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Koordynacja projektów e-Zdrowie 

Szanowni Państwo, 

Niniejsze Wydanie, w nowej, bardziej przejrzystej szacie graficznej, rozpoczynamy informacjami o stanie 

jakości danych RPWDL. Już od ponad roku, systematycznie publikujemy ranking jakości danych (czy 

raczej jej braku) w poszczególnych organach rejestrowych. Zapewniamy, że intencją prezentacji takich 

informacji jest wskazanie organom odpowiedzialnym za stan Rejestru, błędów w nim występujących  

celem ich skorygowania. Miło nam obserwować efekty publikacji tych analiz, które wskazują na tendencję 

poprawy danych – jednak więcej na ten temat w artykule dr inż. Kajetana Wojsyka. 

Na łamach naszego Biuletynu informujemy również o uruchomieniu na jesieni cyklu szkoleń z nowocze-

snych technologii informacyjno-komunikacyjnych w ochronie zdrowia, kierowanych do kadry zarządzają-

cej podmiotami leczniczymi. Przedstawiamy także relacje z wydarzeń, w których mieliśmy przyjemność 

uczestniczyć dzieląc się  wiedzą i doświadczeniem zdobytym podczas realizacji systemów e-Zdrowie.  

O tym co działo się w ostatnich miesiącach w największym projekcie w kraju – prowadzonym przez    

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, przeczytają Państwo na kolejnych stronach     

Biuletynu. Zapraszam. 

Marcin Kędzierski 

Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

Kampania edukacyjno – informacyjna Projektu P1 na piknikach 

"Radio Złote Przeboje na Wakacjach" 

Za nami kolejne spotkania plenerowe z szerokim gronem odbiorców. Tym razem jesteśmy 

obecni na trasie pikników "Radio Złote Przeboje na Wakacjach". Do tej pory mieliśmy     

przyjemność gościć na terenie Term Ślesińskich w dniu 5 lipca oraz w Wejherowie w dniu        

26 lipca. 

Przypominamy, że spotkania z Państwem, jako potencjalnymi 

pacjentami, mają charakter informacyjno–edukacyjny i dotyczą 

planowanych w najbliższym czasie zmian w systemie ochrony 

zdrowia. Specjalnie wybudowany namiot służy jako punkt infor-

macyjny, gdzie nasi eksperci mają szansę przekazać Państwu 

najważniejsze informacje o Projekcie P1, w szczególności 

o Internetowym Koncie Pacjenta i e-Recepcie.  

Obok przedstawiamy kolejne terminy i miejsca, które planujemy odwiedzić jeszcze w tym roku.  
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Dokąd zmierzamy, o co walczymy… (część 7)  
 

Dr inż. Kajetan Wojsyk 

Zgodnie z przyjętą i konsekwentnie realizowaną polityką poprawy jakości rejestrów    

stanowiących fundament systemu, budowanego zgodnie z ustawą o systemie informacji 

w ochronie zdrowia (Dz.U. Dz.U.2011.113.657 z późn. zm.) kontynuujemy publikowanie  

informacji o stanie jakości danych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą (w części rejestru prowadzonej przez wojewodów).  

Po upływie dwóch miesięcy od poprzedniego badania odnotowujemy ogólną poprawę jakości 

danych. Na 284 202 obiektów przypadło 24 091 zlokalizowanych błędów, co daje wartość 

wskaźnika równą 0,08477 (w dniu 2014-05-05 wskaźnik ten miał wartość równą 0,09618). 

Zmiana jest wprawdzie niewielka, ale jednak dotyczy wszystkich organów rejestrowych.  

Przy okazji spostrzeżono, analizując wyrywkowo pojedyncze przypadki, że zmiany nazw ulic w księgach rejestrowych 

dokonywane są jedynie dla tych komórek organizacyjnych czy jednostek, których dotyczył wniosek o zmianę w księ-

dze. Usilnie zaleca się, by przy okazji wprowadzania zmian wnioskowanych dokonywać korekty nazw ulic dla wszyst-

kich punktów adresowych jednostek organizacyjnych i komórek danego przedsiębiorstwa. Przykład: pracownik orga-

nu rejestrowego, wprowadzając do księgi rejestrowej wpis dotyczący okresu ubezpieczenia pewnego podmiotu     

zauważył, że w księdze widnieje nazwa „ulica Słowackiego”, podczas, gdy w rejestrze TERYT nazwa ulicy w tym  

mieście zapisana jest jako  „ul. Juliusza Słowackiego”. Dokonał zatem korekty, wybierając ze słownika (w RPWDL) 

kolejno właściwe województwo, powiat, gminę, miejscowość i ulicę. 

Autor jest zastępcą 
Dyrektora ds.  
Europejskich w CSIOZ 
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Nazwa i kod województwa 
Poprzednia pozy-

cja na liście  
(2014-05-05) 

Aktualna pozycja  
na liście  

(2014-07-08) 

Zmiana pozycji na 
liście w stosunku do 
innych województw 

Zmiana jakości danych 
w stosunku do stanu 

z dnia 2014-05-05 

Zmiana jakości danych 
w stosunku do stanu 

z dnia 2013-10-10 

świętokrzyskie — 26 3 1 Poprawa Poprawa Poprawa 

warmińsko-mazurskie — 28 1 2 Pogorszenie Poprawa Poprawa 

podlaskie — 20 2 3 Pogorszenie Poprawa Poprawa 

dolnośląskie — 02 6 4 Poprawa Poprawa Poprawa 

małopolskie — 12 4 5 Pogorszenie Poprawa Poprawa 

śląskie — 24 5 6 Pogorszenie Poprawa Poprawa 

kujawsko-pomorskie — 04 7 7 Bez zmian Poprawa Poprawa 

mazowieckie — 14 8 8 Bez zmian Poprawa Poprawa 

lubuskie — 08 10 9 Poprawa Poprawa Poprawa 

opolskie — 16 9 10 Pogorszenie Poprawa Poprawa 

podkarpackie — 18 11 11 Bez zmian Poprawa Poprawa 

lubelskie — 06 12 12 Bez zmian Poprawa Poprawa 

zachodniopomorskie — 32 13 13 Bez zmian Poprawa Poprawa 

pomorskie — 22 14 14 Bez zmian Poprawa Poprawa 

wielkopolskie — 30 16 15 Poprawa Poprawa Poprawa 

łódzkie — 10 15 16 Pogorszenie Poprawa Poprawa 

Tabela 1. LISTA RANKINGOWA JAKOŚCI DANYCH RPWDL z dnia 2014-07-08. 
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Powinien był z urzędu operację tę wykonać dla wszystkich pozostałych adresów, doprowadzając je do zgodności 

z rejestrem TERYT – ale tego nie zrobił – i w efekcie jedna komórka organizacyjna mieści się obecnie przy 

„ul. Juliusza Słowackiego”, a kilkanaście  innych, przy „ulicy Słowackiego”. Niedokonanie poprawki dla wszystkich 

pozostałych komórek organizacyjnych skutkuje tym, że tylko jednej nazwie odpowiadał będzie poprawny kod 

w rejestrze TERYT. Gdyby księgi rejestrowe służyły tylko do odczytu przez ludzi, nie byłoby to istotne. Jednak należy     

pamiętać, że księgi odwzorowują stan baz danych, są one jedynie pewną wizualizacją zawartości baz danych. Chodzi 

o poprawność i spójność danych w bazach, z których bezpośrednio korzystały będą inne systemy teleinformatyczne. 

Bezpośrednie współdziałanie rejestrów należących do różnych Gestorów, ale przechowujących po części te same 

dane może skutkować powielaniem się błędów (zob. np. brzmienie nazwy podmiotu o numerze REGON 301017683 

w CEIDG, w REGON oraz w RPWDL (woj. wielkopolskie)). Z drugiej jednak strony poprawienie błędu u źródła umożli-

wi w przyszłości poprawienie błędu we wszystkich rejestrach współdziałających lub aktualizowanych danymi 

z rejestrów pierwotnych. Jakość danych w rejestrze RPWDL wg stanu z dnia 2014-07-08 przedstawia tabela 1.■ 

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

PACJENT W CENTRUM UWAGI 

Projekt P1 na piknikach "Radio 

Złote Przeboje na Wakacjach" 

26 lipca po raz kolejny mieliśmy przyjemność      

spotkać się z Państwem na pikniku w ramach trasy 

„Złote Przeboje na Wakacjach". Tym 

razem gościliśmy w Wejherowie.  

Staraliśmy się każdemu dokładnie 

opowiedzieć o projekcie i korzyściach, 

jakie jego realizacja przyniesie nam 

wszystkim.  

Podczas gdy opiekunowie poszerzają 

swoją wiedzę na temat nowoczesnych 

rozwiązań e-Zdrowia, najmłodszych    

zapraszamy do udziału  w ciekawych 

i kreatywnych animacjach, grach 

i zabawach. 

Tych, którzy chcieliby jeszcze posze-

rzyć swoją wiedzę, zachęcamy do  

z a g l ą d a n i a  n a  s t r o n ę 

www.ezdrowie.gov.pl oraz śledzenia 

oficjalnego profilu na Facebooku –   

Internetowe Konto Pacjenta, gdzie znajdą Państwo    

aktualne informacje na temat Projektu P1. 

Proszę nas wypatrywać na kolejnych piknikach. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili    

stoisko Projektu P1, i zapraszamy wszystkich zaintereso-

wanych do odwiedzenia nas w innych miastach.■ 

 

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

promocja@csioz.gov.pl  

Stoisko CSIOZ na Pikniku "Radio Złote Przeboje na Wakacjach”- 07.2014 r. 
Foto CSIOZ. 

mailto:biuro@csioz.gov.pl
http://www.ezdrowie.gov.pl
mailto:promocja@csioz.gov.pl
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Baza Wiedzy na stronie CSIOZ 

Informujemy, iż wszelkie dokumenty dotyczące tworzenia, przetwarzania i wymiany Elek-

tronicznej Dokumentacji Medycznej znaleźć można w najbardziej aktualnych wersjach 

na stronie Centrum w Bazie Wiedzy –  http://csioz.gov.pl/wiedza.php  

Przypominamy, iż publikowane dokumenty dotyczące EDM, w tym przede wszystkim Reguły, 

które są wypełnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. 

w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej (Dz.U. 2013, poz. 463). 

- Reguły biznesowe i walidacyjne określające strukturę dokumentów medycznych, przetwarzanych na Platfor-

mie P1 zostały opracowane dla dokumentów, które będą przetwarzane na Platformie P1, tj. e-Recepta,                       

e-Skierowanie i e-Zlecenie. Wraz z Regułami biznesowymi opublikowane zostały: 

propozycja Modelu Transportowego danych o Zdarzeniach Medycznych oraz Indeksie Elektronicznej Doku-

mentacji Medycznej gromadzonych w Systemie P1; celem opracowania modelu jest określenie formatu 

i zakresu przesyłanych informacji, 

propozycja opisu hierarchii węzłów ISO OID, wykorzystywanej w ww. dokumencie Reguł oraz Modelu Trans-

portowym. 

- Wytyczne, zasady i rekomendacje dla usługodawców dotyczące bezpiecznego przetwarzania EDM przezna-

czone dla usługodawców podejmujących decyzję dotyczącą wyboru rozwiązania wykorzystywanego do elektroniczne-

go przetwarzania dokumentacji medycznej, w tym decyzję dotyczącą sposobu zapewnienia bezpieczeństwa przetwa-

rzanych danych. Dokument ten może być również wykorzystywany przez dostawców, którzy podejmują się projekto-

wania i budowy systemów informatycznych dedykowanych dla ochrony zdrowia.  

Prócz powyższych, w Bazie Wiedzy znaleźć można informacje na temat kluczowych dokumentów wyznaczających 

kierunki, ramy i zadania procesu informatyzacji administracji publicznej, mających istotny wpływ na kształt systemu          

e-Zdrowie w Polsce, podstawowe dokumenty Projektów P1 i P2, raporty i ekspertyzy związane z ochroną zdrowia 

oraz wiele innych ciekawych opracowań.■ 

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

Szóste Posiedzenie Grupy Doradczej Użytkowników  

Dnia 26 czerwca 2014 roku odbyło się 6 spotkanie Grupy Doradczej Użytkowników. Uczestnicy spotkania  

zostali powitani przez Pana Andrzeja Wąciora, Zastępcę Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia ds. Teleinformatycznych, po czym omówiono kwestie związane z aktualnym stanem prac 

projektowych w P1.  

Przede wszystkim dyskutowano na temat wymogów dotyczących dostosowania się usłu-

godawców do współpracy z systemem P1 na podstawie Wytycznych, zasad 

i rekomendacji CSIOZ dla usługodawców w zakresie budowy i stosowania systemu bez-

piecznego przetwarzania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (materiał dostępny na 

stronie CSIOZ w Bazie Wiedzy).  

Na spotkaniu szczegółowo omówiono także działania zrealizowane i podejmowane przez Centrum w ramach prowa-

dzonej kampanii promocyjnej Projektu P1.■ 

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

http://csioz.gov.pl/wiedza.php
mailto:koordynator@csioz.gov.pl
mailto:p1_info@csioz.gov.pl
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Już wkrótce! 

Szkolenia z nowoczesnych 

technologii w e-Zdrowiu 

Tuż po wakacjach rozpoczynamy szkolenia dla leka-

rzy, pielęgniarek i położnych oraz dla kadry zarzą-

dzającej podmiotami leczniczymi. Cykl szkoleń na 

temat nowoczesnych technologii informacyjno-

komunikacyjnych w ochronie zdrowia i dedykowana 

platforma e-learningowa, stanowią kolejne etapy 

wsparcia dla jednostek realizujących projekty             

e-Zdrowia w zakresie usprawnienia obsługi i zarzą-

dzania podmiotami leczniczymi. 

Jak informowaliśmy wcześniej na łamach naszego Biule-

tynu, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdro-

wia jest beneficjentem projektu systemowego               

pn. "Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia 

poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT", 

który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki.  

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu wie-

dzy kadry medycznej oraz zarządzającej nt. nowocze-

snych technologii, które umiejętnie wdrożone w placów-

kach medycznych, przynoszą odczuwalne dla wszystkich 

korzyści, ułatwiają one bowiem zarządzanie placówką 

i podnoszą komfort pracy.  

Projekt przewiduje przeszkolenie łącznie 1440 osób,  

aktywnych zawodowo pracowników podmiotów wykonu-

jących działalność leczniczą (podmioty lecznicze, prakty-

ki indywidualne i grupowe) posiadających umowę 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą 

z oddziałem wojewódzkim NFZ albo udzielających 

świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków pu-

blicznych na podstawie innych tytułów, tj. lekarze, leka-

rze dentyści, pielęgniarki, położne, kadra zarządzająca. 

Grupą preferowaną w projekcie są osoby w wieku 45+ 

oraz osoby które w swoim miejscu pracy nie mają wdro-

żonych systemów teleinformatycznych.  

W ramach tego Projektu edukacyjnego zostanie zorgani-

zowanych 12 szkoleń w 12 miastach wojewódzkich:  Bia-

łymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Ło-

dzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie,  War-

szawie i Wrocławiu.  

Jeszcze w tym roku zaplanowano 8 szkoleń. Pierwsze 

z nich rozpoczną się we wrześniu. Szkolenia przyjmą 

formę wykładu oraz ćwiczeń warsztatowych. Wykłady 

zostaną podzielone na 4 bloki tematyczne, które będą 

prowadzone w formie jednostronnej prezentacji zagad-

nień, będących przedmiotem szkoleń z wykorzystaniem 

prezentacji mult imedialnych oraz platformy                       

e-learningowej. Wykłady będą obejmować również       

elementy dyskusji z uczestnikami szkolenia. 

Platforma e-learningowa będzie narzędziem wspomaga-

jącym proces szkoleniowy i umożliwi odbycie kursów 

interaktywnych z zakresu technologii informacyjno-

komunikacyjnych. Platforma e-learningowa będzie        

dostępna przez trzy lata po zakończeniu projektu. Kto 

więc nie zdąży wziąć udziału w szkoleniach bezpośred-

nich, będzie mógł poprzez Internet przejść szkolenie 

dzięki platformie e-learningowej. 

Informacje o wszystkich etapach realizacji projektu, 

także te dotyczące rekrutacji, będą na bieżąco 

umieszczane na stronie CSIOZ.■ 

Kontakt: Biuro Zarządzania Projektami, e-mail: 

p1_info@csioz.gov.pl  

mailto:p1_info@csioz.gov.pl
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i oczywiście zmniejsza możliwości operacyjne (tekst jest 

obrazem w formacie .pdf, .jpg lub .tif), co w niektórych 

przypadkach jest dodatkowym utrudnieniem. Dokument 

staje się nieprzeszukiwalny. W przypadku dokumentów 

pierwotnych w formacie .xls konwersja do formatu        

graficznego powoduje utratę możliwości weryfikacji for-

muł czy też zmiany wymiarów źle sformatowanej komórki 

zawierającej tekst, który widać tylko częściowo itd.. 

Podsumujmy: koszty wytworzenia papierowego doku-

mentu to zaledwie kilka groszy, ale już wysyłka – to od 

kilku do kilkudziesięciu złotych – w zależności od rodzaju 

tej przesyłki (czy wymaga potwierdzenia doręczenia, czy 

nie, ile waży), i od pośrednika (doręczyciela). Warto   

zapytać o roczne koszty wytworzenia i wysyłki dokumen-

tów w postaci papierowej i zastanowić się nad sensem 

takiej praktyki.  

Tymczasem wspomniana na wstępie ustawa pozwala na 

osiągnięcie znacznie lepszego efektu: dostarczenia   

pisma do adresata w dniu nadania, automatycznego uzy-

skania Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia 

(analogia listu poleconego z potwierdzeniem odbioru), 

zapewnienia oryginalności i integralności przesyłki. 

Koszty samej wysyłki – zerowe, bo utrzymanie systemu 

leży po stronie ministra właściwego ds. informatyzacji.  

System ePUAP ma podstawę prawną w ustawie,        

uzyskanie profilu zaufanego jest nieodpłatne i proste. 

W tym momencie pojawia się pytanie: dlaczego pod-

mioty lecznicze,  którym ciągle brakuje środków   

finansowych, ponoszą  zupełnie już nieuzasadnione 

koszty archaicznej praktyki wysyłania pism papiero-

wych, skoro mogą nieodpłatnie  korzystać z systemu 

ePUAP – i w jego ramach z profilu zaufanego, a więc 

z możliwości stosowania bezpłatnego odpowiednika 

podpisu elektronicznego, równego w skutkach  

prawnych podpisowi własnoręcznemu?  

Profil zaufany ePUAP – co to  

takiego? 

Ustawa o informatyzacji działal-

ności podmiotów realizujących 

z a d a n i a  p u b l i c z n e 

(Dz.U.2013.235 z późn. zm.) 

stworzyła możliwości, które od 

kilku już lat mogą być wykorzy-

stywane w celu świadczenia 

usług drogą elektroniczną przez 

administrację publiczną, ale nie 

tylko. Nawet tak prosta lecz waż-

na usługa, jaką jest przesyłanie 

dokumentów może być wykonywana zupełnie inaczej, 

niż tradycyjnie, przez wysyłkę pocztą lub kurierem. Spró-

bujmy przyjrzeć się tej właśnie usłudze, ponieważ jej wy-

korzystywanie w ramach ePUAP może przyczynić się do 

uzyskania pewnych oszczędności i  innych organizacyj-

nych i funkcjonalnych korzyści.  Powszechne stosowanie 

w praktyce przesyłek (pism) w postaci papierowej wiąże 

się z nieuzasadnionym wydatkowaniem grosza      

publicznego. Wprawdzie obecnie zamiast mechanicz-

nych czy elektronicznych maszyn do pisania używa się 

komputerów i drukarek laserowych, jednak w niczym nie 

zmieniło to samego procesu przesyłania dokumentu –  

nadal jest on drukowany, uzupełniany odręcznymi dopi-

skami (data, numer pisma), opatrywany pieczęciami, 

podpisywany, wkładany w kopertę i przekazywany     

pośrednikowi – komuś kto przekaże naszą przesyłkę. 

I wysyłka pisma  (a nie koszt kartki papieru!) jest jedną 

z najbardziej kosztownych konsekwencji tworzenia doku-

mentów papierowych. Własny transport,  goniec, opera-

tor pocztowy lub inny doręczyciel, kurier – czynności 

każdego z wymienionych pośredników muszą być opła-

cone. Niezależnie od tego czas doręczenia przesyłki nie 

będzie liczony w minutach, lecz w dniach, co też jest 

stratą. Stratą jest także – po stronie odbiorcy (adresata) 

konieczność skanowania dokumentu w celu wprowadze-

nia go do systemu EZD (elektronicznego zarządzania 

dokumentami). Pochłania to zasoby finansowe, generuje 

zupełnie niepotrzebne czynności kancelaryjne 

Autor jest zastępcą 
Dyrektora ds.  
Europejskich w CSIOZ 

http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZalozProfil
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Jest to pytanie, na które trudno uzyskać racjonalną    

odpowiedź. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że dla   

celów sprawozdawczości budżetowej Ministerstwo     

Finansów opracowało procedurę określającą sposób 

doręczania sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28 Progra-

my WPR, Rb-28NW Programy, Rb-28UE, Rb-28UE 

WPR, Rb-35, Rb-40, Rb-Z-PPP, Rb-FUS, Rb-FER oraz 

Rb-70 za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podaw-

czej Ministerstwa Finansów.  

Stosowanie tej procedury wymaga jednak, by osoby 

uprawnione (kierownik jednostki oraz Główny Księgowy) 

były „elektronicznie piśmienne”, tzn. by były w stanie 

elektronicznie podpisać się pod sprawozdaniem. W taki 

sam sposób, w jaki opisuje to  wyżej wspomniana proce-

dura należy przesyłać naturalne* i oryginalne (a więc 

niedrukowane wcześniej na papierze) dokumenty do  

innych podmiotów publicznych. Niniejszym, na podsta-

wie art. 391 Kpa, Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia zwraca się do wszystkich podmiotów 

z usilną prośbą o przesyłanie naturalnych dokumentów 

elektronicznych do Centrum z wykorzystaniem ePUAP 

i kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego.    

Stosowana przez niektóre podmioty praktyka tworzenia 

dokumentów papierowych, podpisywanych odręcznie 

i skanowanych w celu ich „cyfryzacji” jest, delikatnie   

mówiąc, nieporozumieniem. Skan traci cechy dokumentu 

oryginalnego (jest tylko kopią) i bez elektronicznego pod-

pisu osoby uprawnionej nie jest tym dokumentem 

(oryginałem), którym powinien być. Ponadto częstokroć 

podpisywany jest przez np. informatyka czy pracownika 

kancelarii, a nie kierownika jednostki.  

Poniżej przedstawiamy stronę główną ePUAP po zalogo-

waniu się pracownika „w kontekście podmiotu”. Zalogo-

wanie się w kontekście podmiotu uwidacznia nazwę pod-

miotu oraz jego identyfikator i jednocześnie pierwszą 

część nazwy ESP na ePUAP. Zazwyczaj główna skrytka 

(podmiot może mieć ich więcej) ma adres o konstrukcji: 

 /identyfikator_podmiotu/skrytka, lub  

/identyfikator_podmiotu/skrytkaESP.  

Drugi z adresów jest adresem skrytki założonej automa-

tycznie podmiotom realizującym zadania publiczne przez 

ministra właściwego do spraw informatyzacji. Do tematu 

wykorzystywania ePUAP przez podmioty realizujące  

zadania publiczne będziemy jeszcze powracali. 

 

* Zob. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 

2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych, §7 pkt 5, Dz.U.2011.14.67 z późn. zm.).■ 

 

Kontakt: e-mail: biuro@csioz.gov.pl; Skrytka odbiorcza 

na ePUAP: /csiozgovpl/skrytka. 

Widok strony z elektroniczną skrzynką podawczą na ePUAP. 

mailto:biuro@csioz.gov.pl
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Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia opublikowało w lipcu na swoich stronach interneto-

wych Raport z przeglądu stanu 30 Medycznych Rejestrów Podmiotowych. Analizę rejestrów przeprowadzono 

na potrzeby CSIOZ, jednostki budżetowej Ministerstwa Zdrowia, celem pozyskania aktualnej, rzetelnej i usys-

tematyzowanej wiedzy na temat formy prowadzenia, aspektów technicznych i prawnych oraz zakresu infor-

macyjnego medycznych rejestrów podmiotowych.  

Głównym celem raportu jest przedstawienie możliwości integracji badanych rejestrów z systemami tworzonymi przez 

CSIOZ (w projektach P1 i P2) na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdro-

wia (Dz. U. Nr 113, poz. 657, z późń. zm.).  

Raport ten spełnia także cele określone w „Projekcie Systemowym dla wspierania działań w zakresie budowy elektro-

nicznej administracji”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (PO IG) 

zatwierdzonego przez Radę Ministrów w dniu 30 października 2007 roku w zakresie 7. osi priorytetowej – 

„Społeczeństwo Informacyjne – budowa elektronicznej administracji”. 

Zakres opracowanego raportu obejmuje: 

opis metodyki klasyfikacji rejestrów, 

opis taksonomii opisu rejestrów, 

opis charakterystyki wytypowanych rejestrów medycznych na podstawie informacji uzyskanych od 

Gestorów rejestrów, a także informacji uzyskanych inną drogą w przypadku braku możliwości  

pozyskania informacji od Gestorów rejestrów, 

analizę horyzontalną i krzyżową rejestrów w wyszczególnionych obszarach, 

opis możliwości integracji i wymiany informacji między rejestrami, 

opis relacji pomiędzy rejestrami, 

podsumowanie i rekomendacje dla Beneficjenta analizy. 

Raport przedstawia podsumowanie z przeglądu wytypowanych przez Zamawiającego rejestrów medycznych, które 

mają zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania ochrony zdrowia, procedur medycznych i prowadzenia działalności 

przez poszczególnych interesariuszy. W tabeli 1 przedstawiono kompletną listę analizowanych rejestrów.  

*) Uwaga do poz. 13 tabeli 1: zgodnie z informacjami przekazanymi przez NFZ, Ewidencja Umów na Wystawianie 

Recept oraz Ewidencja Wydanych Druków Recept stanowią odrębne wykazy pomocnicze. 

W opublikowanej analizie przedstawiono charakterystykę badanych rejestrów na podstawie informacji zebranych 

w ankietach. Dla 17 rejestrów dane do ankiet zostały pozyskane w trakcie wywiadów z Gestorami. W przypadku reje-

strów prowadzonych przez więcej niż jednego Gestora utworzone zostały ankiety reprezentatywne, integrujące infor-

macje udzielone przez poszczególnych Gestorów. Szczegółowe opisy rejestrów zostały sporządzone na podstawie 

ankiet autoryzowanych przez Gestorów (w przypadku gdy rejestr jest prowadzony przez jednego Gestora) lub ankiet 

reprezentatywnych (dla rejestrów prowadzonych przez więcej niż jednego Gestora). 

W pozostałych przypadkach, tj. dla rejestrów, które nie zostały objęte wywiadem ze względów przytoczonych we 

wstępie do raportu, Wykonawca sporządził ankiety na podstawie ogólnodostępnych informacji i w  oparciu o te ankie-

ty opisano charakterystykę badanych rejestrów. 

8 

Analiza stanu 30 Medycznych Rejestrów Podmiotowych 
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Lp.  Nazwa rejestru Gestor (Gestorzy) rejestru 

 1 Centralna Baza Umów Narodowy Fundusz Zdrowia 

 2 
Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań 

Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu 

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych 

 3 Centralne Zasoby Słownikowe Narodowy Fundusz Zdrowia 

 4 Centralny Rejestr Lekarzy Naczelna Izba Lekarska 

 5 Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych 

 6 
Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek 

i Narządów ze Zwłok Ludzkich 

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw 

Transplantacji „Poltransplant” 

 7 Centralny Wykaz Świadczeniodawców Narodowy Fundusz Zdrowia 

 8 Centralny Wykaz Ubezpieczonych Narodowy Fundusz Zdrowia 

 9 Ewidencja Inwalidów Wojennych / Wojskowych 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

 10 
Ewidencja Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych i Mikro-

biologicznych 
Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych 

 11 
Ewidencja Osób z Przyznanym przez Ministra Zdrowia Upraw-

nieniem do Świadczeń 
Ministerstwo Zdrowia 

 12 
Ewidencja Osób z Przyznanym przez Wójta / Burmistrza / Pre-

zydenta Uprawnieniem do Świadczeń 
Urząd Marszałkowski 

 13 
Ewidencja Umów na Wystawianie Recept / Ewidencja Wyda-

nych Druków Recept* 
Narodowy Fundusz Zdrowia 

 14 Ewidencja Zasłużonych Dawców Przeszczepu Ministerstwo Zdrowia 

 15 Ewidencja Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi Polski Czerwony Krzyż 

 16 
Ewidencja Zezwoleń na Pobieranie i Przeszczepianie Komórek, 

Tkanek i Narządów 
Ministerstwo Zdrowia 

 17 Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych 

 18 Rejestr Farmaceutów 
Okręgowa Izba Aptekarska 

Naczelna Izba Aptekarska 

 19 Rejestr Incydentów Medycznych 
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych 

 20 
Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem Państwowe 

Ratownictwo Medyczne 
Urząd Wojewódzki 

 21 
Rejestr Lekarzy Dentystów, którzy Zgłosili Wniosek w sprawie 

Upoważnienia do Wystawienia Zaświadczeń Lekarskich 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

 22 
Rejestr Lekarzy, którzy Zgłosili Wniosek w Sprawie Upoważnie-

nia do Wystawienia Zaświadczeń Lekarskich 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

Tabela 1: Wykaz rejestrów podmiotowych objętych analizą, zgodnie z OPZ. 

Kontynuacja artykułu na stronie 10 
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W odniesieniu do relacji między rejestrami warto zauważyć, że dwa spośród analizowanych 31 rejestrów są przenie-

sione na System P2 lub inny w CSIOZ, a dla kolejnych 5 trwają uzgodnienia w tej kwestii bądź są w trakcie przeno-

szenia (wykaz w  tabeli 2).  

10 
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Lp. Nazwa rejestru 
Czy przeniesiony 
na System P2 lub 

inny w CSIOZ? 

Czy w trakcie przenoszenia na System 
P2 lub inny w CSIOZ?  

(planowany termin zakończenia    
przeniesienia) 

 1 Centralny Rejestr Lekarzy → trwają rozmowy z Gestorem 

 2 Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych →   trwają rozmowy z Gestorem 

 3 Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych →   III kwartał 2014 r. 

 4 Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Tak  - 

 5 
Rejestr zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, 
punktów aptecznych oraz rejestr udzielonych zgód na prowadze-
nie aptek szpitalnych, zakładowych i działów farmacji szpitalnej 

Tak  - 

 6 Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na 
Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Tak  marzec 2014 r. 

 7 Rejestr Farmaceutów Tak  II kwartał 2014 r. 

Tabela 2: Wykaz rejestrów przeniesionych / w trakcie przenoszenia na System P2 lub inny w CSIOZ. 

Lp.  Nazwa rejestru Gestor (Gestorzy) rejestru 

 23 
Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność 
Leczniczą 

Urząd Wojewódzki 

Ministerstwo Zdrowia 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 

Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku 

 24 
Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do 
Obrotu na Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych 

 25 
Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji Staty-
styki Resortowej 

Ministerstwo Zdrowia 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

 26 
Rejestr Wyrobów Medycznych i Podmiotów Odpo-
wiedzialnych za Ich Wprowadzanie do Obrotu i do 
Używania 

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych 

 27 Rejestr Wytwórców/Importerów Farmaceutycznych Główny Inspektorat Farmaceutyczny 

 28 

Rejestr Zezwoleń Na Prowadzenie Aptek Ogólno-
dostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr 
Udzielonych Zgód Na Prowadzenie Aptek Szpital-
nych, Zakładowych i Działów Farmacji Szpitalnej 

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny 

 29 
Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Far-
maceutycznej 

Główny Inspektorat Farmaceutyczny 

 30 
Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych 
i Wyrobów Medycznych 

Ministerstwo Zdrowia 
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W opisie każdego z analizowanych rejestrów znalazły się następujące informacje: 

Informacja o Gestorze (Gestorach) rejestru, 

Skrócony opis rejestru, 

Data powstania rejestru, 

Typ rejestru, 

Forma prowadzenia rejestru, 

Informacje o odbiorcach i użytkownikach rejestru, 

Informacje o procesach realizowanych z użyciem rejestru, 

Informacje o zakresie danych przechowywanych w rejestrze (przedmiotach rejestru), 

Informacje o podstawach prawnych prowadzenia rejestru, 

Informacje dotyczące komunikacji rejestru z zagranicą, 

Informacje dotyczące istniejącej dokumentacji związanej z funkcjonowaniem rejestru, 

Informacje związane z modelem architektonicznym rejestru, 

Informacje określające poziom bezpieczeństwa rejestru oraz wskazujące mechanizmy kontroli 

dostępu do rejestru, 

Informacje dotyczące poziomu interoperacyjności rejestru, 

Informacje o kosztach utrzymania rejestru, 

Cechy wyróżniające rejestr, 

Wnioski z przeprowadzanych ankiet i/lub analizy danych dotyczących rejestru. 

 

WYBRANE WYNIKI ANALIZY 

Rejestry medyczne zostały poddane analizie w 9 kluczowych obszarach, odpowiadają-

cych zdefiniowanej zawartości informacyjnej ankiet skierowanych do Gestorów tych 

rejestrów, są to: 

 

 

 

 

 

 

 

W dalszej części artykułu przedstawiamy wyniki analizy przeprowadzonej dla wybranych obszarów, mających istotny 

wpływ na funkcjonowanie i wymianę danych w Systemie Informacji Medycznej (SIM). Analizie szczegółowej poddano 

tylko te rejestry, dla których informacje zebrane zostały w formie autoryzowanej ankiety wypełnionej przez Gestora. 

Powyższe kryterium spełniło 17 rejestrów . 

Obszar ogólny Obszar danych Obszar kosztów 

Obszar przedmiotowy Obszar prawny Obszar procesów 

Obszar odbiorców Obszar bezpieczeństwa Obszar interoperacyjności 

Kontynuacja artykułu na stronie 12 
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Obszar prawny 

W ramach rejestrów publicznych funkcjonują rejestry 

ochrony zdrowia, z których część nosi miano rejestrów 

medycznych. Zgodnie z art. 2 pkt 12) ustawy z dnia        

28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie     

zdrowia (Dz. U. 2011 r. nr 113, poz. 657 z późn. zm.) 

rejestr medyczny to tworzony zgodnie z prawem rejestr, 

ewidencja, lista, spis albo inny uporządkowany zbiór  

danych osobowych lub jednostkowych danych medycz-

nych.  

Procentową liczbę rejestrów w podziale na sposób pozy-

skiwania do nich danych (szczebel lokalny i szczebel 

centralny) przedstawiono  na  wykresie 1. Jedynie   

Centralny Wykaz Ubezpieczonych pozyskuje dane inną 

drogą tj. rejestry są zasilane przez takie podmioty jak: 

ZUS, KRUS czy MSW . 

Obszar Bezpieczeństwa 

Większość systemów posiada politykę bezpieczeństwa i system zarządzania bezpieczeństwem informacji. Prawie 

wszystkie rejestry dają możliwość łatwego wskazania osoby/podmiotu odpowiedzialnego za dane przetwarzane 

w rejestrze. Podsumowanie danych dotyczących mechanizmów kontroli i zarządzania dostępem przedstawiono na 

wykresie 2. 

12 
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Wykres 2: Liczba rejestrów w podziale na liczbę mechanizmów kontroli i zarządzania dostępem stosowanych w systemie 
obsługującym  rejestr. 

Wykres 1: Udział procentowy rejestrów w podziale wg sposobu pozy-
skiwania danych 
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Obszar ogólny 

W ramach analizowanej grupy 17 rejestrów, jedynie 6 komunikuje się z systemami referencyjnymi. W przypadku   

pozostałych określono, że komunikacja z systemami referencyjnymi nie zachodzi (9) lub nie podano informacji (2). 

Wśród systemów referencyjnych, z którymi komunikuje się określona powyżej grupa 6 rejestrów, najczęściej występu-

je wymiana danych z PESEL i TERYT (po 3 rejestry komunikują się z tymi systemami). Dla dwóch rejestrów wskaza-

no, że komunikują się z ePUAP, podczas gdy komunikacja z pozostałymi systemami referencyjnymi wskazanymi 

w poniższej tabeli została wskazana każdorazowo przez pojedyncze rejestry – patrz wykres 3. 

 

Obszar interoperacyjności 

Spośród 17 analizowanych rejestrów, 12 używa systemu informatycznego do przechowywania danych. Te, które nie 

używają systemu informatycznego, przechowują dane w formie plików elektronicznych w formatach (doc, docx, pdf, 

rtf, xls, xlsx, xml). Część rejestrów przechowuje dane zarówno w postaci elektronicznej jak i papierowej. 

Prawie żaden rejestr nie używa wypracowanego standardu komunikacyjnego w ramach obszaru ochrony zdrowia. 

Jedynie dwa systemy współpracują z platformą ePUAP. Natomiast 9 z 17 rejestrów deklaruje integrację z tworzoną 

platformą P1. 

W zakresie używanych słowników, jedynym używanym w więcej niż jednym rejestrze słownikiem jest TERYT 

(5 spośród 12 używających systemów informatycznych rejestrów). Pozostałe słowniki używane przez pojedyncze  

rejestry to: ATC, MEDDRA, Standard Terms. Słowniki ICD-9, ICD-10 i System kodów resortowych są opublikowane 

w Systemie Rejestracji Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej, ale nie są używane przez żaden 

inny analizowany rejestr. 

Gestorzy ocenili poziom interoperacyjności obecnych systemów referencyjnych dla rejestrów, jako niezadowalający 

i wymagający poprawy. Tylko jeden rejestr osiągnął najwyższą ocenę, to: Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych . 

Kontynuacja artykułu na stronie 14 

Wykres 3: Liczba rejestrów w podziale na systemy referencyjne, z którymi następuje komunikacja 



Biuletyn informacyjny 2014 

 

 

INTEGRACJA Z SYSTEMEM P1 

Szereg rejestrów objętych niniejszą analizą będzie przekazywać swoje dane do Platformy P1. W każdym przypadku 

integracja jest w zasadzie oczywista i wynika bezpośrednio z charakteru rejestru. Listę rejestrów, sposób integracji 

oraz podsumowanie jej zakresu prezentuje poniższa tabela. W przypadku rejestrów, których Gestorem jest Narodowy 

Fundusz Zdrowia należy mieć na uwadze, że wszelkie ustalenia dotyczące integracji nie zostały jeszcze oficjalnie   

potwierdzone. Tabela 3 przedstawia propozycję, jaka została złożona NFZ.  

14 

Lp. Nazwa rejestru Zakres danych Sposób integracji 

 1 Centralny Wykaz Ubezpieczonych Informacje o ubezpieczeniu (eWUŚ) Usługa, okresowy eksport 

 2 
Ewidencja Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi 

(propozycja) 

Informacje o uprawnieniach dodatkowych  

wynikających ze statusu Honorowego Dawcy 

Krwi 

Okresowy eksport 

 3 
Ewidencja Zasłużonych Dawców Przeszczepu 

(propozycja) 

Informacje o statusie dawcy, do wiadomości 

usługobiorcy 
Okresowy eksport 

 4 
Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, 

Tkanek i Narządów ze Zwłok Ludzkich 
Informacje o statusie sprzeciwu Usługa 

 5 
Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Lecz-

niczą 
Dane usługodawców Okresowy eksport 

 6 Centralna Baza Umów 
Dane dotyczące oferowanych świadczeń re-

fundowanych 
Okresowy eksport 

 7 Rejestr zezwoleń na prowadzenie aptek … Dane dotyczące aptek Okresowy eksport 

 8 Centralny Rejestr Lekarzy W zakresie danych lekarzy i lekarzy dentystów Okresowy eksport 

 9 Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych W zakresie danych pielęgniarek i położnych Okresowy eksport 

 10 Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych W zakresie danych diagnostów laboratoryjnych Okresowy eksport 

 11 Rejestr Farmaceutów W zakresie danych farmaceutów Okresowy eksport 

 12 
Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do 

Obrotu na Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

Dane dotyczące produktów leczniczych na 

potrzeby Rejestru Leków 
Okresowy eksport 

 13 

Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych, 

Środków Spożywczych Specjalnego Przeznaczenia 

Żywieniowego i Wyrobów Medycznych 

Dane dotyczące poziomu refundacji produktów 

leczniczych i wyrobów medycznych na potrze-

by Rejestru Leków, dane wyrobów medycz-

nych 

Okresowy eksport 

 14 
Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki 

Resortowej 
W zakresie udostępnianych słowników Okresowy eksport 

Tabela 3. Integracja z P1. 

Kontynuacja artykułu ze strony 13 



WYDANIE SZESNASTE 

W tabeli 3 uwzględniono również rejestry, które w chwili obecnej nie są integrowane z P1, a taka integracja mogłaby 

przynieść potencjalne korzyści. Są one oznaczone jako „propozycja”. 

Wyniki analizy wszystkich obszarów oraz wiele innych ciekawych informacji znaleźć można w opublikowanym Rapor-

cie Medycznych Rejestrów Podmiotowych. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z treścią  

całego Raportu, który dostępny jest w Bazie Wiedzy na stronie CSIOZ - http://csioz.gov.pl/wiedza.php.■ 

Kontakt: Biuro Zarządzania Projektami, e-mail: p1_info@csioz.gov.pl  
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e-Zdrowie na konferencji  „Miasta w Internecie”  

W dniach 11-13 czerwca 2014 r. w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbyła się 18 Konferencja "Miasta 

w Internecie”. W tym roku tematem dyskusji podejmowanych podczas konferencji były Metamorfozy cyber-

przestrzeni Publicznej. Administracja –  edukacja – zdrowie.  

Jednym z punktów agendy tego wydarzenia 

były warsztaty dotyczące „Spójnego Systemu 

Centralnych i Regionalnych e-Usług ochrony 

zdrowia – linia współpracy CSIOZ i Urzędów 

Marszałkowskich”, które zorganizowano i prze-

prowadzono przy współpracy Centrum Syste-

mów Informacyjnych Ochrony Zdrowia oraz 

przedstawicieli jednostek aktywnie wdrażają-

cych systemy e-Zdrowia w Regionach naszego 

kraju.  

Warsztaty poprowadzili: dr inż. Kajetan Wojsyk, Zastępca Dyrektora ds. Europejskich oraz Artur Krawczyk, Dyrek-

tor ds. Projektów Społeczeństwa Informacyjnego Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”.  

Zaproszeni prelegenci, określeni przez organizatorów jako „transformatorzy polskiej służby zdrowia”, opowiadali 

o swoich doświadczeniach z realizowanych wdrożeń e-Usług. Na wstępie Marcin Kędzierski, Dyrektor CSIOZ, mówił 

o roli Centrum w budowaniu społeczeństwa informacyjnego, w tym przede wszystkim o dostarczaniu standardów  

dotyczących integracji systemów e-Zdrowia oraz potrzebie efektywnej współpracy z Regionami. 

Następnie dr Marek Nowak, Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu omówił regionalne  

rozwiązania e-Zdrowia w pryzmacie placówki medycznej, w szczególności podkreślał potrzebę zmiany mentalności 

personelu medycznego; Mariusz Feszler, Zastępca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, zaprezentował bogate doświadczenia z realizacji Podlaskiego systemu 

informacyjnego e-Zdrowie; Robert Kurosz, Informatyk ze Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomie-

rzu podczas wystąpienia pt. EDM – kiedy to się opłaca?, zachęcał szpitale do aktywnej współpracy między sobą pod-

czas wdrażania e-Usług, argumentując, iż takie wsparcie – szczególnie pionierów – jest nieocenionym źródłem        

wiedzy. 

Źródło: http://18.kmwi.pl/ ■ 

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

WIEŚCI Z REGIONÓW 

Źródło: http://18.kmwi.pl/  

http://csioz.gov.pl/wiedza.php
mailto:p1_info@csioz.gov.pl
http://18.kmwi.pl/
mailto:koordynator@csioz.gov.pl
http://18.kmwi.pl/
http://18.kmwi.pl/
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POSTĘPY W PROJEKCIE CENTRALNYM 

Elektroniczna Platforma Gromadze-

nia, Analizy i Udostępniania Zasobów 

Cyfrowych o Zdarzeniach Medycz-

nych (P1) 

W pierwszej połowie czerwca br. przeprowadzono 

pierwszą część kampanii promocyjnej Projektu P1 

w radiu i telewizji.  

Od początku lipca do końca sierpnia 2014 r. trwać 

będzie Kampania edukacyjno – informacyjna Projek-

tu P1 na trasie pikników "Radio Złote Przeboje na 

Wakacjach". 

Dnia 26 czerwca 2014 roku odbyło się 6 spotkanie 

Grupy Doradczej Użytkowników Projektu P1. 

30 czerwca  2014 r. odbyło się 23. Posiedzenie    

Komitetu Sterującego Projektu P1. W porządku    

obrad Komitetu znalazły się m.in. sprawy Zarządcze 

Projektu, Prezentacja Raportu Okresowego, status 

prac legislacyjnych oraz informacje dotyczące pro-

mocji Projektu P1. 

W okresie ostatnich miesięcy trwały inten-

sywne prace nad projektem pod nazwą 

„Dziedzinowe systemy teleinformatyczne 

systemu informacji w ochronie zdrowia”, 

obejmujące  przygotowanie Studium Wyko-

nalności, a także wniosku o zapewnienie finansowania 

w ramach systemów dziedzinowych. Obecnie, doku-

mentacja Projektu została przedłożona do akceptacji 

Władzy Wdrażającej Programy Europejskie. 

W lipcu rozpoczęto testy i odbiory Podsystemów Plat-

formy P1, między innymi: Internetowego Konta        

Pacjenta, Aplikacji Usługodawców i Aptek oraz Aplika-

cji Płatników. 

Trwają także przygotowania do testów i odbiorów 

w najbliższych tygodniach, pierwszych produktów  

Hurtowni Danych Systemu P1.■ 

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

Kontakt: Biuro Zarządzania Projektami,  

e-mail: p1_info@csioz.gov.pl 

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

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

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

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

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia powstało w dniu 

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

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

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

2012 na Dyrektora Centrum został powołany Marcin Kędzierski. 

Centrum jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi   

właściwemu do spraw zdrowia, której przedmiotem działalności jest m. 

in. realizacja zadań z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego, 

obejmujących organizację i ochronę zdrowia, harmonizację z Unią Euro-

pejską  w ramach funduszy strukturalnych i programów e-Zdrowia oraz 

wspomaganie decyzji zarządczych ministra właściwego 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). 

http://www.P1.csioz.gov.pl
mailto:p1_info@csioz.gov.pl

