  

Podsumowując: zarówno intensywne porządkowanie elek-

tronicznej infrastruktury, doprowadzanie do spójności 

i interoperacyjności istniejących już rejestrów medycz-

nych, jak i równoległe prowadzenie prac związanych 

z przygotowywaniem rozwiązań pozwalających na prze-

chowywanie dokumentacji medycznej, szkolenia 

i konferencje powinny w rezultacie doprowadzić do ocze-

kiwanego celu – poprawy funkcjonowania systemu infor-

macji w ochronie zdrowia i tym samym poprawy jakości 

ochrony zdrowia pacjentów. ■ 

Realizacja części III – System Gromadzenia Danych Medycznych  

W dniu 15 czerwca 2012 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia podpisało z Konsorcjum firm Kamsoft 

S.A. oraz Asseco Poland S.A. umowę dotyczącą realizacji produktów w zakresie części III Projektu P1. Obejmuje ona 

następujące systemy: „System Gromadzenia Danych Medycznych”, “Pomocnicza Baza Rozszerzonych Danych Medycz-

nych”, „System Obsługi Rejestrów”, „System Weryfikacji” oraz „System Wspomagania Rozliczeń”.  

Produkty i usługi powstające w ramach realizacji wspomnianej umowy można określić rdzeniem Systemu P1. W celu 

zrozumienia wagi tej części Projektu P1, warto przybliżyć planowany zakres produktów, które realizowane są przez   

Wykonawców części III. W ramach Studium Wykonalności w części III wyodrębniono następujące systemy: System 

“SGDM-Zdarzenia Medyczne”, dzięki któremu możliwe będzie wprowadzanie i przechowywanie informacji o zdarze-

niach medycznych. System “SGDM-Recepty” umożliwi wystawianie oraz udostępnianie informacji o elektronicznych 

receptach. Z kolei system “SGDM-Skierowania i Zwolnienia” w przyszłości będzie obsługiwał wystawianie i realizację 

skierowań oraz zwolnień lekarskich. System “SGDM-Osobista Dokumentacja Medyczna” wspomoże udostępnianie 

Elektronicznej Dokumentacji Medycznej użytkownikom Systemu P1.  

Zostanie również zbudowany system “SOR-Rejestry” przechowujący i konsolidujący dane rejestrowe z zewnętrznych 

źródeł danych. Powstanie system “SOR-Słowniki” przechowujący dane słownikowe na potrzeby Systemu Informacyjne-

go Ochrony Zdrowia oraz aplikacja wspomagająca zarządzanie danymi podstawowymi. System weryfikacji będzie miał za 

zadanie wspomagać weryfikację zgromadzonych zdarzeń medycznych. System Wspomagania Rozliczeń usprawni realiza-

cję rozliczeń między płatnikami a usługodawcami.  

Nawet powyższy, zwięzły opis realizowanych produktów pokazuje, jak szeroki jest zakres prac w części III. W zakończo-

nym już etapie piątym Projektu P1, Wykonawca przeprowadził, przy udziale Centrum, szereg prac analitycznych doty-

czących poszczególnych obszarów. Odbyły się także spotkania z poszczególnymi interesariuszami Projektu P1, dla któ-

rych podsystemy budowane w ramach III części są wyjątkowo istotne. Uzyskane w ten sposób informacje pozwoliły 

Wykonawcom na doprecyzowanie koncepcji poszczególnych systemów i rozwiązań. Kolejne prace w ramach części III 

będą się skupiać na dalszej analizie obszarów i usług przewidzianych do udostępnienia w 2013 roku. ■ 

Kontakt: Damian Kuczyński, Online-Skills, Zastępca Kierownika Projektu P1, e-mail: P1_bzp@csioz.gov.pl  

mailto:P1_bzp@csioz.gov.pl
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POSTĘPY W PROJEKTACH CENTRALNYCH 

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych 

o Zdarzeniach Medycznych (P1) 

W dniu 10 grudnia 2012 r. podpisano porozumienie dot. współpracy pomiędzy       Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Dnia 4 grudnia 2012 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu P1. 

W dniach 29-30 listopada 2012 r. w Warszawie odbyła się III Konferencja z cyklu „Elektroniczna Dokumentacja      

Medyczna”, organizowana przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), więcej na temat tego 

wydarzenia na łamach naszego Biuletynu. 

W ramach realizacji prac projektowych, w okresie ostatnich miesięcy przeprowadzono szereg spotkań konsultacyjnych 

z interesariuszami Projektu P1. Spotkania pozwalają na określenie i uzgodnienie potrzeby uwzględnienia istotnych zało-

żeń mających wpływ na budowaną platformę centralną. Do tej pory przeprowadzono, między innymi, konsultacje 

z przedstawicielami następujących instytucji i organizacji: 

Narodowy Fundusz Zdrowia - w zakresie m.in. e-Recepty, e-Zleceń, Centralnego 
Zasobu Informacyjnego List  Oczekujących i Centralnego Wykazu Pracowników 
Medycznych. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych - w zakresie m.in. obsługi e-Zwolnień w Projekcie 
P1. 

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów   
Biobójczych celem podjęcia ustaleń dotyczących Rejestru Leków jako jednego 
z rejestrów wtórnych realizowanych w Projekcie P1 (omówienie koncepcji i zastosowania). 

Naczelna Izba Lekarska i Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych – w zakresie sposobu pozyskiwania i zakresu danych 
do Centralnego Wykazu Pracowników Medycznych. 

Rzecznik Praw Pacjenta – w zakresie m.in. Portalu – Platformy Publikacyjnej oraz potrzeb w obszarze procesu wykry-
wania nadużyć, które mogłyby być realizowane w oparciu o dane pozyskiwane z Systemu P1. 

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych - w zakresie sposobu pozyskiwania i zakresu danych do Centralnego    
Wykazu Pracowników Medycznych. 

Równoległe prowadzona jest ścisła współpraca z wybranymi departamentami Ministerstwa Zdrowia. 

W dniu 2 listopada 2012 r. zakończono realizację prac Etapu V Projektu P1. Tytułem przypomnienia, etap ten przezna-

czony był na organizację pracy, wdrożenie Wykonawców Projektu P1, wypracowanie i przyjęcie spójnego podejścia do 

realizacji wybranych aspektów analizy, projektowania i wytwarzania oraz obejmujący prace związane z uszczegóławia-

niem architektury systemu. 

Zgodnie z informacjami w poprzednim Wydaniu Biuletynu, CSIOZ konsekwentnie poszerza działania informacyjno – 

promocyjne dla Projektów P1 i P2. Od dnia 19 października 2012 r. w obszarze PR Centrum wspiera firma Online-skills 

Sp. z o.o. wyłoniona w toku przeprowadzonego postępowania przetargowego.    

Dnia 12 października 2012 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Unizeto Technologies S. A. dotyczą-

cą zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie, realizację i nadzór gwarancyjny 

systemów „Szyna Usług” oraz „Systemu Administracji”. Krajowa Izba Odwoławcza w swoim postanowieniu w sprawie 

dopuszczenia dowodu z opinii biegłego, powołała biegłego, któremu wyznaczono termin wydania opinii do dnia 6 stycz-

nia 2013 r. Po otrzymaniu opinii, wyznaczony zostanie nowy termin rozprawy odroczonej w dniu 14 listopada 2012 r. 

Trwają prace II Etapu Projektu Zintegrowanego Prototypu e-Recepty i IKP, w którym po pozytywnym przeprowadze-

niu testów realizowany będzie proces wdrażania, szkolenia i promocji Projektu w dziesięciu ośrodkach miejskich na tere-

nie całego kraju. Chęć udziału w Projekcie zgłosiło wiele aptek, przychodni i szpitali. Zakończenie tego Etapu przewi-

dziane jest na początek roku 2013. Natomiast na III Etap Projektu, planowane są prace związane z przystosowaniem 

usługodawców do włączenia się do Zintegrowanego Prototypu, jak również testowane będą nowe funkcjonalności syste-

mu między innymi związane z mobilnym (m.in. telefonicznym) dostępem do IKP i wypisywaniem recept przez lekarza. 

W wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego na „Świadczenie usługi audytu w ramach Projektu Elektroniczna 

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

udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych (P2)”, dokonano wyboru  

najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę Soflab Technology Sp. z o.o.  

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

p.o. Kierownika Projektu P1: Paweł Pierzchała, tel. (0-22) 597-09-08, e-mail: p.pierzchala@csioz.gov.pl  

http://www.P1.csioz.gov.pl
mailto:p.pierzchala@csioz.gov.pl
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W dniu 1 stycznia 2012 r. planowane jest 

uruchomienie na Platformie P2 Rejestru 

Zezwoleń Na Prowadzenie Aptek Ogólno-

dostępnych, Punktów Aptecznych oraz 

Rejestru Udzielonych Zgód na Prowadze-

nie Aptek Szpitalnych i Zakładowych. Re-

jestry umożliwiają zdalne złożenie wniosku 

oraz jego zdalną obsługę, co umożliwi wy-

konanie wszystkich niezbędnych czynności 

on-line, bez konieczności wizyt w urzędach. Dzięki temu 

polepszy się obsługa spraw związanych z utrzymaniem 

rejestru Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych 

oraz Rejestru Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek 

Szpitalnych i Zakładowych. Wprowadzenie tych uspraw-

nień było możliwe w wyniku realizacji Projektu P2 - 

„Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług 

i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych” w ramach 

którego, wdrożono m.in. Platformę Wymiany Dokumen-

tów (PWD). Platforma ta umożliwia szybką i niezawodną 

wymianę dokumentów elektronicznych zapewniając ich 

bezpieczeństwo i niezaprzeczalność m.in. poprzez wyko-

rzystanie PKI (ang. Public Key Infrastructure) oraz podpisu 

elektronicznego. Rozwiązanie pozwoli także jednostkom 

administracji publicznej na uzyskanie łatwej edycji i dostę-

pu do danych rejestrowych. 

Wdrożony system będzie przechowywał i udostępniał dane 

apteki. Dane właściciela, apteki oraz zezwolenia apteki 

będą dostępne w przystępnej formie. Udostępniono także 

możliwość wyszukiwania placówek i tworzenie raportów. 

System jest zarazem wygodny i bezpieczny w obsłudze, 

gdyż całe połączenie odbywa się za pomocą 

bezpiecznego łącza www (SSL, HTTPS). 

Oprócz tego każda operacja będzie uwierzy-

telniana certyfikatami, natomiast dla wrażli-

wych uprawnień będą ograniczenia 

w uwierzytelnianiu. Oprócz tego wszelkie 

działania na Platformie będą monitorowane, 

czego efektem będzie wykrywanie anomalii 

i zapisywanie historii zmian i edycji. Każdy 

system współpracujący będzie musiał być uwierzytelnio-

ny. Dzięki temu Rejestr Zezwoleń Na Prowadzenie Aptek 

Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr 

Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych 

i Zakładowych będzie w pełni bezpieczny. 

W ramach przygotowania użytkowników do korzystania 

z Systemu, w dniu 24 października 2012 r. Centrum Syste-

mów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zorganizowało 

spotkanie oraz szkolenie dla użytkowników Rejestru Ze-

zwoleń Na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punk-

tów Aptecznych oraz Rejestru Udzielonych Zgód na Pro-

wadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych. Wydarzenie 

to odbyło się z udziałem przedstawicieli Głównego    

Inspektoratu Farmaceutycznego oraz Wojewódzkich  

Inspektoratów Farmaceutycznych, a jego tematem było 

omówienie obsługi formularzy oraz procesu rejestracji 

hurtowni, aptek i punktów aptecznych na Platformie  

Wymiany Dokumentów. Więcej na temat spotkania na 

stronie: www.csioz.gov.pl/indexDetail.php?id=171■ 

Kontakt: Marcin Węgrzyniak, Kierownik Projektu P2,  

tel. (0-22) 597-09-91, e-mail: M.Wegrzyniak@csioz.gov.pl  

Uruchomienie Rejestrów na Platformie Wymiany Dokumentów 

Projektu P2 

Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów me-

dycznych (P2) 

Dokonano odbioru III etapu w ramach umowy na wytworzenie Systemu Administracji (SA) i Platforma Wymiany Doku-

mentów (PWD). Od dnia 15 października 2012 r. Systemy są gotowe do uruchomienia produkcyjnego, które planowane 

jest wraz z uruchomieniem rejestrów Głównego Inspektora Farmaceutycznego / Wojewódzkich Inspektorów Farma-

ceutycznych.  

Pozytywnie zakończono testy rejestrów GIF / WIF  uruchomionych na Platformie P2: Rejestr Zezwoleń na Prowadze-

nie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych, 

Zakładowych i Działów Farmacji Szpitalnej; Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej. Rejestry te 

są już dostępne na Platformie P2, do końca grudnia br. trwa okres ich stabilizacji. Od 1 stycznia 2013 r. zostaną one uru-

chomione produkcyjnie.  

Dnia 24 października 2012 r. odbyło się spotkanie i szkolenie dotyczące Rejestru Zezwoleń Na Prowadzenie Aptek 

Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestrem Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakła-

dowych znajdującego się na Platformie Wymiany Dokumentów dla pracowników Głównego Inspektoratu  Farmaceu-

tycznego oraz Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych jako użytkowników systemu. Więcej na temat tego spo-

tkania na kolejnych stronach Biuletynu. Dnia 22 listopada 2012 r. przeprowadzono Webinarium dotyczące Projektu P2. 

Zalogowani uczestnicy tego wirtualnego seminarium mieli okazję do zadawania pytań ekspertom CSIOZ realizującym 

Projekt P2. Natomiast w dniu  28 listopada br. w Centrum zorganizowano  kolejne Webinarium z udziałem przedstawi-

cieli GIF.  Więcej na temat Webinariów na kolejnych stronach Biuletynu.■ 

Kierownik Projektu P2: Marcin Węgrzyniak, tel. (0-22) 597-09-91, e-mail: M.Wegrzyniak@csioz.gov.pl  

http://www.csioz.gov.pl/indexDetail.php?id=171
mailto:M.Wegrzyniak@csioz.gov.pl
mailto:M.Wegrzyniak@csioz.gov.pl
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OKIEM PACJENTA 

Tomasz Szelągowski 

e-Zdrowie staje się coraz częst-

szym tematem spotkań i konfe-

rencji organizowanych w naszym 

kraju. Jest to między innymi efekt 

działań informacyjnych prowa-

dzonych przez Centrum Syste-

mów Informacyjnych Ochrony 

Zdrowia (CSIOZ), Polskiego To-

warzystwa Pielęgniarskiego 

(PTP), Federacji Pacjentów Pol-

skich (FPP), Polskiego Towarzy-

stwa Telemedycyny (PTT), Krajo-

w e j  I z b y  G o s p o d a r c z e j 

(KIGMED), jak i innych podmio-

tów i instytucji. 

Wymienienie organizatorów oraz podanie tematów przy-

gotowywanych przez nich konferencji i spotkań to zbyt 

mało. Przyjrzyjmy się dokładniej jednemu z takich wyda-

rzeń i zastanówmy się jakie praktyczne elementy wnosi do 

tworzonych w kraju rozwiązań. Omówimy konferencję 

organizowaną w Centrum w dniu 25 września br. 

w ramach Projektu Chain of Trust (Łańcuch Zaufania), 

o której wspomniałem w poprzednim wydaniu Biuletynu 

I n f o r m a c y j n e g o  C SI OZ 

(wrzesień 2012, wydanie szóste, 

s. 7). Liderem i koordynatorem 

na poziomie europejskim tego 

Projektu jest European Patients’ 

Forum (EPF), a partnerami konsorcjum są europejskie 

organizacje parasolowe: lekarzy (Standing Committee of 

European Doctors, Comité Permanent des Médecins 

Européens - CPME), pielęgniarek (European Federation 

of Nurses Associations - EFN) i farmaceutów 

(Pharmaceutical Group of the European Union - PGEU). 

W kilku zdaniach przedstawię rezultaty badań przeprowa-

dzonych przez wymienionych partnerów w sześciu kra-

jach Europy (prezentacja zawierająca bardziej szczegóło-

we dane badań zamieszczona jest na stronie internetowej 

http://www.transmisjeonline.pl/csioz/materialy/

CoT_debata%201_rezultaty_pl.pdf): 

Zarówno pacjenci jak i profesjonaliści są zgodni, że 

TeleZdrowie powinno być wprowadzane jako uzupeł-

niająca forma kontaktu. 

Widoczny jest opór przed wprowadzaniem takiej 

zmiany wynikający z braku odpowiedniej wiedzy. 

Można go pokonać kierując więcej uwagi na motywa-

cję i wsparcie pracowników ze strony menagerów 

placówek medycznych. 

TeleZdrowie może: poprawić jakość i dostęp do opie-

ki zdrowotnej, wspierać proces leczenia i pomóc pa-

cjentom i personelowi medycznemu pozostać w regu-

larnym kontakcie. 

Łańcuch Zaufania mówi nam, że wiele postrzeganych 

barier odnoszących się do technologii znika po pew-

nym czasie użytkowania, zwłaszcza gdy wymagania 

użytkownika są skutecznie zintegrowane w projekto-

waniu i realizacji usług. 

W ramach dyskusji nad zaprezentowanymi rezultatami 

badań wskazano na potrzebę dostosowania regulacji 

prawnych, Tworzą one barierę dla profesjonalistów 

w korzystaniu z tej formy kontaktu związane z odpowie-

dzialnością (m.in. Art. 42, Ustawy o Zawodzie lekarza 

i lekarza dentysty) i określające orzekanie o stanie zdrowia 

po uprzednim osobistym zbadaniu pacjenta. 

Rezultaty badań to dopiero część przedstawionych da-

nych. Zaprezentowane zostały również rekomendacje, 

które powstały na bazie zebranych opinii, przeprowadzo-

nych warsztatach i konsultacji w zespołach z udziałem 

wszystkich partnerów konsorcjum. A oto kilka z nich: 

TeleZdrowie musi być ukierunkowane na użytkowni-

ka, objąć jego potrzeby, utrzymać zaufanie w bezpo-

średnich relacjach i powinien 

być wprowadzony system za-

chęt. 

Systemowa edukacja powin-

na  uwzg lędn iać  wi edzę 

i  umiejętności dotyczące            

e-Zdrowia i TeleZdrowia, a szkolenia na ten temat 

powinny być włączone jako przedmiot fakultatywny 

do programów opieki zdrowotnej, być częścią systemu 

rozwoju zawodowego i edukacji powszechnej dla 

przyszłych pokoleń. 

Zaangażowanie polityczne dotyczące długotermino-

wych strategii powinno zabezpieczyć utrzymanie kie-

runku reform bez względu na zmiany polityczne, za-

pewnić przejrzysty proces dialogu i współpracy po-

między środowiskami i sprzyjać tworzeniu synergii. 

Realizacja TeleZdrowia powinna iść w parze z konfi-

guracją lokalnej opieki społecznej oraz systemów 

wsparcia dla pacjentów i ich opiekunów. 

Dyskusje prowadzone podczas pierwszej i drugiej sesji 

panelowej tej konferencji wywołały - jak można było zo-

baczyć, śledząc transmisję „on line” - ciekawe rozważania. 

Wszystkie zaprezentowane materiały, zarówno ze strony 

FPP jak i CSIOZ, potwierdziły konieczność prowadzenia 

dialogu na szerszej płaszczyźnie i w dużo większej skali 

niż dotychczas praktykowana.  

Autor jest  

Dyrektorem 

Generalnym 

Federacji  

Pacjentów Pol-

skich  

TeleZdrowie ogniwem w „Łańcuchu Zaufania” 

http://www.transmisjeonline.pl/csioz/materialy/CoT_debata%201_rezultaty_pl.pdf
http://www.transmisjeonline.pl/csioz/materialy/CoT_debata%201_rezultaty_pl.pdf


STR. 7 2012, WYDANIE SIÓDME 

Aby mierzyć efekty wprowadzania TeleZdrowia powinni-

śmy używać innej miary, niż dotychczas statystycznie 

przyjęta, a mianowicie uwzględniać wzrost jakości życia 

pacjenta. To oznacza zaproszenie humanistów do projek-

towania rozwiązań, dołączenia badań jakościowych jako 

uzupełnienie suchych danych liczbowych z dziedziny 

finansów, statystyki, czy informatyki. Przenikanie inicja-

tyw od personelu medycznego do sektora (małych i śred-

nich przedsiębiorstw), powinno się stać siłą twórczą do 

projektowania i  wprowadzania dalszych innowacyjnych 

rozwiązań. Świat „pionierskich projektów” powinien mieć 

praktyczny punkt odniesienia w „świecie codziennym”, 

i poddany potem transparentnej ewaluacji, wdrażany dla 

uzyskania jeszcze lepszej jakości usług dla pacjenta. 

Materiał, który został zebrany podczas spotkania stanie 

się częścią raportu kierowanego do Dyrektoriatu Zdrowia 

Komisji Europejskiej i będzie ważnym wkładem do przy-

gotowania regulacji dla krajów członkowskich. Zostanie 

przedstawiony organizacjom pacjentów ze wszystkich 

krajów Unii Europejskiej na styczniowej konferencji 

w Brukseli, jak również trafi do wszystkich zainteresowa-

nych osób i instytucji w Polsce. 

Wierzę, że zaprezentowane na konferencji rezultaty i re-

komendacje zebrane podczas prac w ramach Projektu, 

trafiły na właściwy grunt. Grono osób znajdujących się na 

sali stanowiło szczególny związek, bycia jednocześnie 

twórcą i tworzywem. Usłyszeliśmy się nawzajem. Dla 

dalszych losów TeleZdrowia w Polsce, to pokaźna zalicz-

ka. ■ 

Konatakt: Tomasz Szelągowski, Dyrektor Generalny 

Federacji Pacjentów Polskich,  

e-mail: biuro@federacjapp.pl 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdro-

wia zorganizowało Webinaria poświęcone zagadnie-

niom Projektu „Platforma udostępniania on-line 

przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych reje-

strów medycznych”- P2.  

Przeprowadzenie spotkania z wykorzystaniem 

wirtualnych narzędzi, umożliwiło obustronną 

komunikację między prowadzącym spotkanie 

a jego uczestnikami, znajdującymi się w róż-

nych lokalizacjach. Udział w Webinariach był 

bezpłatny i możliwy po wcześniejszym zalogo-

waniu. 

W dniu 22 listopada 2012 r.  w wirtualnym 

seminarium udział wzięli eksperci Centrum 

odpowiedzialni za realizację Projektu P2, którzy podczas 

spotkania dzielili się swoja wiedzą i doświadczeniem naby-

tym podczas pracy w Projekcie (i nie tylko). Ekspertami 

prowadzącymi seminarium byli  Kierownik Projektu P2, 

Marcin Węgrzyniak oraz doradca Centrum Mirosław  

Januszewski, z firmy Trusted Information Consulting 

Sp. z o.o. Podczas tego internetowego seminarium każdy 

zainteresowany Projektem P2 miał okazję do zadawania 

pytań oraz uzyskania wszelkich informacji na temat zreali-

zowanego Projektu. Oto niektóre pytania zadawane przez 

uczestników podczas spotkania: Kiedy zostanie uruchomiona 

platforma P2? W jakim zakresie będą udostępniane dane przedsię-

biorcom.? Czym różni się P1 od P2? Jacy gestorzy poza GIF, 

zadeklarowali lub planują  przeniesienie swoich rejestrów na infra-

strukturę P2? Czy przewidywana jest opłata za używanie platfor-

my P2? Jaki jest szacowany koszt uruchomienia jednego rejestru? 

Czy system będzie mógł wymieniać rejestry z systemami UE? Jak 

duża liczba użytkowników jest w stanie obsłużyć system? 

Kolejne  Webinarium odbyło się dnia 28 listopada br. 

Tym razem spotkanie przeprowadzono z udziałem przed-

stawicieli Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego 

(GIF) w osobach Pani Anny Polit - Głównej Specjalistki 

w Departamencie Nadzoru GIF i Pana Macieja 

Ziółkowskiego - Starszego Specjalisty GIF,  

Wykonawcy Rejestru Aptek na Platformie Wy-

miany Dokumentów (jednego z produktów 

Projektu P2) – firmy Rodan Systems S.A. repre-

zentowanej przez Panią Anna Staniszczak oraz 

Doradcy Projektu P2 firmy Trusted Informa-

tion Consulting Sp. z o.o. w osobie Pana Miro-

sława Januszewskiego. Zagadnienia poruszane 

podczas tego Webinarium koncentrowały się 

w szczególności wokół funkcjonowania hurtowni, aptek 

i punktów aptecznych na Platformie Wymiany Dokumen-

tów. Eksperci odpowiadali między innymi na następujące 

pytania: Czy w bazie pacjentów będą tylko osoby ubezpieczone 

przez ZUS? Do kiedy jest planowane uzyskanie pełnej funkcjonal-

ności Projektu (red. Systemu)? Jak aktualizować dane wprowadza-

ne do Rejestru np. zmiana kierownika apteki itp.? Czy będzie 

udostępniona wersja do ćwiczeń jeżeli chodzi o system elektroniczny 

rozpatrywania wniosków? 

W każdym z uruchomionych Webinarów udział wzięło 

ok. 50 zalogowanych uczestników. Dla osób zaintereso-

wanych tematyką Projektu P2, które chciałyby odtworzyć 

przebieg tych spotkań i uzyskać odpowiedzi na przytacza-

ne powyżej pytania zapraszam na stronę: http://

webinaria.online-skills.com/archiwum/ ■ 

Kontakt: Marcin Węgrzyniak, Kierownik Projektu P2,  

tel. (0-22) 597-09-91, e-mail: M.Wegrzyniak@csioz.gov.pl  

Webinaria podsumowujące Projekt P2 

mailto:biuro@federacjapp.pl
http://webinaria.online-skills.com/archiwum/
http://webinaria.online-skills.com/archiwum/
mailto:M.Wegrzyniak@csioz.gov.pl
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38 mln Polaków (w raporcie nazywanych usługobiorcami), w tym setki 

przedstawicieli różnych grup interesariuszy przyszłego Projektu, czekają 

na zasadniczą poprawę funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w tym 

poprzez wykorzystanie coraz powszechniej obecnych technologii infor-

matycznych. Dziwią się, dlaczego w przypadku usług medycznych w Pol-

sce ciągle nie korzysta się w pełni z możliwości technologicznych, które z 

powodzeniem stosowane są przy świadczeniu innych rodzajów usług.   

Zaprezentowane niżej rezultaty badań to przegląd odpowiedzi obywateli nasze-

go kraju, na zadane im pytania dotyczące przygotowywanego Projektu  

i sposobu  informowania o nim. Jest to więc aktualny obraz Projektu P1, jaki 

widziany jest oczyma jego przyszłych beneficjentów.  

Nadal wiemy za mało o P1 

Mimo długiego okresu przygotowań i znacznych wysiłków informacyjnych 

(tylko w ostatnich 6 miesiącach na tematy związane z Projektem zostało opubli-

kowanych blisko 1400 różnego rodzaju artykułów, z czego ponad 500 w prasie 

i blisko 900 w Internecie), usługobiorcy, czyli ci dla których Platforma jest przygotowywana, najczęściej nic jeszcze o niej 

nie wiedzą. Jedynie, co piąty obywatel naszego kraju (w wieku powyżej 15 lat)  zarejestrował jakąś informacje o  przygoto-

wywanej elektronicznej platformie medycznej i usługach, które mogą być oferowane za jej pośrednictwem. Ale tylko 4% 

badanych deklaruje, że wiele na ten temat słyszało, zaś pozostałe 16% jedynie coś słyszało, ale nie wiedzą na czym ma to 

polegać. Na tym samym poziomie kształtuje się wiedza nt. e-Recepty. W przypadku zaś teleopieki, aż 92% badanych do-

tąd nic nie wie o tego rodzaju możliwych zastosowaniach w ochronie zdrowia.   

Wiedza na temat Projektu P1 nie jest wysoka także po stronie usługodawców, którzy mają korzystać z produktów Pro-

jektu zawodowo. Połowa lekarzy przyznaje, że nie słyszała o projekcie stworzenia platformy wspierającej wymianę doku-

mentacji medycznej. 42% lekarzy coś słyszało na ten temat. A zaledwie 8% deklaruje, że posiada na ten temat  informacje.  

Podobnie przedstawiają się wyniki wśród pozostałego personelu medycznego – większość badanych (56%) nic nie 

słyszała o projekcie platformy. Dwie piąte respondentów (39%) słyszało o projekcie, ale nie bardzo wie, na czym miałby 

polegać. Tylko 5% badanych wiele wie na ten temat. 

Najbardziej zorientowani w temacie platformy wspierającej wymianę dokumentacji medycznej jest grupa osób zarządza-

jących placówkami medycznymi, choć i w tym przypadku odsetek osób, które nic nie słyszały o projekcie jest duży – 

35%. Wiele na temat platformy słyszał co piąty zarządzający. 

Pytani na ten temat liderzy stowarzyszeń usługodawców oceniali swoja wiedzę na temat Projektu P1, jako zdecydowanie 

zbyt niską w stosunku do zapotrzebowania. Zarówno oni, jak i przedstawiciele pozostałych grup interesariuszy są przeko-

nani, że w dużej mierze właśnie od zaangażowania usługodawców (ich wiedzy na temat Projektu, ale także stopnia inter-

nalizacji jego założeń i identyfikacji z Projektem) zależeć będzie jego powodzenie. „Coś tam słyszałem, ale raczej na zasa-

dzie coś bardzo dużego, ambitnego jest przygotowywane, ale co to będzie, jak będzie wyglądało, co ma to konkretnie dać, 

itp. to niekoniecznie. To wiedza taka zasłyszana skądinąd, ale nie konkretna, oficjalna, mająca jakiś formalny status.” /lider 

stowarzyszenia usługodawców/. 

Zainteresowanie możliwościami 

Projektu 

Projekt w większości jest jeszcze nie znany 

(z tego względu nie może być przedmiotem 

oceny). Jego  idea, w postaci prezentowanych 

respondentom możliwości,  jest jednak przyj-

mowana korzystnie.      

Dla zdecydowanej większości badanych usługo-

biorców (68%) pomysł wdrożenia elektronicz-

nej platformy, w której lekarz i pacjent mieliby 

dostęp do zgromadzonych informacji o odby-

tych wizytach, wykonanych usługach, skierowa-

niach, receptach i przyjmowanych lekach, 

a także zaleceniach medycznych, jest oceniany jako korzystny dla pacjentów. Przeciwnego zdania jest 18% respondentów. 

Dla 14% badanych jest to bez większego znaczenia. 

Opinia społeczna czeka na wdrożenie Projektu P1 

Jerzy  

Głuszyński  
Autor jest wice-

prezesem In-

stytutu Ba-

dawczego Pro-

Publicum 

Anna  

Kowalewska 
Autorka jest 

prezesem In-

stytutu Ba-

dawczego Pro-

Publicum 
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Idea Projektu podoba się także usługodawcom, zarządzającym ochroną zdrowia, lekarzom i pozostałemu personelowi 

medycznemu. Dla zdecydowanej większości przedstawicieli tych grup interesariuszy Platforma jest postrzegana jako 

potrzebna, a dla wielu wręcz jako niezbędna. Nie więcej niż co dziesiąty badany uważa tego rodzaju system za niepo-

trzebny.  

Głównie oczekiwaną korzyścią z Projektu według wszystkich interesariuszy jest usprawnienie pracy lekarzy i personelu 

medycznego. Kolejnym istotnym zagadnieniem dla wszystkich trzech grup biorących udział w badaniu, jest usprawnie-

nie funkcjonowania placówek medycznych. 

Osoby zarządzające oraz personel medyczny, w porównaniu do lekarzy, wydają się przykładać większą uwagę do korzy-

ści wynikających z funkcjonowania Platformy dla samych pacjentów: skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na inne 

świadczenia zdrowotne i ułatwienie pacjentowi dostępu do jego dokumentacji medycznej. 

Warte odnotowania jest wysokie (szczególnie w grupie pozostałego personelu medycznego) oczekiwanie skrócenia cza-

su oczekiwania pacjentów do lekarzy specjalistów. 

         (Ciąg dalszy artykułu na stronie 10) 
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Niski poziom wiedzy o Projekcie implikuje szereg wiązanych z nim nadziei (w tym zapewne i takich, które nie będą mo-

gły być spełnione, np. istotne skrócenie czasu oczekiwania pacjentów do lekarzy specjalistów), ale i  obaw wynikających 

z jego wdrożenia. Obecnie trudno byłoby o  bilans nadziei (antycypowanych korzyści) i obaw wiązanych z wdrożeniem 

P1. Nie ulega jednak wątpliwości, że sama idea elektronicznego przepływu informacji w obszarze ochrony zdrowia ma 

liczną, wręcz powszechną rzeszę zwolenników przede wszystkim wśród usługodawców, ale także w pozostałych gru-

pach interesariuszy i wśród usługobiorców.  Jednak niedobór informacji hamuje optymizm. Im mniejsza wiedza, tym 

więcej potencjalnych obaw i ewentualnych nieprzychylnych postaw, i tym bardziej wątpliwe wydają się potencjalne ko-

rzyści.  

Spontanicznie (wyniki badania jakościowego) wśród najważniejszych korzyści płynących z wdrożenia i upowszechnienia 

Projektu wskazywano najczęściej: 

zwiększenie efektywności wykorzystania pieniędzy (w tym większy udział działań profilaktycznych),  

zrównanie dostępu do świadczeń i skrócenie czasu dostępu do świadczeń. 

Natomiast wśród największych obaw wymieniano: 

przerzucenie kosztów przystąpienia do Projektu na usługodawców,  

sabotowanie Projektu przez usługodawców (jako zewnętrznego, kontrolującego i w  założeniach restrykcyjnego, a nie 

użytecznego),  

możliwość współpracy z Platformą P1 różnych systemów funkcjonujących w różnych placówkach (kompatybilność 

systemów). 

Gotowość do współpracy w ramach Projektu 

Gotowość do współpracy ze strony usługodawców jest deklaratywnie wysoka, aby jednak mogła przełożyć się na kon-

kretne działania, konieczne jest: zwiększenie dopływu informacji dotyczącej Projektu, otwarcie na komunikację dwu-

stronną (słuchanie, dyskutowanie i ewentualne wykorzystywanie sugestii i postulatów) oraz podniesienie rangi Projektu 

poprzez wniesienie tematyki informatyzacji ochrony zdrowia w przestrzeń publiczną (media). 

Wszystkie trzy grupy interesariuszy – lekarze, personel medyczny, osoby zarządzające organizacjami medycznymi – za-

pytano o to, które funkcje systemu byłyby potrzebne w ich pracy. Największe zapotrzebowanie wskazywane przez 

wszystkie trzy grupy jest Indywidualne Konto Pacjenta. Zapotrzebowanie na IKP zgłasza 89% lekarzy, 86% osób    

spośród personelu medycznego oraz 88% osób zarządzających. 

Dodatkowo, osobom zarządzającym organizacjami medycznymi zadano bezpośrednie pytanie o ich zainteresowanie 

włączeniem się do współpracy w Projekcie P1. Ponad połowa badanych (59%) potwierdziła swoje zainteresowanie 

uczestnictwem w projekcie, z czego 13% badanych byłaby zdecydowanie zainteresowana tym przedsięwzięciem.       

Natomiast niemal co czwarty respondent (23%) nie wyraża takiego zainteresowania. Sporej grupie zarządzających (18%) 

trudno obecnie określić swoje zainteresowanie uczestnictwem w Projekcie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inną miarą gotowości do włączenia się do Projektu mogą być deklarację zamiaru korzystania z elektronicznej platformy 

w codziennej pracy.  Zamiar taki wyraża 60% lekarzy, 68% osób spośród personelu medycznego oraz 57% osób zarzą-

dzających. 8% lekarzy, 3% osób spośród personelu medycznego oraz 6% osób zarządzających zdecydowanie chciałoby 

unikać wykorzystywania tego systemu. Spory odsetek badanych (24% lekarzy, 20% osób spośród personelu medycznego 

oraz 28% osób zarządzających) wybrało odpowiedź środkową, która może świadczyć o wahaniu i braku przekonania co 

do wykorzystywania platformy (patrz wykres 5). 
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Przygotowanie do uczestnictwa w Projekcie 

Zdaniem osób zarządzających placówkami medycznymi ewentualne bariery, jakie mogą wiązać się z procesem wdroże-

nia Projektu, to przede wszystkim problemy natury technicznej (41% odpowiedzi, że placówka nie jest przygotowana 

pod względem technicznym). W tej kwestii najmniej zastrzeżeń budzą kompetencje i umiejętności pracowników, które 

przez ponad 60% badanych zostały ocenione jako wystarczające do uczestnictwa w Projekcie. 

Pod względem organizacyjnym do 

udziału w Projekcie P1 jest, w ocenie 

osób kierujących, przygotowane 60% 

placówek medycznych. 

Według informacji uzyskanych od 

osób odpowiedzialnych za zarządzanie 

placówkami, poziom informatyzacji 

placówek ochrony zdrowia (mający na 

celu przejście z medycznej dokumen-

tacji papierowej na elektroniczną) jest 

na relatywnie niskim poziomie – tylko 

17% badanych uważa te działania za 

zaawansowane. W co trzeciej placów-

ce (35%) są one na wstępnym etapie, 

zaś prawie połowa (48%) nie rozpo-

częła jeszcze w ogóle procesu przej-

ścia na elektroniczną dokumentację 

medyczną, przy czym 23% nawet nie 

planuje takich działań. 

Podkreślenia wymaga, że aż trzy czwarte przedstawicieli placówek deklaruje, że nie ma zarezerwowanych środków   

finansowych na dostosowanie do „Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych 

o Zdarzeniach Medycznych”, a jedynie 4% dysponuje takimi środkami w wielkości wystarczającej. 

               (Ciąg dalszy artykułu na stronie 12) 
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Pierwsze w Polsce szkolenie dotyczące Standardu HL7® v3 CDA 

W dniach 8-9 listopada 2012 r. w Jahrance pod Warszawą 

odbyło się szkolenie dotyczące standardu Health Level 7® 

(HL7) version 3 Clinical Document Architecture (CDA), 

którego organizatorem był  Wrocławski Medyczny Park 

Naukowo-Technologiczny Sp. z .o.o. Szkolenie prowadził 

Pan Rene Spork, trener Ringholm bv z Holandii należący 

do  grupy ekspertów w dziedzinie integracji danych oraz 

integracji systemów informatycznych w ochronie zdrowia. 

Ze strony Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 

Zdrowia w szkoleniu udział wzięli dr inż. Grzegorz    

Bliźniuk oraz dr inż. Kazimierz Frączkowski.  

Szkolenie przeznaczone było dla osób chcących zdobyć 

wiedzę niezbędną do wdrożenia HL7® v3 CDA oraz 

chcących zrozumieć w jaki sposób HL7® v3 CDA wpły-

nie na strategie integracji systemów. Zasadniczo tematyka 

koncentrowała się wokół Elektronicznej Dokumentacji    

Medycznej, której dotyczy część standardu HL7® CDA. 

Podczas szkolenia omawiano elementy definicji 

standardu, ich metodę wdrożenia na gruncie krajo-

wym i relacje do innych uznanych standardów ta-

kich jak IHE XDS oraz CEN 13606. 

Uczestnicy szkolenia mieli okazję zdobycia wiedzy 

dotyczącej metod wykorzystania standardu HL7® 

w Polsce, w szczególności w odniesieniu do realizowane-

go przez Centrum systemu Elektroniczna Platforma Gro-

madzenia, Analizy i Udostępnienia zasobów cyfrowych 

o Zdarzeniach Medycznych (Projekt P1). 

Standard HL7® stanowi zestaw standardów opracowa-

nych w celu umożliwienia wymiany, zarządzania 

i integracji informacji w otoczeniu medycznym. Nazwa 

standardu powstała w powiązaniu z poziomem 7 ISO-

OSI Communication Model, czyli poziomu aplikacji – 

ponieważ HL7® skupia się na zapewnieniu wsparcia 

w wymianie informacji między aplikacjami z zakresu 

ochrony zdrowia, które tego potrzebują. Standard HL7® 

zapewnia wsparcie w zakresie: 

Przesyłania informacji dotyczących stanu zdrowia    

pacjenta oraz prowadzonych procedur medycznych 

w zestandaryzowanej, możliwej do interpretacji w moż-

liwie jednoznaczny sposób, 

Tworzenia i aktualizacji Elektronicznego Rekordu    

Pacjenta (EHR) oraz narodowych sieci wymiany infor-

macji, jak system P1 w Polsce, 

Wymianę informacji oraz dokumentów 

medycznych między szpitalami, laborato-

riami, praktykami lekarskimi oraz innymi 

jednostkami ochrony zdrowia, również 

obecnymi w innym kraju niż źródło  

informacji.■ 

Kontakt: Michał Kołak, specjalista ds. standardów 

w Biurze Koordynatora Projektów Informacyjnych 

w Ochronie Zdrowia, koordynator@csioz.gov.pl  

W dniu 30 listopada 2012 roku zakończyła się 

III Konferencja z cyklu „Elektroniczna Dokumenta-

cja Medyczna”, organizowana przez Centrum Syste-

mów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ). 

W wydarzeniu wzięło udział ponad dwieście gości z całej 

Polski, reprezentujących kluczowe środowiska związane z 

ochroną zdrowia w naszym kraju. Konferencja była tak-

że okazją do podsumowania kończącego się Projektu P2 

pn. „Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom 

usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych”,    

realizowanego przez Centrum. 

Prelegentami Konferencji byli między innymi: przedstawi-

ciel Rzecznik Praw Pacjenta Marzanna Bieńkowska;    

Tomasz Szelągowski, Dyrektor Generalny Federacji     

Pacjentów Polskich; Grażyna Rogala-Pawelczyk, Pre-

zes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych; Monika 

Krasińska, Dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legi-

slacji i Skarg Biura Generalnego Inspektora Ochrony  

Danych Osobowych oraz eksperci Centrum; osoby odpo-

wiedzialne za Projekt P2.  

Podsumowanie III Konferencji EDM 

W posumowaniu tej skrótowej prezentacji wyników należy stwierdzić, że  opinia społeczna czeka na wdrożenie Projektu 

„Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” - P1. 

Projekt uważany jest za potrzebny i wiązane są z nim niemałe (w tym trudne, o ile w ogóle możliwe  do spełniania)   

nadzieje.   

Opierając się na zasadniczo zgodnych opiniach przedstawicieli wszystkich najważniejszych grup interesariuszy,  należy 

uznać, że wdrożenie Projektu na zadowalającym ilościowo i funkcjonalnie poziomie wymagać będzie pokonania bardzo 

wielu różnego rodzaju przeszkód. W tym, także związanych z efektywnym informowaniem (i przekonaniem!) jego przy-

szłych użytkowników, usługodawców i usługobiorców, o potrzebie aktywnego włączenia się w budowę wspólnej plat-

formy.■ 

Kontakt: dr Jerzy Głuszyński, Instytut Badawczy ProPublicum, kierownik projektu: "Świadczenie usług w zakresie prze-

prowadzenia badań ilościowych i jakościowych na rzecz Projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udo-

stępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych". E-mail  jgluszynski@propublicum.pl 

mailto:koordynator@csioz.gov.pl
mailto:jgluszynski@propublicum.pl
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III Edycja Konferencji Elektroniczna Dokumenta-

cja Medyczna, 29-30 listopada 2012 r.  

Od lewej: Marcin Węgrzyniak, CSIOZ; Tomasz       

Szelągowski, Federacja Pacjentów Polskich; Marzanna 

Bieńkowska, przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta. 

Fot. CSIOZ.  

Była to kolejna konferencja organizowana przez Centrum Syste-

mów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, a rosnąca z każdym wyda-

rzeniem liczba gości (red. także wirtualnych, dzięki transmisji 

online) pokazuje jak ważny i interesujący jest to temat - powie-

dział Dyrektor Centrum Marcin Kędzierski podczas 

wprowadzenia do Konferencji. - Bardzo cieszy nas wyraźnie 

rosnące zainteresowanie kwestiami informatyzacji w ochronie zdro-

wia, czyli zagadnieniami dotyczącymi każdego obywatela – konty-

nuował. 

Kontekst gotowości pacjenta do korzystania z Elektro-

nicznej Dokumentacji Medycznej na podstawie ustawo-

dawstwa polskiego przybliżyła nam w imieniu Rzecznika 

Praw Pacjenta Pani Marzanna Bieńkowska. Prelegentka 

wskazała na potrzebę przeprowadzenia kampanii infor-

macyjnych dla obywateli w celu zachęcenia ich do korzy-

stania z dokumentacji medycznej w formie elektronicznej 

oraz budowania ich zaufania do wiarygodności dokumen-

tacji medycznej prowadzonej w takiej formie. Za istotne 

uznała, zapewnienie z jednej strony tajemnicy informacji 

zawartych w dokumentacji medycznej, z drugiej możliwie 

prostego dostępu pacjenta do swojej dokumentacji me-

dycznej. Na podstawie swoich doświadczeń z wieloletniej 

współpracy z pacjentami za kluczową barierę oceniła brak 

przygotowania technicznego pacjentów, np. osoby star-

sze, osoby nieposiadające dostępu do Internetu – tzw. 

zjawisko wykluczenia cyfrowego.  

Podsumowania stanu wiedzy w zakresie telemedycyny 

z perspektywy czterech środowisk: pacjentów, lekarzy, 

pielęgniarek i farmaceutów dokonał Tomasz Szelągowski, 

Dyrektor Generalny Federacji Pacjentów Polskich, powo-

łując się na wyniki badań prowadzonych w międzynaro-

dowym projekcie Chain of Trust. 

Na temat doświadczeń z wdrażania Projektu P2 

„Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług 

i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych” podzielił się 

ze słuchaczami Marcin Węgrzyniak, Kierownik Projektu 

P2.  Realizowany przez CSIOZ Projekt P2 zgodnie z pla-

nem dobiega końca  jeszcze w 2012 roku, już teraz     

dostępne są niektóre oferowane przez Projekt 

usługi. Obecnie zintegrowane z Platformą P2 

zostały rejestry Głównego Inspektoratu Farma-

ceutycznego oraz Wojewódzkich Inspektoratów 

Farmaceutycznych. Są to Rejestr Zezwoleń na 

Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów  

Aptecznych, Rejestr Udzielonych Zgód na  Pro-

wadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych oraz   

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólno-

dostępnych, Punktów  Aptecznych oraz Rejestr 

Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek     

Szpitalnych, Zakładowych i Działów Farmacji Szpitalnej. 

Dużym powodzeniem cieszyły się warsztaty pn. Projekto-

wanie dokumentów elektronicznych HL7 CDA w prakty-

ce prowadzone przez ekspertów iEHR: Romana Radom-

skiego i Sebastiana Bojanowskiego . W warsztatach 

uczestniczyło 20 zespołów (ok. 60 osób), w których skład 

wchodzili analitycy i programiści, zgłoszonych przez do-

stawców oprogramowania i usługodawców medycznych. 

Celem tego nowatorskiego przedsięwzięcia było przekaza-

nie podstawowej wiedzy na temat standardów interopera-

cyjności z grupy HL7 V3, omówienie struktur danych 

stosowanych w standardzie HL7 CDA, metod zapewnie-

nia ich interoperacyjności oraz omówienie dobrych prak-

tyk implementacji standardu. Podczas ćwiczeń omawiano 

także fizyczną postać elektronicznych dokumentów me-

dycznych, metody ich walidacji oraz praktyczne tworzenie 

struktur XML zgodnych z HL7 CDA. 

Podobnie jak wszystkie dotychczasowe spotkania poświę-

cone tematowi Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, 

również III konferencja cieszyła się bardzo dużym zainte-

resowaniem osób  zaangażowanych oraz związanych 

z sektorem ochrony zdrowia. 

Coraz większa wiedza w poruszanych podczas Konferencji tema-

tach, poziom dyskusji, ale i stawiane przez naszych gości  pytania 

są najlepszym dowodem, że realizowane przez nas projekty są nie 

tylko odpowiedzią na wymogi prawne, ale też dostosowują sytuację   

e-dokumentacji medycznej do obecnych możliwości technicznych, 

a także odpowiadają na zapotrzebowanie społeczne, korzyst-

nie wpływając na oszczędność przede wszystkim kosztów i czasu, 

a co za tym idzie również na ekologię – puentował podczas 

drugiego dnia konferencji dr Kajetan Wojsyk, Zastępca 

Dyrektora ds. Informatycznych Centrum Systemów   

Informacyjnych Ochrony Zdrowia.■ 

Materiały z Konferencji dostępne są na stronie 

www.promocja.online-skills.com. 

Kontakt: Jakub Fiałek, Rzecznik prasowy CSIOZ;  

e-mail: j.fialek@csioz.gov.pl 

http://www.promocja.online-skills.com/
mailto:j.fialek@csioz.gov.pl
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"Teleprzyszłość" w pielęgniarstwie - doświadczenia międzynarodowe 

w niwelowaniu problemów w dostępie do świadczeń  

mgr Dorota Kilańska 

Obowiązek zapewnienia wysokiej 

jakości ochrony zdrowia ludzi we 

wszystkich dziedzinach polityki 

Wspólnoty określa Traktat UE. 

Art. 95 ust. 3 Traktatu wprowadza 

podstawę prawną dla dotyczących 

zdrowia przepisów rynku we-

wnętrznego. Z uwagi te zapisy, uwa-

ża się za niezbędne utworzenie ram 

prawnych dla świadczenia transgra-

nicznej opieki zdrowotnej, które naj-

lepiej zagwarantują pacjentom, we 

właściwym czasie, dostęp do odpo-

wiedniej opieki zdrowotnej o wysokiej jakości oraz spowo-

dują rozwój transgranicznej opieki zdrowotnej i trwałe jej 

finansowanie. W kontekście dyrektywy 24/2011/UE doty-

czącej praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej 

niezbędne będzie także utworzenie sieci europejskich cen-

trów referencyjnych. 

Podczas Konferencji e-Zdrowie prezentowane były m.in. 

przykłady innowacyjnych rozwiązań zastosowanych lokal-

nie dla obniżenia kosztów opieki z jednoczesnym zacho-

waniem lub podniesieniem jakości życia pacjenta, przy 

użyciu m.in. Telepielęgniarstwa.  

Telepielęgniarstwo, czy wykorzystanie technologii teleko-

munikacji w pielęgniarstwie, w celu  poprawienia poziomu 

opieki nad pacjentem – definiowane jest jako 

„Komunikacja na odległość, z wykorzystaniem elektrycz-

nych albo optycznych możliwości transmisji, między ludź-

mi i / albo komputerów” (Skiba,1998). 

Stanowisko XV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego 

Towarzystwa Pielęgniarskiego w sprawie projektu             

e-Zdrowie (e-Health) podkreśla, że każda  nowa technolo-

gia musi być rozwijana z korzyścią dla pacjenta i w ścisłej 

współpracy z zespołem, który będzie mógł ją rozwijać 

i dostosowywać do praktyki pielęgniarskiej. Są dowody na 

to, że „Telepielęgniarstwo” umożliwi pacjentom dostęp do 

świadczeń zdrowotnych przede wszystkim w środowisku 

zamieszkania. Tego rodzaju usługi mogą być także świad-

czone przy  wykorzystaniu specjalnie utworzonych cen-

trów „Telepielęgniarstwa”. W takim Centrum przy wyko-

rzystaniu np. telefonów komórkowych, komputerów 

i innych dostępnych narzędzi, będzie możliwa interaktyw-

na opieka domowa dająca szansę na kontakt z profesjona-

listą. 

PTP podaje (za Komisją Europejską), że w 2051 r. 40% 

społeczeństwa osiągnie wiek powyżej 65 rok życia i będzie 

to społeczeństwo, które obecnie wykorzystuje technologie 

informacyjne i komunikacyjne (ICT) na co dzień. Będzie 

to grupa, która nie będzie miała problemu z używaniem 

technologii informatycznych i  dlatego konieczne jest roz-

wijanie e-Pielęgniarstwa. W przyszłości wzrośnie popyt  na 

usługi pielęgniarskie. 

W wielu krajach świata pielęgniarki wykorzystują ten ro-

dzaj komunikacji np. w podstawowej opiece zdrowotnej. 

Specjalnie przygotowane systemy umożliwiają monitoro-

wanie parametrów fizjologicznych w domu tj. np. pomiar 

RR, glukozy, monitorowanie funkcjonowania respiratorów 

czy też, przy wykorzystaniu internetu, pomiar masy ciała. 

Do zarządzania opieką wykorzystuje się interaktywne sys-

temy video. Klienci/pacjenci, o dowolnej porze, kontaktu-

ją się z pielęgniarkami celem uzyskania konsultacji video 

nt. każdego problemu, z którym nie potrafią sobie pora-

dzić. Jak podaje Międzynarodowa Rada Pielęgniarek  

(ICN) Telepielęgniarstwo po-

maga pacjentom i ich rodzi-

nom w aktywnym uczestnicze-

niu w planowaniu opieki, za-

rządzaniu samoopieką, zwłasz-

cza w zakresie chorób przewle-

kłych.  Ta metoda komunikacji 

umożliwia dostarczenie infor-

macji w odpowiednim czasie 

z wykorzystaniem wsparcia np. 

on-line. Kontynuacja opieki 

jest możliwa dzięki systema-

tycznym kontaktom z pielę-

gniarką i jest to warunek niezbędny wynikający z Dyrekty-

wy 24/2011/UE.  Za wprowadzeniem takich rozwiązań 

przemawiają kwestie ekonomiczne. Telepielęgniarstwo jest 

przede wszystkim niskokosztowe i nie wymaga dużych 

nakładów na wyposażenie praktyki. Jak podaje ICN, wpro-

wadzenie tego rodzaju usług skraca czas pobytu pacjenta 

w szpitalu, zwiększa dostępność do usług medycznych 

populacji, która często jest bardzo rozproszona, rozszerza 

także dostęp do usług wysokiej jakości w opiece domowej.  

Jednym z przykładów jest regularny kontakt telefoniczny 

z osobami z  przewlekłymi problemami w Danii. Pielę-

gniarki pracujące w ambulatoriach prowadząc doradztwo 

telefoniczne o połowę zmniejszyły liczbę hospitalizacji 

z powodu chorób przewlekłych. Innym przykładem jest 

Islandia, która charakteryzuje się małą gęstością zaludnie-

nia. Telefoniczne konsultacje pielęgniarskie, wspierają mat-

ki pomagając im rozwiązać problemy pielęgnacyjne 

i zdrowotne małych dzieci. Doprowadziło to do zmniej-

szenia obciążenia wynikającego z opieki nad dziećmi, zre-

dukowania  stresu związanego m.in.  z utrudnionym kon-

taktem z ochroną zdrowia. 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 

Autorka jest  

Przewodniczącą 

Rady ds. ICNP® 

w CSIOZ 

TELEPIELĘGNIARSTWO 

POMAGA PACJENTOM 

I ICH RODZINOM 

W AKTYWNYM 

UCZESTNICZENIU 

W PLANOWANIU 

OPIEKI, 

ZARZĄDZANIU 

SAMOOPIEKĄ...  



Dnia 11 grudnia 2012 r. w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia odbyła się Konferen-

cja z okazji obchodów Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Wydarzenie to organizowano 

przy współpracy z Dyrektor Biura WHO Polska, Panią dr Pauliną Miśkiewicz. Cele tego spotkania   

wpisują się w misję Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), którą  jest  „poprawa jakości życia osób 

niepełnosprawnych poprzez działania krajowe, regionalne i globalne oraz podniesienie świado-

mości na temat skali i skutków niepełnosprawności”. 

Podczas konferencji prof.  Anna Wilmowska- Pietruszyńska – Przewodnicząca Rady ds. Klasyfikacji ICF, przedstawiła 

stan prac Rady ds. Klasyfikacji ICF, a temat Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o Ochronie Praw Osób 

Niepełnosprawnych w kontekście komunikacji społecznej przybliżyła nam mgr Iwona Plater z Fundacji Aktywnej Reha-

bilitacji. Ponadto przeprowadzony został panel dyskusyjny na temat ,,Niepełnosprawność - wykorzystanie ICF”, którego 

moderatorami byli: dr Grażyna Rogala - Pawelczyk - Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, dr  Romuald Kra-

jewski - Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, dr Elżbieta Szwałkiewicz - Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniar-

stwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych oraz prof. Krystyna Księżopolska – Orłowska - Konsultant Krajowy 

w dziedzinie rehabilitacji reumatologicznej. W konferencji uczestniczyli także członkowie Rady ds. ICF, Rady ds. Osób 

niesamodzielnych przy Ministerstwie Zdrowia, przedstawicie administracji, w tym Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepeł-

nosprawnych, Prezes ZUS, Prezes PFRON, Prezes KRUS, środowisko medyczne: lekarze, pielęgniarki, Konsultanci Kra-

jowi, Organizacje i Fundacje wspierające Osoby Niepełnosprawne.■ 

Kontakt: Marta Buraczyńska, Wydział Badań i Analiz oraz Współpracy Międzynarodowej CSIOZ,  

e-mail:   m.buraczynska@csioz.gov.pl 

STR. 15 2012, WYDANIE SIÓDME 

Jak podaje ICN efektywność usługi Telepielęgniarstwa  

zaznacza się m.in. poprzez: 

dostarczanie pacjentom oraz ich rodzinom aktualnych 
informacji; 

redukcję  wysokokosztowych usług zdrowotnych 
(gabinety lekarskie, szpitale, oddziały pierwszej pomocy, 
pielęgniarki domowe); 

ograniczenie nakładów (zasobów) fizycznych – opieka 
może być dostarczona nawet poza granice, a mobilność 
pacjentów nie jest przeszkodą w dostępie do świadczonej 
usługi;  

ograniczenie czasu pobytu pacjentów w szpitalu 
i zwiększeniu ich bezpieczeństwa w środowisku domo-
wym; 

korzystanie z dostępnych technologii przez chorych 
z chorobami przewlekłymi, wymagających monitorowa-
nia,  a nie spełniających kryteriów dla opieki domowej; 
bądź takich których na nią nie stać – dzięki telepielęgniar-
stwu  istnieje możliwość znacznego obniżenia kosztów 
i wzrost dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. 

CSIOZ obchodzi Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych 

W grudniu 2011 r. Departament Zdrowia Wielkiej Bryta-

nii  ogłosił komunikat, z którego wynikało, że usługi te 

wpływają znacząco na: obniżenie wskaźnika umieralności 

o 45 %, o 20% konieczność kontaktu z oddziałami ratun-

kowymi, o 15 % zgłaszalność do tychże oddziałów, 

o  14% planowe przyjęcia do szpitali,  o 14% zmniejsza 

się okres pobytu pacjenta w szpitalu i nawet o 8 % redu-

kują koszty pobytu pacjenta w szpitalu. Premier Wielkiej 

Brytanii - David Cameron – zwrócił uwagę na położenie 

nacisku na rozwój  usług teleinformatycznych w zakresie 

zdrowa.  

Wyzwania jakie niesie za sobą informatyzacja usług zdro-

wotnych są zapewne do pokonania - przede wszystkim  

dzięki interdyscyplinarnej współpracy, ale także dzięki 

umiejętności doprowadzenia do tego, aby  niemożliwe 

stało się możliwym. 

Dzięki takiemu rozwiązaniu jak e-Pielęgniarstwo możemy 

polepszyć jakość życia 38 milionów  Polaków.■ 

Kontakt: Przewodniczącą Rady ds. ICNP® w CSIOZ,    

e-mail: dorota.kilanska@umed.lodz.pl  

Prawo do udostępniania i wykorzystywania ICNP®  

W dniu 2012-12-04 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia uzyskało od Mię-

dzynarodowej Rady Pielęgniarskiej ICN potwierdzenie prawa do niekomercyjnego wykorzy-

stywania Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP®.   

Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej ICNP® jest międzynarodowym standardem dla 

terminologii pielęgniarstwa i integralną częścią globalnej infrastruktury informacyjnej opieki zdrowot-

nej, praktyki i polityki zdrowotnej, a której celem jest poprawa opieki zdrowotnej na całym świecie.  

Prawo do udostępniania i wykorzystywania ICNP® oznacza, iż podmioty zainteresowane implementowaniem  klasyfika-

cji do swoich systemów elektronicznej dokumentacji medycznej będą mogły ją pozyskać. Warunkiem udostępnienia bę-

dzie przystąpienie przez podmiot do umowy, w której zawarte zostaną szczegółowe zasady wykorzystania klasyfikacji. ■  

Kontakt: Marta Buraczyńska, Wydział Badań i Analiz oraz Współpracy Międzynarodowej CSIOZ,  

e-mail:   m.buraczynska@csioz.gov.pl 

mailto:m.buraczynska@csioz.gov.pl
mailto:dorota.kilanska@umed.lodz.pl
mailto:m.buraczynska@csioz.gov.pl
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Sebastian Bojanowski 

Podstawowym celem Projektu P1 

jest budowa platformy gromadze-

nia informacji o zdarzeniach me-

dycznych oraz umożliwienie     

wymiany dokumentacji medycznej 

pomiędzy świadczeniodawcami. 

Ponieważ platforma ma zostać 

uruchomiona po wejściu w życie 

obowiązku prowadzenia doku-

mentacji w postaci elektronicznej, 

oznacza to, że w 2014 roku ma zo-

stać uruchomiony w Polsce zaczą-

tek krajowego EHRu, obowiązko-

wy dla wszystkich świadczenio-

dawców usług medycznych.  

Poziom złożoności i trudności projektu, którego celem 

jest budowa krajowego sytemu EHR jest ogromny i nie 

sprowadza się do zagadnień związanych z produkcją opro-

gramowania.  Nic dziwnego, że w żadnym kraju nie udało 

się przeprowadzić takiego projektu w tak krótkim czasie. 

Podczas realizacji tych projektów popełniano błędy, któ-

rych my – ucząc się na błędach innych - możemy uniknąć.  

Z oczywistych powodów nie ma w Polsce ekspertów od 

budowy krajowych systemów EHR, dlatego wiedzę i umie-

jętności w tym zakresie musimy zdobyć, wykorzystując 

dorobek wypracowany przez innych.  Musimy budować na 

fundamencie modeli, terminologii, rozwiązań oraz do-

brych praktyk wypracowanych w toku prac ekspertów 

z całego świata. 

Wiedza na temat prowadzenia projektów informatycznych 

dużej skali nie jest tutaj kluczowa. Najistotniejsza jest eks-

percka wiedza na temat branżowych standardów interope-

racyjności oraz doświadczenie w ich implementacji. Umie-

my tworzyć oprogramowanie, ale opisywać precyzyjnie 

świat ochrony zdrowia w różnych jego obszarach dopiero 

się uczymy – a to jest klucz do sukcesu. 

International HL7 Interoperability Con-

ference (IHIC 2012) 

W dniach 27-28 września 2012 roku w Wiedniu odbyła się 

kolejna, trzynasta Międzynarodowa Konferencja  Intero-

peracyjności HL7®. To ważne wydarzenie w świecie   

informatyki ochrony zdrowia, podczas  którego prezento-

wane są doświadczenia z implementacji standardów 

HLR® w skali regionalnej i krajowej. Jest to niepowtarzal-

na okazja zdobycia cennej wiedzy na temat problemów 

związanych z zastosowaniem tych standardów, wynikają-

cych najczęściej z konfrontacji uniwersalności i otwartości 

standardu ze złożonością systemów opieki zdrowotnej 

i koniecznością poprawnego opisania lokalnej specyfiki. 

Wartością tej konferencji jest również możliwość oceny 

kierunku, w jakim rozwijają się standardy, i sposobu    

postrzegania zagadnienia interoperacyjności systemów na 

świecie. 

Udział w konferencji IHIC 2012 

dał nam podstawę do przemy-

śleń na temat projektów 

„eZdrowia” prowadzonych 

w  Polsce. Prezentowane do-

świadczenia z implementacji 

standardów HL7® na świecie 

uświadomiły nam potrzebę ko-

rekty sposobu myślenia i  zmia-

ny priorytetów działań w Polsce.  

Solidny fundament 

jest najważniejszym 

etapem budowy 

Centralne, wiarygodne źródło wytycznych dla implemen-

tacji standardów w danym kraju jest podstawą projektu 

budowania krajowego systemu EHR. Sprowadza się to do 

konieczności stworzenia spójnej, centralnie utrzymywanej 

metodyki dostosowania standardów interoperacyjności 

w ochronie zdrowia. Specyfikowanie wymagań dotyczą-

cych standaryzacji nie może być rozproszone i oddelego-

wane do wykonawców poszczególnych części projektu. 

Powinna istnieć struktura organizacyjna zarządzająca tymi 

wymaganiami, składająca się z odpowiednio sterowanych 

i koordynowanych grup roboczych, wypracowujących 

spójne stanowisko w sprawie wyboru określonych      

standardów i metod ich implementacji. Powinno to być 

pojedyncze źródło wiarygodnej informacji i rzetelnego 

wparcia dla innych uczestników lub interesariuszy projek-

tu. W skład każdej grupy roboczej powinni wchodzić eks-

perci w dziedzinie standardów interoperacyjności 

w ochronie zdrowia. 

Doskonałym przykładem obrazującym konieczność cen-

tralnego zarządzania wymaganiami prezentowanym na 

konferencji jest organizacja projektu budowy krajowego 

EHR w Kanadzie („Canada Infoway”). W zakresie wybo-

ru i dostosowania standardów interoperacyjności, w pro-

jekcie początkowo brały udział jedynie HL7 Canada oraz 

Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna (ISO),  

a  standardy (na tym etapie projektu) nie były priorytetem. 

Pierwszym krokiem w kierunku stworzenia standardu 

„eZdrowia” na skalę krajową był NeCST (National eCla-

ims Standard). Po pięciu latach trwania projektu okazało 

się, że kluczem do sukcesu jest stworzenie jednej, central-

nej organizacji zarządzającej użyciem, dostosowaniem 

oraz implementacją standardów, będącej jedynym, wspól-

nym dla wszystkich zainteresowanych, źródłem wiarygod-

nej informacji.  

PROFESJONALIŚCI W OCHRONIE ZDROWIA 

Autor jest  

niezależnym  

ekspertem w 

zakresie stan-

dardu HL7 CDA 

Projekt P1 jako wstęp do budowy EHR o zasięgu krajowym 

PREZENTOWANE 

DOŚWIADCZENIA 

Z IMPLEMENTACJI 

STANDARDÓW HL7® 

NA ŚWIECIE 

UŚWIADOMIŁY NAM 

POTRZEBĘ KOREKTY 

SPOSOBU MYŚLENIA 

I  ZMIANY 

PRIORYTETÓW 

DZIAŁAŃ W POLSCE.  
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Nowe podejście zaowocowało utworzeniem w 2006 roku organizacji pod nazwą „Standards Collaborative” (SC) inte-

grującej kanadyjską społeczność zajmującą się implementacją standardów interoperacyjnych. Skupiała ona przedstawi-

cieli krajowego projektu „Canada Infoway”, reprezentantów organizacji tworzących standardy (SDO – Standard Deve-

lopment Organization) oraz ekspertów, wspólnie tworzących ciała sterujące, koordynujące oraz grupy robocze przypisa-

ne do określonych obszarów. 

Po pierwszym roku funkcjonowania SC okazało się, że  struktura organizacyjna SC była zbyt złożona, co utrudniało 

sprawne zarządzanie tą częścią projektu. Kolejny rok przyniósł gruntowne uproszczenie struktury organizacyjnej oraz 

precyzyjne określenie obszarów odpowiedzialności,  co w efekcie znacznie poprawiło działanie organizacji w zakresie 

tworzenia rekomendacji standardów oraz budowania spójnej kultury implementacyjnej na fundamencie porozumienia 

wszystkich organizacji standaryzujących, będących członkami SC, z udziałem ekspertów. 

„Standards Collaborative” przez lata swojego 

funkcjonowania wypracowała spójny cykl życia 

generowanych przez siebie produktów, zaczyna-

jąc od zdefiniowania potrzeby biznesowej,   

poprzez analizę, tworzenie rozwiązania, testy lub 

pilotaże, formalną akceptację, szkolenia, po 

umożliwienie implementacji standardów według 

tworzonych rekomendacji z – co bardzo ważne - 

dostarczeniem narzędzi do walidacji zgodności 

oraz zapewnieniem wsparcia merytorycznego. 

Udało się stworzyć jedno krajowe źródło publi-

kacji kolejnych wydań obowiązujących standar-

dów „eZdrowia”. Zwiększyło to efektywność 

projektu, umożliwiło redukcję kosztów oraz jest 

obecnie wzorem do naśladowania dla innych. 

I to mimo faktu, że nie wszystko funkcjonuje  

dobrze. Pozostają problemy z rozbieżnością 

priorytetów między członkami SC, a centralnym 

projektem „Infoway”, co przekłada się na złe 

planowanie działań, a proces tworzenia i publi-

kacji standardów jest oceniany jako zbyt długi. 

Projekt nie ogranicza się do tworzenia oprogramowania 

Obserwując działania w projektach budowy krajowych systemów EHR widać wyraźnie, że największego nakładu pracy 

i środków finansowych wymaga  precyzyjne opisanie lokalnej specyfiki ochrony zdrowia, a nie same prace związane 

z tworzeniem oprogramowania. Konieczne jest modelowanie danych medycznych za pomocą języka wybranego stan-

dardu (z grupy HL7® V3) w zgodzie z ustalonym modelem referencyjnym (HL7® RIM). Bez zbudowania powszechnej 

świadomości  istniejących problemów, określenia możliwych metod ich rozwiązania oraz uzgodnienia szczegółowych 

zasad implementacji tych metod, nie powinno się rozpoczynać produkcji krajowego systemu EHR. Gruntowna wielo-

kierunkowa analiza poszczególnych zagadnień w odpowiednim gronie ekspertów, po zaakceptowaniu jej wyników przez 

środowisko interesariuszy projektu, jest solidnym fundamentem, na którym można tworzyć oprogramowanie, skupiając 

się na rozwiązywaniu zagadnień czysto technicznych. Materiał wypracowany w przedprodukcyjnej fazie projektu powi-

nien zawierać co najmniej: szczegółową specyfikację przypadków użycia, modele danych medycznych, projekty obiek-

tów (komunikatów i dokumentów) w takim zakresie, który zapewni ich interoperacyjność. Należy uzgodnić metody 

i narzędzia specyfikacji i implementacji tworzonych artefaktów. Trzeba liczyć się z tym, że wszelkie prototypy stworzo-

ne w fazie przedprodukcyjnej mają charakter wyłącznie badawczy lub - jeśli mają być rozwijane dalej - będą wymagały 

gruntownych zmian po zaakceptowaniu całości materiału wymaganiowego. 

Nie wystarczy nazwać składników – potrzebny jest przepis 

W ramach projektu budowy krajowego EHR nie wystarczy określić, które standardy mają obowiązywać. To nie wyko-

nawcy systemów (centralnego i lokalnych) powinni konfrontować uniwersalność standardu z lokalną specyfiką oraz 

uwarunkowaniami prawnymi. Potrzebny jest przepis, według którego mają oni implementować dany standard w kon-

tekście wszystkich innych rekomendowanych standardów. 

Dopiero w trakcie tworzenia takich wytycznych okazuje się, jak trudne jest to zagadnienie i jak wiele wysiłku kosztuje 

wypracowanie poszczególnych rozwiązań przy zachowaniu spójności całej rekomendacji.  

                (ciąg dalszy artykułu na stronie 18) 

Źródło: iEHR.eu (na podstawie prezentacji: Canada Standards Collaborative 

Experience, Michael van Campen, IHIC 2012)  

http://iehr.eu/
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Kiedy rozpoczynano projekt budowy krajowego systemu EHR  w Australii, istniały już regionalne implementacje    

standardu HL7® CDA™ pokrywające cały obszar kraju. Pomimo to, próba ujednolicenia tych implementacji wymusiła 

potrzebę ponownego wymodelowania obszaru ochrony zdrowia i nowe podejście do standaryzacji. Aby zachować   

spójność modelu danych dla wszystkich wymienianych dokumentów medycznych,  użyto archetypów openEHR jako 

sprawdzonego narzędzia do modelowania poszczególnych pojęć z różnych domen, z wykorzystaniem całej biblioteki 

już gotowych konceptów. Model ten był podstawą do wygenerowania wytycznych implementacji standardu, które miały 

obowiązywać w całym kraju. Złożoność modelu informacji wymagała w wielu przypadkach rozszerzania standardu 

CDA™, co jest kolejnym argumentem za koniecznością szczegółowej specyfikacji wymagań związanych z implementa-

cją standardów przed przystąpieniem do kolejnych kroków realizacji projektu.  

Australijski projekt cały czas się rozwija i identyfikowane są kolejne trudności związane z zarządzaniem bazą wzorców 

struktur CDA™ i metodami walidacji dokumentów tworzonych według tych wzorców. Wiele pytań dotyczących stan-

dardów komunikacji przy wymianie dokumentów na razie pozostaje bez odpowiedzi.  

 Po wdrożeniu krajowego systemu EHR należy liczyć się z koniecznością utrzymywania i rozwijania systemów w skoor-

dynowany sposób.  Wymaga to uaktualniania krajowych zasad i narzędzi implementacji standardów, szukania nowych 

ścieżek oraz doprecyzowywania poszczególnych zapisów. Dlatego tak ważne jest powołanie stałej, pozaprojektowej 

struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za spójne i scentralizowane zarządzanie architekturą standardów. 

Standaryzacja nie oznacza wyboru jednego 

standardu 

Jest wiele wymiarów projektu klasy krajowego systemu EHR, 

które wymagają standaryzacji. Na każdym z poziomów należy 

zdefiniować standardy interoperacyjne, jakie powinny być   

zastosowane i dla każdego  z nich dokumentować szczegółowe 

wymagania osadzone w lokalnej specyfice w celu stworzenia 

rekomendacji zasad stosowania danego standardu w praktyce. 

W każdym przypadku należy starannie analizować wpływ    

podejmowanych decyzji na implementacje innych standardów 

(na innych poziomach). 

Standaryzujemy dużo więcej niż tylko   

centralną Platformę 

Potrzeba standaryzacji nie ogranicza się do centralnej części 

krajowego systemu EHR. Wytyczne implementacji standardów 

dotyczą wszystkich lokalnych systemów klasy EHR usługodaw-

ców, a w szczególności komunikacji  pomiędzy nimi a Platfor-

mą. Jakość danych i jednoznaczne rozumienie pojęć to dwa 

kluczowe wymagania dla tej komunikacji. Powinny zostać stworzone i publicznie udostępnione narzędzia ułatwiające 

integrację z centralnym systemem, a sposób ich tworzenia i utrzymywania powinien być sprecyzowany. 

Przykładem takiego działania jest dostarczenie narzędzi umożliwiających walidację tworzonych dokumentów. Nie jest to 

zagadnienie sprowadzające się do walidacji plików XML za pomocą XML Schema, ponieważ rozwiązuje to jedynie 

część problemów związanych z poprawnością  danych i struktur tworzonych dokumentów lub komunikatów. Potrzebne 

są bardziej zaawansowane narzędzia (np. generatory kodu), na bazie których należy budować docelowe rozwiązania. 

Specyfikacja tych narzędzi musi powstawać już teraz. Jest to krytyczny element 

wsparcia dla producentów oprogramowania. Im więcej narzędzi będzie udostępnio-

nych, tym mniejsze jest ryzyko tworzenia przez lokalnych dostawców rozwiązań 

niekompatybilnych z „centralną implementacją”. 

Dostęp do wszelkich specyfikacji wymagań powinien być otwarty. Każdy tego typu 

dokument powinien być publicznie dyskutowany z udziałem ekspertów i grona   

interesariuszy, adekwatnego do poszczególnych etapów projektu. Akceptacja doku-

mentów projektowych musi odbywać się z udziałem środowiska informatyki       

medycznej w Polsce i jest warunkiem przekazania ich wykonawcy. Tylko w ten spo-

sób możemy minimalizować ryzyko i wspólnie budować kompetencje oraz propago-

wać wiedzę ekspercką w danych obszarach. Każdy standard był budowany na funda-

mencie porozumienia i merytorycznej dyskusji i tak samo powinno być z wytycznymi 

zastosowania tych standardów w lokalnych realiach.■ 

 Kontakt: Sebastian Bojanowski, niezależny ekspert standardu HL7 CDA, e-mail: sbojanowski@gmail.com  

Źródło: iEHR.eu (na postawie prezentacji: Clinical modeling – 

A Critical Analysis, B. Blobel, IHIC 2012) 

Źródło: iEHR.eu  

mailto:sbojanowski@gmail.com
http://iehr.eu/
http://iehr.eu/
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Dr Joanna Zabielska-Cieciuch  

W trakcie studiów medycznych na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku nie 

miałam przedmiotu informatyka tak jak obecnie studiujący. Informacje o pracy lekarza przy kom-

puterze czerpaliśmy z innych krajów europejskich. Należę do grupy pionierów, którzy pod koniec 

lat dziewięćdziesiątych uzyskali specjalizację w zakresie medycyny rodzinnej trybem rezydenckim. 

I to właśnie lekarzom z Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce zawdzięczam wiedzę  i świado-

mość potrzeby informatyzacji praktyki lekarza rodzinnego. Nie mieliśmy szkoleń informatycznych, 

ale znana mi była idea i zalety prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej. Dlatego w 1998 

roku adaptując budynek na potrzeby przychodni założyliśmy sieć, usytuowaliśmy stanowiska kom-

puterowe. Zawirowania związane z podpisaniem kontraktu z kasą chorych oraz pierwsze miesiące 

zapoznawania się z zasadami naszej pracy jako lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego były bardzo 

absorbujące. Pierwszy komputer zakupiony do rejestracji okazał się niezbędnym, ponieważ musieli-

śmy spisywać naszych pacjentów, ich dane personalne i adresy i co miesiąc na dyskietce dostarczać 

do kasy chorych.  

W 2000 roku zakupiliśmy komputery do gabinetów lekarskich oraz program do obsługi przychodni. Cały zespół 

z wyjątkiem jednej lekarki bardzo entuzjastycznie podszedł do informatyzacji przychodni. 

Niestety rok współpracy z firmą informatyczną, która była dostawcą oprogramowania zakończył się fiaskiem. Informa-

tyk, który został oddelegowany do wdrażania systemu posiadał wiedzę na temat obsługi programu często mniejszą niż 

rejestratorka i pielęgniarki po przeczytaniu instrukcji obsługi. 

Uczestniczyliśmy w szkoleniach dotyczących podstawowej obsługi komputera.  Nieocenioną rolę w tej edukacji odegrał 

Narodowy Fundusz Zdrowia, który udostępnił świadczeniodawcom program KS-SWD i wymagał rozliczeń w wersji nie 

tylko papierowej, ale i elektronicznej. Małymi kroczkami informatyzacja posuwała sie do przodu. 

Wprowadzenie przez Ministerstwo Zdrowia obowiązku wpisywania na recepcie numeru pesel pacjenta przesądziło 

o konieczności zakupienia oprogramowania umożliwiającego drukowanie recept. Jeden z lekarzy naszej praktyki z racji 

charakteru swojego pisma stanowił dla pacjentów zagrożenie brakiem możliwości realizacji recepty z powodu jej nieczy-

telności. Oprogramowanie firmy Kamsoft zostało zainstalowane na wszystkich komputerach, a przeszkolenie najbar-

dziej „opornego” lekarza trwało godzinę. Ponieważ program miał wgraną bazę pacjentów z peselami i adresami, druko-

wanie recept stało się przyjemnością i po kilku dniach żaden członek naszego zespołu nie wyobrażał sobie ręcznego 

wypisywania recept. Podkreślenia wymaga także poziom zadowolenia aptekarzy, którzy nie mieli problemu z odczyta-

niem recept. 

W 2008 roku zakupiliśmy system KS-SOMED, sprawnie drukowaliśmy recepty i mieliśmy dokumentację pacjentów 

w wersji papierowej. Program wymagał i nadal wymaga wzbogacenia części medycznej. W miarę upływu czasu grupa 

kolegów lekarzy korzystających z możliwości drukowania recept powiększała się i pojawiły się kolejne potrzeby - druko-

wanie skierowań. Bardzo dobra współpraca z serwisantami zaowocowała realizacją naszych potrzeb. A Ministerstwo 

Zdrowia poprzez nowe rozporządzenie z 21 grudnia 2010 roku [1] dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej 

umożliwiło dokumentowanie jedynie w wersji elektronicznej bez konieczności drukowania wizyt pacjentów. 

Jednym z warunków prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej jest wprowadzenie procedury     

bezpieczeństwa danych osobowych. Jest to proces złożony i czasochłonny, wielokrotnie wymagający nakładów inwesty-

cyjnych, polegających na odpowiednim zabezpieczeniu dostępu do pomieszczeń, gdzie znajdują się komputery i dane 

osobowe oraz medyczne. 

Ponieważ serwer wymagał oddzielnego pomieszczenia, doszło do kilku wymuszonych   

przeprowadzek w obrębie praktyki lekarskiej. Szkolenia personelu jako takie nie były      

potrzebne, bo od 2 lat program był wszystkim znany. Musieliśmy nabrać nawyku stosowania 

się do ustalonych zasad, chociażby comiesięcznej zmiany haseł dostępu. Jednak po pierw-

szym  tygodniu „ohasłowania”, kiedy w różnych miejscach przychodni można było znaleźć 

„karteluchy” z hasłami, nie stanowi to już żadnego problemu. W naszej praktyce studenci 

VI roku Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku odbywają zajęcia praktyczne z zakresu medycyny rodzinnej. Szokują-

co jeszcze działa na nich widok lekarza pracującego bez papierowej dokumentacji medycznej, a drukowanie recept  

wzbudza peany radości, że może to być tak proste. Każda nowa grupa studentów jest poddawana przeze mnie ekspery-

mentowi umiejętności korzystania z programu komputerowego. W roku ubiegłym stwierdziłam, że studenci wymagają 

20 sekundowego przeszkolenia, aby nabyć umiejętność wypisania recepty. Teraz stwierdzam, że w ogóle nie wymagają 

żadnego szkolenia, potrafią zrobić to intuicyjnie.          (Ciąg dalszy artykułu na stronie 20) 

Moja przygoda z informatyzacją... 

Autorka jest 

lekarzem, spe-

cjalistą medy-

cyny rodzinnej 



CSIOZ udostępnia międzynarodowe klasyfikacje 

Korzyści mają nie tylko lekarze. Dzięki usprawnieniu pracy rejestracji możemy podczas zapisów przypominać pacjentom 

dodatkowych o szczepieniach , bilansach i wszystkim tym, co zapiszemy w programie. Czas poświęcany na porządkowa-

nie kartotek może być przeznaczony na innego inne zadania. Dokumentacja elektroniczna nie zawierusza się i zawsze 

jest czytelna. 

Informatyzacja pozwoliła na lepsze planowanie pracy praktyki oraz podwyższenie jakości świad-

czeń medycznych. Piszę o tym, gdyż jednym z podstawowych pytań które zadają mi koledzy 

przymierzający się do informatyzacji swojej placówki to pytania o szkolenia, szablony wizyt 

i wpisów oraz co zrobić jak wyłączą prąd. Jak Polska długa i szeroka te pytanie słyszę wszędzie. 

A żadne z nich nie jest problemem. Największym problemem jest brak aktywności, brak podej-

mowania działań (wszyscy świadczeniodawcy muszą posiadać oprogramowania na potrzeby roz-

liczeń z NFZ), brak poszukiwania źródeł finansowania przynajmniej części inwestycji. Podlaski 

Związek Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie wielokrotnie organizował szkole-

nia informatyczne. Jednak nie przynoszą one oczekiwanych efektów. Dopiero kiedy koledzy za-

siadają przy komputerach w gabinecie i wtedy mają pytania co robić, wystarczy kilka minut czasa-

mi godzina, aby uprościć swoją pracę w stopniu znaczącym. Nikt nie chce wracać do wersji pa-

pierowej dokumentacji już po kilku dniach. Mam jedną radę - trzeba przestać rozmyślać jak wprowadzić dokumentację 

elektroniczną tylko ją wprowadzać.  

[1]Rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Dz.U.2010.252.1697. ■ 

STR. 20 BIULETYN INFORMACYJNY  

Informatyzacja 

pozwoliła na 

lepsze 

planowanie 

pracy praktyki 

oraz 

podwyższenie 

jakości 

świadczeń 

medycznych 

Informujemy, że Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia  

opracowało polskie wersje międzyna-

rodowych klasyfikacji Światowej   

Organizacji Zdrowia (WHO).   

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób 

i Problemów Zdrowotnych - ICD-10 [ang.International 

Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 

- ICD-10]. Klasyfikacja chorób to system kategorii, do 

których przypisuje się jednostki chorobowe zgodnie 

z ustalonymi kryteriami. W udostępnionej wersji klasyfi-

kacji stany chorobowe pogrupowano w sposób, który 

zdaniem autorów jest najbardziej odpowiedni dla ogól-

nych celów epidemiologicznych oraz do oceny opieki 

zdrowotnej. 

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepeł-

nosprawności i Zdrowia - ICF [ang. International Classifica-

tion of Functioning, Disability and Health - ICF ]. Głównym 

celem ICF jest ustanowienie ujednoliconego, standardo-

wego języka i jego struktury pozwalającego na opis zdro-

wia i stanów związanych ze zdrowiem. Dlatego dziedziny 

przedstawione w ICF można podzielić na: dziedziny do-

tyczące zdrowia i dziedziny związane ze zdrowiem. Dzie-

dziny te opisano z perspektywy ciała ludzkiego, pojedyn-

czej osoby i społeczeństwa oraz umieszczono na dwóch 

listach:  „Funkcje i struktury ciała ludzkiego” i „ Aktyw-

ność i uczestniczenie”. 

W międzynarodowych klasyfikacjach WHO stany choro-

bowe (choroby, zaburzenia, urazy itp.) są sklasyfikowane 

głównie w klasyfikacji ICD-10, gdzie stosuje się podejście 

etiologiczne. W ICF natomiast sklasyfikowane są funkcjo-

nowanie i niepełnosprawność w powiązaniu ze stanem 

zdrowia. ICD-10 i ICF uzupełniają się zatem nawzajem, 

a użytkownikom zaleca się korzystanie z obydwu tych sys-

temów klasyfikacyjnych należących do rodziny klasyfikacji 

WHO. ICD-10 dostarcza „rozpoznanie” choroby, zabu-

rzenia zdrowia lub innego określonego stanu zdrowia, a ta 

informacja jest wzbogacana o dodatkowe dane zawarte 

w ICF dotyczące funkcjonowania. Łącznie informacje na 

temat rozpoznania i funkcjonowania dają szerszy obraz 

i głębsze znaczenie zdrowia osób lub populacji, co może 

zostać wykorzystane w procesie podejmowania decyzji. 

Międzynarodowe klasyfikacje WHO są cennym narzę-

dziem dla opisywania i porównywania zdrowia populacji na 

poziomie międzynarodowym. 

Dokumenty dostępna są na stronie Centrum: http://

www.csioz.gov.pl/klasyfikacje.php  

Kontakt: Katarzyna Kowalczyk, Wydział Badań i Analiz 

oraz Współpracy Międzynarodowej CSIOZ, e-mail:   

k.kowalczyk@csioz.gov.pl  

Dr Joanna Zabielska-Cieciuch, specjalista medycyny rodzinnej, wiceprezes Podlaskiego Związku lekarzy Pracodawców Porozumienie 

Zielonogórskie, od 1999 roku lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Absolwentka wydziału lekarskiego  Akademii Medycznej w Białymstoku 

i Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku-studia podyplomowe zarządzanie ochrona zdrowia. Ekspert zespołu powołane-

go przez Marszałka Województwa Podlaskiego przygotowujący dla Urzędu strategię e-Zdrowia. Obecnie pracuje w Przychodni Rodzinnej 

w Białymstoku w czteroosobowym zespole lekarzy rodzinnych. 

Kontakt e-mail: joannazc@wp.pl 

http://www.csioz.gov.pl/klasyfikacje.php
http://www.csioz.gov.pl/klasyfikacje.php
mailto:k.kowalczyk@csioz.gov.pl
mailto:joannazc@wp.pl
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„Śmiałe, często niekonwencjonalne decyzje menedżerskie, przysparzają dyrektorowi      

Markowi Nowakowi tyluż zwolenników, co oponentów. Jednego wszak nie można odmó-

wić zarządzającemu od 8 lat Regionalnym Szpitalem Specjalistycznym w Grudziądzu: kon-

sekwencji połączonej ze skutecznością działania”. To słowa uzasadnienia w kontekście 

przyznanej nagrody Portrety Polskiej Medycyny w kategorii Menedżer Rynku Zdrowia 

(placówki publiczne), której w 2011 roku laureatem został Marek Nowak, dyrektor Regio-

nalnego Szpitala Specjalistycznego im. W. Biegańskiego w Grudziądzu. 

Od ilu lat trwa proces informatyzacji placówki zarządzanej przez Pana? Jakie obszary pla-

cówki zostały zinformatyzowane, jakie standardy i rozwiązania zastosowane? 

Proces informatyzacji w naszym szpitalu rozpoczął się  w 2005 roku, od jednego serwera  i systemu 

który wspomagał ewidencję procedur rozliczeniowych oraz rozliczenie wykonanych świadczeń 

z płatnikiem. W kolejnych latach były informatyzowane kolejne obszary szpitala, laboratorium anali-

tyczne, laboratorium mikrobiologiczne, zakład diagnostyki obrazowej wraz z cyfrową archiwizacją 

obrazów radiologicznych, aż w 2010 uruchomione zostały moduły ruchu chorych oraz elektronicz-

na historia choroby. W związku z brakiem w Polsce obowiązujących standardów medycznych dla informatyzacji służby 

zdrowia, nasze działania opieraliśmy na rozwiązaniach zachodniej Europy oraz Stanów Zjednoczonych, adaptując je 

wrealnie naszego szpitala. Ciekawym rozwiązaniem było wykorzystanie bezstanowych terminali jako medium dostępu do 

systemy dla personelu medycznego, innym ważnym rozwiązaniem było wykorzystanie protokołu HL7 do wykonania 

integracji między systemami, co znacznie ułatwiło późniejsze utrzymanie integracji. 

Czy dyrekcja szpitala dysponuje strategią informatyzacji placówki w perspektywie najbliższych lat? Czy jest 

ona uwzględniona w planach budżetowych Placówki? 

Szpital posiada opracowaną strategię informatyzacji z wytyczonymi kierunkowskazami rozwoju, 

w którym nasza jednostka zmierza. Strategia Informatyzacji jest fundamentem wszystkich na-

szych podejmowanych działań. Jest najważniejszym dokumentem rozpoczynającym cały proces 

informatyzacji, a następnie kontroli czy działania, które wykonaliśmy są zgodne założeniami. 

Z jakich źródeł osobowych zarządzający czerpią inspiracje dotyczące informatyzacji 

placówki? 

Jest wiele źródeł, z których  kadra zarządzająca czerpie inspiracje, przede wszystkim różne kon-

ferencje i targi branżowe w kraju i w Europie. Cyklicznie delegacja naszego szpitala odwiedza 

targi CeBIT odbywające się w Hanowerze, na których prezentowane są wszelkie nowości wcho-

dzące na rynek. Innym źródeł inspiracji są odwiedziny w cenionych ośrodkach medycznych 

w Europie. Podczas takich wizyt jest możliwość wymiany doświadczeń oraz podejrzenie rozwiązań tam funkcjonujących. 

Jakie są oczekiwania dotyczące wsparcia przez Ministerstwo Zdrowia i CSIOZ w zakresie rozwoju własnych 

systemów szpitalnych i ich współpracy z systemem centralnym (realizacja zapisów ustawy o sioz)? Jakie są 

potrzeby informacyjne w kontekście informatyzacji placówki? 

W pierwszej kolejności czekamy na od dawna obiecywany centralny rejestr ubezpieczonych, który będzie umożliwiał 

integrację z obecnie działającym systemem szpitalnym celem weryfikacji czy pacjent ma prawa do korzystania ze świad-

czeń za które zapłaci NFZ. Kolejną kwestią na którą czekamy, to opracowanie standardów wymiany elektronicznego 

rekordu pacjenta między placówkami medycznymi, w dzisiejszych czasach pacjent bardzo często podróżuje wybierając       

w jego mniemaniu najlepszą placówkę medyczną. Ważne jest też opracowanie na poziomie centralnym słowników se-

mantycznych wykorzystywanych przy tworzeniu dokumentacji medycznej, aby była możliwość porównywania dokumen-

tacji medycznej wytworzonej w różnych jednostkach medycznych.  

Jak ocenia Pan dostępność i funkcjonalność rozwiązań i produktów oferowanych przez rynek firm IT dedyko-

wanych do obsługi placówki leczniczej? 

Na przestrzeni kilku ostatnich lat widać znaczący rozwój systemów dedykowanych dla jednostek leczniczych. Na rynku 

jest kilku dużych graczy, którzy przy współudziale szpitali dopracowali swoje produkty pokrywając ok. 85-90% funkcjo-

nalności wymaganych przez szpitale. Proces wytwarzania oprogramowania podlega pod cykl Deminga, czyli system me-

dyczny jest cały czas dopracowywany ulepszany, aby jeszcze bardziej był integralną częścią placówki medycznej. 

Wywiad z dyrektorem Regionalnego Szpitala Specjalistycznego 
im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu  

WIEŚCI Z REGIONÓW 

Marek Nowak 

jest dyrektorem 

Regionalnego 

Szpitala Specja-

listycznego 

w Grudziądzu  

STRATEGIA 

INFORMATYZACJI 

JEST 

FUNDAMENTEM 

WSZYSTKICH 

NASZYCH 

PODEJMOWANYCH 

DZIAŁAŃ 
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(kontynuacja wywiadu ze strony 21) 

Jakie korzyści i zagrożenia dostrzega dyrekcja szpitala w kontekście informatyzacji własnej placówki? 

Plusy: 

Usprawnienie procedur administracyjnych przy obsłudze pacjenta 

i zredukowanie biurokracji 

Natychmiastowy dostęp do danych pacjenta i historii jego choroby praktycz-

nie z każdego miejsca w szpitalu, także przy łóżku chorego 

Eliminacja „pokątnych” zleceń badań diagnostycznych 

Ograniczenie do minimum błędów przed i po laboratoryjnych oraz innych 

pomyłek związanych z realizacją procedur medycznych 

Wyeliminowanie „wędrówek” personelu po szpitalu  z  dokumentami 

Wyeliminowanie uciążliwości  związanych z analizowaniem dokumentacji  papierowej  i  jej  powielaniem 

Minusy: 

Znaczne uzależnienie sprawnej realizacji procedur medycznych od sfery technicznej 

Trudności wdrożeniowe wynikające z barier  o charakterze mentalnym 

Na ile ocenia Pan gotowość wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej do sierpnia 2014 r. i przyłącze-

nia do systemów Centralnego budowanego przez CSIOZ (realizacja zapisów ustawy sioz)? 

Odpowiadając na pierwszą część pytania jestem przekonany, że moja jednostka jest w pełni przygotowana do prowa-

dzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej.  Chociaż wiem, że wielu szpitalom będzie trudno sprostać temu 

wymogowi w terminie przewidzianym w ustawie. Odnosząc się do drugiej części pytania to wciąż jest za mało oficjal-

nych informacji w jaki sposób mamy się podłączyć do systemów Centralnych celem wymiany informacji medycznych. 

Należy przyspieszyć realizację Projektów P1 i P2. Dobrze by było rozważyć budowanie systemów od poziomu woje-

wództw, a nie od centrali. 

Jak dyrekcja placówki ocenia, możliwość rozbudowy własnego IT? Czy rozważa możliwość outsourcingu 

usług IT lub współdzielenia Data Center, aplikacji i serwerów z innymi placówkami? 

Rynek branży IT jest dość mały, szczególnie w mniejszych miejscowościach gdzie specjalistów jest jak na lekarstwo. 

Dodatkowo wdrażanie do szpitali nowych technologii informatycznych wymaga, aby kadra administratorów była rzetel-

nie wyszkolonymi specjalistami, co wiąże się też odpowiednim poziomem wynagrodzeń. Nie mniej jednak w moim szpi-

talu udało się zbudować zespół IT, który jest w stanie zabezpieczyć działanie szpitala w trybie 24h/7. Outsourcing                

w dużych jednostkach medycznych ze względu na skalę infrastruktury IT jest, nie opłacalne, model taki bardziej widział-

bym w mniejszych powiatowych szpital. Natomiast jeszcze lepszym rozwiązaniem jest model, w których jedna duża 

jednostka szpitalna świadczy usługi mniejszym szpitalom. W takim modelu koszty utrzymania infrastruktury są najbar-

dziej optymalne. 

Jakie rady, wskazówki udzielił by Pan innym dyrektorom szpitali podejmujących działania w kierunku infor-

matyzacji swojej placówki? 

Najważniejsze jest opracowanie strategii informatyzacji dla danej jednostki, której będą wyznaczone jasne oraz mierzal-

ne cele, oraz ramy czasowe naszych działań. Następnym istotnym czynnikiem są szkolenia, które dokładnie i klarownie 

wyjaśnią wszystkie obawy i wątpliwości rodzące się wśród personelu, ponieważ zgodnie ze złota zasadą Pareto 20% 

oportunistów jest w stanie zastopować nasze działania w kierunku informatyzacji. Ostatnia najważniejszą rzeczą jest 

konsekwentne trzymanie się zasad wpisanych w strategii informatyzacji naszej placówki medycznej.■ 

Kontakt: Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego, e-mail  sekretariat.dyrekcja@bieganski.org  

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. Szpital w Grudziądzu posiada certyfikat normy jakości ISO 9001:2008 w zakresie: leczenia zachowawczego 

i zabiegowego, stacjonarnego i ambulatoryjnego oraz diagnostyki a także został uhonorowany Certyfikatem "Szpital bez bólu" - spełnia-

jąc określone kryteria w zakresie podniesienia jakości uśmierzania bólu pooperacyjnego w polskich szpitalach. Regionalny Szpital Specja-

listyczny w Grudziądzu znalazł się również wśród Laureatów tegorocznego konkursu na najciekawsze działania promocyjne Programu 

Infrastruktura i Środowisko. Konkurs organizowany był przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a specjalnym wyróżnieniem 

w zakresie propagowania działań promocyjnych w sektorze zdrowia ministerstwo uznało realizuję projektu pn. „Budowa lądowiska dla 

helikoptera w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu”. 

mailto:sekretariat.dyrekcja@bieganski.org
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Jesteśmy na konferencjach 

Przedstawiciele najwyższego kierownictwa Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia uczestniczy-
li w następujących wydarzeniach:  

14 grudnia 2012 r. Konferencja pod nazwą "Health Systems in Transition – Zarys systemu ochrony zdrowia – Polska" 

organizowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

12 grudnia 2012 r. - Konferencja pt. "Pacjent 2012" organizowana przez Health Project Management. 

6 grudnia 2012 r. - Konferencja pn. „Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych”, której Organizatorami 

byli: Uniwersytet KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w Warszawie, Generalny Inspektor Ochrony Da-

nych Osobowych, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, Naukowe Centrum Prawno – Informatyczne. 

13 listopad 2012 r. - "Prawo i Telemedycyna"- organizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą we współpracy z Insty-

tutem Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie.  

W dniach 24-25 października 2012 r. - VIII Forum Rynku Zdrowia - organizowane przez wydawcę oraz redakcję mie-

sięcznika i portalu Rynek Zdrowia. 

Dnia 23 października 2012 r. - „Innowacje dla ochrony zdrowia” - konferencja organizowana przez Instytut Nauk 

Ekonomicznych oraz Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN  z Międzynarodową Siecią Naukową. 

W dniach 10-11 października 2012 r. - "Prawo i Telemedycyna" - konferencja organizowana przez Asseco Poland.■ 

Konferencje pod patronatem CSIOZ 

30 listopada, 2012 r. - "II edycja Ogólnopolskiej Konferencji Administratorów Sieci w Placówkach Medycznych Heal-

thcare IT Trends 2012 " organizowana przez redakcję magazynu „Healthcare Management Magazine” oraz Akademię 

Wiedza i Praktyka.  

12 - 13 listopada 2012 r. - III Ogólnopolskie Forum Menedżerów i Kadry Zarządzającej w Ochronie Zdrowia organi-

zowane przez Centrum Edukacji Medycznej CEMED. 

16-18 października 2012 r.- XI konferencja naukowo-szkoleniowa pt.: "Determinanty Funkcjonowania Podmiotów 

Leczniczych W Polsce - Nowe Wyzwania Prawne, Ekonomiczne, Społeczne I Demograficzne", Katedra Finansów 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO Sp. z o.o. ■ 

Nowy System Statystyczny w CSIOZ 

Od stycznia 2013 r. zacznie funkcjo-

nować System Statystyki Resortowej 

Ministra Zdrowia (SSRMZ). Nowy 

system ma zastąpić funkcjonujący 

do tej pory System Statystyki Me-

dycznej (SSM), oraz System Spra-

wozdania MZ-03.  

Podstawą działania SSRMZ jest program badań staty-

stycznych statystyki publicznej [1], corocznie ogłaszany 

przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia na dany 

rok. System służy do przekazywania drogą elektroniczną 

sprawozdań statystycznych z podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą oraz praktyk lekarskich i pielęgniar-

skich. W obecnym systemie dostępnych jest tylko 13 spra-

wozdań, a wdrożenie nowego systemu pozwoli na udo-

stępnienie aż 24 sprawozdań. Dodatkowo formularze 

sprawozdawcze będę eksportowane z Systemu 

SRMZ  do  repozytorium wzorów dokumentów na plat-

formie ePUAP. Dzięki tej funkcjonalności będzie można 

przystosować systemy działające w jednostkach sprawoz-

dawczych do eksportu sprawozdań w postaci XML 

i zaczytania go do systemu SSRMZ, co w przypadku prze-

chowywania danych w  tych aplikacjach skróci czas     

potrzebny na wypełnianie formularzy. 

Na przełomie listopada i grudnia 2012 roku Centrum 

Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia  przeprowa-

dziło szkolenia, w których udział wzięło około 70 admini-

stratorów Systemu z Urzędów Wojewódzkich i Instytutu 

Psychiatrii, Medycyny Pracy, Matki i Dziecka.  

System SRMZ będzie zbierał informacje z zakresu staty-

styki publicznej na temat zasobów kadry medycznej, zaso-

bów i działalności podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą oraz sytuacji finansowej publicznych placówek 

ochrony zdrowia. Na podstawie danych zbieranych przez 

CSIOZ, co roku ukazuje się publikacja "Biuletyn Staty-

styczny", w którym przedstawiane są dane na temat 

ochrony zdrowia w Polsce. 

[1] Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 

(Dz.U. 1995 Nr 88 poz. 439), na której podstawie tworzony jest 

Program Badań Statystycznych. ■ 

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

statystyka.php  

Kontakt: Katarzyna Kowalczyk, Wydział Badań i Analiz 

oraz Współpracy Międzynarodowej CSIOZ, e-mail:   

k.kowalczyk@csioz.gov.pl  

http://www.csioz.gov.pl/statystyka.php
http://www.csioz.gov.pl/statystyka.php
mailto:k.kowalczyk@csioz.gov.pl
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Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia powstało dnia 1 sierpnia 

2000 r. na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2000 r. zmienia-

jącego zarządzenie w sprawie Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia 

(Dz. Urz. MZ Nr 1, poz. 25). W 2012 r. na Dyrektora Centrum został powołany    

Marcin Kędzierski. 

Centrum jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do 

spraw zdrowia, której przedmiotem działalności jest m. in. realizacja zadań 

z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego, obejmujących organizację 

i ochronę zdrowia, harmonizację z Unią Europejską w ramach funduszy struktural-

nych i programów e-Zdrowia oraz wspomaganie decyzji zarządczych ministra wła-

ściwego do spraw zdrowia na podstawie 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. 

Doradcy i Wykonawcy w Projektach P1 i P2 

Doradztwo prawne: Kancelaria Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy S. P., Umowa Nr CSIOZ/25/2012 z dnia 29 maja 2012 r.  

 Doradcy Wykonawcy Systemu 

Elektroniczna Platforma Gro-

madzenia, Analizy i Udostęp-

niania zasobów cyfrowych 

o Zdarzeniach Medycznych 

(P1):  

Konsorcjum: Deloitte Business Consulting 
S.A, Deloitte Advisory Sp. z o.o., Penta-
comp Systemy Informatyczne S.A, Soft-
blue,  

II część: Hewlett Packard Polska Sp. z o.o.  

Infovide-Matrix S.A. 
III część: konsorcjum Asseco Poland S.A. 
oraz Kamsoft S.A.  

CA Consulting S.A 
IV część: Sygnity S.A.  

Konsorcjum: TNS Polska S.A. oraz Instytut 
Badawczy ProPublicum Sp. z o.o. sp.k. 

Platforma udostępniania on-

line przedsiębiorcom usług i 

zasobów cyfrowych rejestrów 

medycznych (P2):  

Konsorcjum: Rodan Systems S.A. (lider) 
oraz Polska Wytwórnia Papierów Warto-
ściowych S.A Trusted Information Consulting Sp. z o.o.  

Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. 

p.o. Kierownika Projektu P1 
Paweł Pierzchała 

Kierownik Projektu P2 
Marcin Węgrzyniak 

Koordynator Grupy 

Doradczej Użytkowników 
i Dostawców  

dr inż. Grzegorz Bliźniuk 

Koordynator Projektów 

Informacyjnych 

w Ochronie Zdrowia 
dr inż. Kazimierz Frączkowski 

Koordynator ds. współpracy 

ze środowiskiem 

medycznym 
dr n. med. Konstanty Radziwiłł 

 

Zastępca Dyrektora  

Andrzej Wącior 

Dyrektor  
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