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W tym numerze: 

Szanowni Państwo, 

Partnerska współpraca Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z Federacją Pacjentów Polskich, 
zainicjowana Porozumieniem zawartym w dniu 4 sierpnia 2010 r., zaowocowała organizacją wspólnego wyda-
rzenia. We wrześniu br. Centrum było gospodarzem warsztatów, przygotowanych w ramach projektu Chain of 
Trust, w którym aktywnie uczestniczy Federacja. Celem tego projektu jest poznanie opinii pacjentów oraz profe-
sjonalistów medycznych na temat zagadnień związanych z telezdrowiem. Upowszechnienie zastosowania tele-
zdrowia w krajach europejskich, wymaga zrozumienia postaw wszystkich potencjalnych użytkowników, szcze-
gólnie  zidentyfikowania barier i pozyskania społecznego zaufania do świadczonych usług, w ten innowacyjny 
sposób. Podczas konferencji omawiano także wyzwania jakie podejmuje Centrum w projektowaniu, budowaniu 
i wdrażaniu ogólnopolskiej platformy e-Zdrowia, w kontekście projektu „Elektroniczna Platforma Gromadze-
nia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" (P1) realizowanego w ramach 
7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). 

Z dyskusji panelowych podczas warsztatów wynika, że Projekty P1 i P2 prowadzone obecnie przez CSIOZ 
oraz Projekt P5 znajdujący się na liście rezerwowej 7. osi  priorytetowej POIG, są niezbędnymi katalizatorami 
w budowie synergii usług w środowisku ochrony zdrowia. Działania inicjowane przez Centrum, umożliwiają 
lepszą współpracę i komunikację środowisk pacjentów, profesjonalistów medycznych, dostawców oprogramowania 
oraz decydentów niezbędną w integracji i współdzieleniu zasobów w systemie ochrony zdrowia.  
Uczestnicy warsztatów zauważyli ponadto, iż obecnie tworzone centralne rozwiązania mogą wpłynąć na integra-
cję przedsięwzięć informatycznych na poziomie regionalnym i lokalnym. Nie byłoby to możliwe bez zbudowania 
odpowiednich systemów centralnych. Ma to szczególne znaczenie dla systemów telemedycznych, które obecnie są 
budowane fragmentarycznie i kierowane są na wybrane obszary diagnostyki czy terapii. Jak podkreślił 
dr n. med. Leszek Sikorski, budowa systemu P5 daje duże szanse na wsparcie w zakresie uzyskania spójności 
pomiędzy różnymi projektami telemedycznymi w Polsce. 

W nawiązaniu do tematu przewodniego Konferencji Łańcuch Zaufania, w niniejszym Biuletynie polecamy 
w szczególności informację na temat projektu „Telemedycyna w Euroregionie Pomerania - sieć Pomerania”, 
w zakresie którego znajduje się rozbudowa transgranicznej sieci telemedycznej. Tradycyjnie już kontynuujemy 
tematykę związaną z  Elektroniczną Dokumentacją Medyczną w sekcje „Profesjonaliści w ochronie zdrowia” 
oraz aspekty związane z jakością w ochronie zdrowia. Ponadto, w aktualnym Wydaniu znaleźć można szereg 
artykułów dotyczących intensywnie prowadzonych prac w Projekcie P1, w tym także informacje o realizowanej 
integracji prototypów Internetowego Konta Pacjenta oraz e-Recepty.  

Dr inż. Kazimierz Frączkowski 

Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia 

OKRAGŁY STÓŁ – Krajowa Konferencja 

„ŁANCUCH ZAUFANIA” 25 września 2012 r. 

Konferencja została objęta patronatem Rzecz-

nik Praw Pacjenta.  

Od lewej: Stanisław Maćkowiak, Prezes Federacji 

Pacjentów Polskich;  dr n. med. Leszek Sikorski, 

Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia; Minister Krystyna Barbara  

Kozłowska, Rzecznik Praw Pacjenta oraz Jan 

Małecki, Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony   Zdrowia.  

Fot. CSIOZ. 

Materiały i nagrania z konferencji są dostępne na 

stronie: www.transmisjeonline.pl/csioz/ 

http://www.transmisjeonline.pl/csioz/
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Dr inż. Kazimierz Frączkowski 

Projekt „Elektronicznej Platformy 

Gromadzenia, Analizy i Udostęp-

niania zasobów cyfrowych o Zda-

rzeniach Medycznych” (P1) reali-

zowany jest w otoczeniu społecz-

nym, politycznym, biznesowym 

oraz technologicznym ciągle za-

chodzących zmian. Jak powszech-

nie wiadomo, obawa i lęk przed 

zmianą niezmiennie towarzyszy 

ludziom od zawsze. 

Projekt P1 powiązany jest z wieloma, 

innymi przedsięwzięciami, realizowa-

nymi nie tylko w ramach prac prowa-

dzonych przez Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia. Poza projektami realizowanymi cen-

tralnie, takimi jak Projekt P2, czy inicjowany Projekt P5, 

nie można pominąć projektów regionalnych, które plasują 

się w nurcie projektów Programu Informatyzacji Ochrony 

Zdrowia (PIOZ) czy innych, w obszarze tzw.                   

e-Administracji. Z uwagi na skalę tych projektów, ich 

synergię oraz cele, które wiążą się, między innymi, z per-

spektywą dokonania bardzo istotnych zmian w modelu 

funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w skali kraju, 

zarządzanie nimi należy widzieć z perspektywy metodyki 

MSP [1]. Zmiany, o których mowa, będą dotyczyć bardzo 

istotnych kwestii, wiążących się ze zwyczajami, zachowa-

niami, relacjami i modelem pracy setek tysięcy rożnych 

grup pracowników ochrony zdrowia. 

Równocześnie, efekty tych zmian dotyczyć 

będą wszystkich obywateli naszego kraju, 

na niespotykaną wręcz skalę. Przeobraża-

nia te są wszechobecne i realne w wyniku 

bezprecedensowego rozwoju Informacyj-

no-Komunikacyjnych Technologii (IKT), 

których beneficjentem winno być społe-

czeństwo informacyjne.  

Czas potrzebny na zmianę 

Nawet dla największych entuzjastów 

transformacji, zmiany nie oznaczają zaw-

sze gwarantowanego sukcesu. Wiele zmian, które z per-

spektywy czasu wydają się koniecznym i bezdyskusyjnym 

sposobem działania organizacji czy społeczeństwa,  nie 

zawsze następowało w sposób łatwy i szybki. W historii 

można znaleźć wiele przykładów na to, że istotne trans-

formacje – wiążące się, na przykład, ze zmianą mentalno-

ści ludzkiej - wprowadzane są latami i wymagają wzmożo-

nego wysiłku organizacyjnego, oddziaływania na świado-

mość obywateli oraz całych grup społecznych. 

W historii można znaleźć wiele zmian, które były powo-

dowane postępem w rozwoju techniki czy wynalazkami, 

ale na ich upowszechnienie trzeba było poczekać latami. 

Galileusz wynalazł termometr około roku 1606 -1607, 

a zastosowania w medycynie znalazł dopiero pod koniec 

XVIII w. Takich przykładów są dziesiątki. Aktualnie, 

dzięki Internetowi i globalizacji może nie czekamy 200 lat 

na rozpowszechnienie się informacji, idei czy wynalaz-

ków, ale w dalszym ciągu niektóre z nich wymagają wiele 

wysiłku i przełamania oporów, aby znalazły powszechne 

zastosowanie. Przykładem mogą być karty płatnicze. 

Pierwsze karty, funkcjonujące na podobnych zasadach do 

kart współczesnych, pojawiły się w Stanach Zjednoczo-

nych na początku XX wieku. Ówczesne karty stanowiły 

upoważnienie do odebrania zamówionego towaru i zapi-

sania kredytu na poczet klienta. Wydawały je duże sieci 

sklepów i stacje benzynowe. W roku 1914 firma Western 

Union wprowadziła pierwsze karty obciążeniowe. Wiosną 

1950 roku powstała firma Diners Club, która zajmowała 

się wydawaniem kart umożliwiających bezgotówkowe 

płatności w restauracjach i hotelach. W Polsce w latach 80

-tych Bank Pekao S.A. wydał pierwsze karty identyfikacyj-

ne i zainstalował pierwszy bankomat. Ale jeszcze dziś 

można spotkać sporo ludzi, którzy nie korzystają z tej 

formy płatności i mają do niej negatywny stosunek. Skala 

oddziaływania zmiany - powszechność zastosowania 

określonych rozwiązań, które powodują zamianę dotych-

czasowych zachowań oraz ich złożoność jest bardzo   

trudnym wyzwaniem do przeprowadzenie pomimo wyda-

wałoby się oczywistych korzyści i ułatwień.  

Zmiana z perspektywy pro-

gramu PIOZ 

Z uwagi na skalę Programu Informatyzacji 

Ochrony Zdrowia, wiążące się z nim zmia-

ny organizacyjne można definiować  mię-

dzy innymi  poprzez perspektywę: 

Każda istotna modyfikacja jakiejś części 

organizacji (R.W. Woodman). 

Zmiana organizacyjna może dotyczyć 

każdego aspektu organizacji i może pocią-

gnąć za sobą skutki daleko wykraczające 

poza obszar, w którym się odbywa (W. Pasemore). 

Przekształcenie istniejącego układu wg ustalonych 
procedur przemieniające równocześnie rezultaty tego 
przekształcenia ukierunkowane przez celowość dzia-
łań organizacji (E. Masłyk-Musiał). 

Zarządzanie zmianą to komplementarne do samej 

zmiany działania i techniki wspierające proces zmiany, 

których celem jest akceptacja zmiany w organizacji 

(Roman Wendt). 
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Naturalnie dziś wiemy, że zmianami można i należy zarzą-

dzać. Wprowadzenie zmian należy realizować etapami - 

rozpoczynając od rozpoznania, jakie to będą rodzaje zmian 

oraz jakie są ich źródła i przyczyny. W omawianym przy-

padku, powyższe zagadnienia były m.in. przedmiotem prac 

nad opracowaniem strategii zarzadzania ryzykiem projek-

tów realizowanych przez Centrum Systemów Informacyj-

nych Ochrony Zdrowia. 

Skala projektów 

Projekty, których jesteśmy świadkami są przedsięwzięciem 

zakrojonym na szeroką skalę, angażującym nie tylko czoło-

we firmy informatyczne w kraju i na świecie, ale dotyczą 

bardzo licznych grup interesariuszy. Projekty, jako tymcza-

sowe organizacje, stanowią program złożony organizacyj-

nie i posiadający wiele powiązań, zarówno w zakresie ele-

mentów interoperacyjności technologicznej, semantycznej 

jak również prawnej i organizacyjnej. O skali tego progra-

mu świadczą nie tylko niespotykane dotychczas w naszym 

kraju budżet, zakres i czas realizacji, ale skala oddziaływa-

nia na dziesiątki procesów organizacyjnych w ochronie 

zdrowia. Projekty te, w odniesieniu do statystyk przedsię-

wzięć IT o podobnym zakresie i wielkości oraz złożoności  

znajdują się w obszarze podwyższonego ryzyka [4]. Dodat-

kowo, przedsięwzięciom o tak ogromnej skali towarzyszą 

emocje, na które wpływ mają różne środowiska aktywizu-

jące swoje działanie, co niekoniecznie sprzyja efektywnym 

zarządzaniu programem. 

Interesariusze i grupy interesów  

Projekty realizowane obecnie przez Centrum wprowadzają 

w życie społeczne zmianę, która dotyczy licznego grona 

interesariuszy. Projekt P1 wiąże się z upowszechnieniem 

rozwiązań w zakresie e-Zdrowia wśród tak dużych i zróż-

nicowanych grup przyszłych użytkowników jak pacjenci, 

lekarze, pielęgniarki i aptekarze, karda zarządcza i admini-

stracja. Zachęcenie pacjentów do korzystania z portali udo-

stępniających zintegrowane dane na temat ochrony zdro-

wia i ich zdrowia wymaga zaufania. Przekonanie środowi-

ska medycznego i usługodawców do zmiany wieloletnich 

zwyczajów, a także modelu organizacyjnego poprzez inicja-

cję procesu standaryzacji oraz dostosowania organizacyjno-

technologicznego - niezbędnych do współpracy z Syste-

mem P1, wymagać będzie zaangażowania i intensywnych 

interpretacyjnych działań wielu stron.  

Interesariusze projektów to m. innymi:  

Ryzyko braku akceptacji oraz niechęć do korzystania 

z rozwiązań Projektu P1 może 

wiązać się z brakiem zrozumie-

nia i wiedzy na temat możliwo-

ści i korzyści rozwiązań Projek-

tu P1. Innym  czynnikiem ryzy-

ka jest brak przygotowania 

technicznego związany z obser-

wowanym zjawiskiem wyklu-

czenia cyfrowego. Akceptacja 

dla Projektu, zainteresowanie 

i rosnąca potrzeba w zakresie    

e-Zdrowia wśród pacjentów 

będzie zasadniczym elementem 

motywującym pozostałe grupy 

interesariuszy do udziału w procesie zmian. 

Z perspektywy lekarzy - dla ich praktyki wyjątkowo istotna 

jest dokumentacja wytwarzana bezpośrednio w relacji 

z pacjentem. Pacjent oraz lekarz, mając dostęp do historii 

choroby i wyników badań, będą mogli przyspieszyć posta-

wienie diagnozy oraz szybciej podjąć decyzję o wyborze 

skutecznego sposobu leczenia. Te bezdyskusyjne korzyści 

możliwe będą do osiągnięcia wyłącznie w wyniku efektyw-

nie wdrożonej zmiany społecznej obejmującej proces bu-

dowania obustronnego zaufania do wiarygodności i jakości 

dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.  

Potrzeba silnej pozycji Zespołu 

Wprowadzania Zmian Biznesowych 

Każda odrębna część organizacji ochrony zdrowia, na któ-

rą wpływa realizowany program, powinna mieć swoją re-

prezentację w Kierownictwie Zmiany Biznesowej progra-

mu. Można to zapewnić za pośrednictwem Kierownika 

Zmiany Biznesowej, zespołu Kierownika Zmiany Bizneso-

wej, albo nawet wielu Kierowników Zmiany Biznesowej w 

programie. Liczba osób, które powinny się znaleźć w tym 

obszarze musi zagwarantować zrozumienie, zaangażowa-

nie, zbudowanie poczucia własności i dostarczenie korzy-

ści biznesowych dla wszystkich obszarów ochrony zdro-

wia, na które oddziałuje  program. Mianowanie Kierowni-

ka Zmiany Biznesowej powinno być skoordynowane przez 

Właściciela Programu z kierownictwem działalności bizne-

sowej np. Narodowym Funduszem Zdrowia, Naczelną 

Izbą Lekarską, Naczelną Izbą Farmaceutyczną, departa-

mentami Ministerstwa Zdrowia. 

Obowiązkiem poszczególnych kierowników Zmiany Biz-

nesowej powinno być  m. in.: 

Określenie korzyści dla grupy, którą reprezentują 

Monitorowania postępów w realizacji korzyści. 

Osiąganie wymiernych usprawnień. 

Utrzymywanie określonego poziomu działań wdroże-

niowych. 

Definiowanie wskaźników efektywności działań. 

Zagwarantowanie Radzie Programu, że nowy potencjał 

dostarczony przez program przyniesie korzyści.  

   (ciąg dalszy artykułu na stronie 4) 

„BRAK AKCEPTACJI 

ORAZ NIECHĘĆ DO 

KORZYSTANIA Z 

ROZWIĄZAŃ PROJEKTU 

P1 MOŻE WIĄZAĆ SIĘ 

Z BRAKIEM 

ZROZUMIENIA 

I WIEDZY NA TEMAT 

MOŻLIWOŚCI I 

KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ 

PROJEKTU P1” 



STR. 4 BIULETYN INFORMACYJNY  

niania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfro-
wych rejestrów medycznych”(P2) trwa wyłanianie pod-
miotu odpowiedzialnego za realizację działań PR. 

Równolegle w ramach postępowania, realizowanego 
w trybie przetargu nieograniczonego „Świadczenie usługi 
audytu w ramach Projektu Elektroniczna Platforma Gro-
madzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych 
o Zdarzeniach Medycznych (P1) oraz Platforma udostęp-
niania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfro-
wych rejestrów medycznych (P2)” CSIOZ pracuje nad 
wyłonieniem podmiotu, który wesprze Centrum w proce-
sie zarządzania jakością i odbioru produktów Projektu P1. 

Po więcej aktualnych informacji o Projekcie P1 zaprasza-
my na www.P1.csioz.gov.pl ■ 

Kontakt: Kierownik Projektu P1 Ireneusz Myzik,                          
tel. (0-22) 597-09-92, e-mail: I.Myzik@csioz.gov.pl  

Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom 
usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych 
(P2) 

W okresie sierpień-wrzesień 2012 r. trwał etap stabilizacji 
uruchomionego na środowisku produkcyjnym Systemu 
Administracji. Przede wszystkim weryfikowane były para-
metry wdrożonego systemu i uzupełniana była dokumen-
tacja. 
W dniach 4 - 7 września 2012 r. przeprowadzone zostały 
ponowne testy akceptacyjne Platformy Wymiany Doku-
mentów. Testy zakończyły się sukcesem, system został 
uruchomiony na środowisku produkcyjnym i w tej chwili 
trwa jego stabilizacja. Jednocześnie prowadzono bardzo 
intensywne prace z Głównym Inspektoratem Farmaceu-
tycznym nad uruchomieniem w Systemie P2 elektronicz-
nych usług dwóch rejestrów: rejestr zezwoleń na prowa-
dzenie aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych 
oraz rejestr udzielonych zgód na prowadzenie aptek szpi-
talnych, zakładowych i działów farmacji szpitalnej; Rejestr 
Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej. 
Powyższe rejestry zaczną świadczyć usługi elektroniczne 
dla przedsiębiorców i obywateli w listopadzie br.■ 

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

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

W dniu 17 sierpnia 2012 r. dokonano wyboru najkorzyst-
niejszej oferty w postępowaniu na „Świadczenie usług 
w zakresie przeprowadzenia badań ilościowych i jakościo-
wych na rzecz projektu Elektroniczna Platforma Groma-
dzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zda-
rzeniach Medycznych”. Wykonawcą wyłonionym w prze-
targu jest Konsorcjum: TNS Polska S.A. oraz Instytut Ba-
dawczy ProPublicum Sp. z o.o. sp.k. 

Dnia 28 sierpnia 2012 r. odbył się Komitet Sterujący Pro-
jektu P1, na którym omówiono postęp prac w Projekcie 
oraz zaakceptowano przedstawione wyniki prac.  

W dniu 28 sierpnia 2012 r. odbyło się spotkanie z PwC 
Polska Sp. z o.o. i Urzędem Marszałkowskim Wojewódz-
twa Podlaskiego (UMWP), Celem spotkania było omówie-
nia założeń współpracy Systemu P1 oraz Podlaskiego Syste-
mu Informacyjnego e-Zdrowie budowanego dla UMWP. 

Trwa postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Zaprojektowanie, realizację i nadzór gwarancyjny syste-
mów „Szyna Usług” oraz „Systemu Administracji”. Zespół 
Zamawiającego jest w trakcie  szczegółowej analizy i oceny 
ofert złożonych w postępowaniu. 

Projekt P1 przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem 
i obecnie znajduje się w etapie V. Zespoły projektowe pra-
cują nad domknięciem koncepcji realizacji systemu oraz 
wymagań na infrastrukturę techniczno systemową. Rozpo-
częły się liczne spotkania projektowe z przedstawicielami 
usługodawców i instytucji współpracujących z CSIOZ. 
Szczegóły prac przedstawiono na kolejnych stronach Biule-
tynu.  

Jednocześnie CSIOZ przygotowuje się do intensyfikacji 
działań informacyjno-promocyjnych. W ramach postępo-
wania prowadzonego w ramach trybie przetargu nieograni-
czonego na „Świadczenie usług obejmujących przygotowa-
nie i realizację działań informacyjno-promocyjnych oraz 
działań związanych z zarządzaniem kryzysowym w procesie 
komunikacji projektów „Elektroniczna Platforma Groma-
dzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych 
o Zdarzeniach Medycznych (P1)” oraz „Platforma udostęp-

Postępy w projektach centralnych  

niem będzie przekonanie bardzo licznych grup interesariu-

szy tego programu do korzystania z nowoczesnych narzę-

dzi informatycznych, które będą zmieniały dotychczasowe 

przyzwyczajenia i model pracy.■ 

Literatura: 

1. Office of Government Commerce, Managing Successful 
Programmes, Published TSO. 2010 

2. Kazimierz Frączkowski, Zarządzanie projektem infor-
matycznym. Projekty w środowisku wirtualnym, Czynni-
ki sukcesu i niepowodzeń projektów, Wyd. PWr, 2003. 

3. http://www.atmajoga.pl/lek-przed-zmianami/  

4. http://www.pmresearch.pl/sites/organizer  

5. Richard W.Woodman, Wiliam A. Pasmore. Resaercg in 
Organizational Change and Development: vo;.13, wyd. 
Emerald Group Pub, 2001. 

(ciąg dalszy artykułu ze strony 3) 

Pomoc i doradzanie Kierownikowi Programu w kluczo-

wych punktach programu umożliwiając mu podejmowa-

nie decyzji dotyczących kierunków działań zmierzają-

cych do optymalizacji postępów. 

Podsumowując, zmiana to proces przełamywanie opo-

rów, przekazywanie jasnych i czytelnych treści co do korzy-

ści oraz współpraca w rozwiązywaniu konfliktów czy łago-

dzenie napięć jako permanentne zadania, wykraczające poza 

cykl życia projektów. Mamy świadomość, że wprowadzanie 

e-usług na rynek ochrony zdrowia, w szczególności takich 

jak na przykład Internetowe Konto Pacjenta (IKP) czy        

e-Recepta nie odbędzie się bez pewnych problemów tech-

nicznych i organizacyjnych. Najważniejszym jednak wyzwa-

http://www.P1.csioz.gov.pl
mailto:I.Myzik@csioz.gov.pl
mailto:M.Wegrzyniak@csioz.gov.pl
http://www.atmajoga.pl/lek-przed-zmianami/
http://www.pmresearch.pl/sites/organizer
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Współpraca Centrum z projektami 

europejskimi pozostaje nie bez 

wpływu również i na to przedsię-

wzięcie. Rozwiązanie umożliwi 

sprawdzenie interoperacyjności 

transgranicznej w praktyce co będzie rezultatem współpra-

cy przy projekcie epSOS, który dotyczy wymiany informa-

cji transgranicznej w ochronie zdrowia. Praktyczna weryfi-

kacja może odbywać się jedynie przy udziale obywateli 

innych krajów Unii Europejskiej – będzie to jednym 

z czynników wpływających na wybór ośrodków miejskich, 

w których nastąpi wdrożenie prototypu. Drugim projek-

tem jest TRANSFoRm, który będzie powiązany z frag-

mentem funkcjonalności dotyczącym ankietowych badań 

grupy pacjentów o określonych schorzeniach, którzy wy-

rażą chęć takiego udziału. Jego celem jest budowa rozpro-

szonej platformy integrującej systemy kliniczne i badaw-

cze, tak aby w przyszłości w oparciu o zanonimizowane 

dane ze zdarzeń medycznych móc korzystać z systemów 

wspomagania decyzji klinicznych i w ten sposób wpływać 

w szczególności na zmniejszenie błędów diagnostycznych.  

Wykonawcą zintegrowanego rozwiązania jest firma  

NEWIND Grupa Apator Sp. z o.o., z którą Centrum Sys-

temów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zawarło umo-

wę nr CSIOZ/46/2012 w dniu 7 sierpnia 2012 r. 

Kontakt: Paweł Pierzchała, Zespół Zarządzania Projek-

tem Integracja Prototypów IKP i e-Recepta,      

e-mail: p.pierzchala@csioz.gov.pl 

Po okresie eksploatacji prototy-

pu Internetowego Konta Pa-

cjenta (IKP) w Krakowie oraz 

prototypu e-Recepty w Lesznie 

i powiecie leszczyńskim rozpo-

częte zostały prace nad zintegrowaną wersją prototy-

pów w rozszerzonej liczbie lokalizacji. 

Doświadczenia zdobyte podczas eksploatacji prototypów są 

jednym z czynników wskazujących na potrzebę dalszego ich 

utrzymania i rozwoju poprzez ich integrację oraz udostęp-

niania dla większej grupy użytkowników – w większej liczbie 

ośrodków miejskich oraz bez ograniczeń dotyczących pa-

cjentów. Zintegrowany prototyp ma na celu w szczególności 

praktyczną weryfikację rozwiązań, które mogą być zastoso-

wane w docelowej wersji Systemu P1. Ponadto w tym pro-

jekcie pacjent będzie miał możliwość mobilnego wglądu do 

swojego konta pacjenta poprzez dedykowane aplikacje na 

urządzenia mobilne - telefon, smartfon czy tablet. Podobnie 

lekarz będący w trakcie wizyty domowej, będzie miał dostęp 

z urządzenia  mobilnego do danych o pacjencie (o ile ten 

wyrazi na to zgodę), będzie mógł wystawić e-Receptę 

i przejrzeć dziedzinowe słowniki. Zakres prototypu zakłada 

również zaimplementowanie modelu umożliwiającego iden-

tyfikację pacjentów przy pomocy obecnego dokumentu 

tożsamości. W czasie wizyty u lekarza, dane identyfikacyjne 

pacjenta, po przesunięciu dokumentu tożsamości przez 

czytnik kodów OCR-B,  zostaną automatycznie zweryfiko-

wane i uzupełnione w systemie. 

Od koncepcji po doświadczenia eksploatacyjne z e-Recepty i IKP  

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, dążąc do efektywnej realizacji Projektu „Elektroniczna 

Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" (P1), uru-

chomiło działania związane z przeprowadzeniem badań ilościowych i jakościowych na temat potrzeb i oczeki-

wań w stosunku do projektowanego i wdrażanego systemu informacyjnego ochrony zdrowia. 

W pierwszym etapie realizacji badań przeprowadzone zostanie badanie opinii, którego celem jest zdiagnozowanie opinii 

i obaw wybranych grup interesariuszy Projektu P1. Dzięki temu, możliwe będzie pozyskanie wiedzy bezpośrednio od 

przyszłych odbiorców Projektu, ich stopnia poinformowania o dotychczasowych osiągnięciach w rozwoju e-Zdrowia 

oraz rozpoznanie potrzeb w tym zakresie. Rezultaty planowanych sondaży dostarczą informacji dotyczących wyjściowego 

- na czas realizacji badania - poziomu akceptacji założeń i celów Projektu. Analiza wyników tych badań będzie miała 

istotne znaczenie dla rozwiązań realizowanych w ramach krajowej strategii e-Zdrowia. 

Działania, podejmowane w tak ważnym Projekcie, muszą opierać się na solidnych podstawach w postaci wiedzy społecz-

nej pozwalającej na uzyskanie pełnej akceptacji przydatności usług udostępnianych w obszarze ochrony zdrowia. Jednost-

kowe opinie i postulaty każdego uczestnika badania złożą się na, tak potrzebny obecnie, kapitał wiedzy o warunkach 

wdrażania Projektu P1. 

W badaniu udział wezmą zarówno pacjenci korzystający ze świadczeń opieki zdrowotnej 

oraz przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji reprezentujących interesy pacjentów, jak rów-

nież reprezentanci szpitali, placówek medycznych oraz środowisk lekarskich, pielęgniarskich 

i aptekarzy.  

Wykonawcą kilkuetapowego cyklu badań jest Konsorcjum firm: TNS Polska S.A. oraz Insty-

tut Badawczy ProPublicum Sp. z o.o. sp.k.■ 

Kontakt: Biuro Koordynatora Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia, e-mail: koordynator@csioz.gov.pl  

Projekt P1 w opinii społecznej  

mailto:p.pierzchala@csioz.gov.pl
mailto:koordynator@csioz.gov.pl
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Realizacja części II - „Portal”  w ramach Projektu P1 

Najistotniejszą częścią systemu z punktu widzenia 

przyszłych użytkowników Platformy P1 jest interfejs 

użytkownika, będący dla większości z nich pierwszą 

formą styczności z Platformą.  

W związku z realizacją zapisów umowy podpisanej z Cen-

trum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia doty-

czącej realizacji zadań w zakresie części II –„Portal”, firma 

Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o.  rozpoczęła prace nad 

rozwiązaniem. Nad atrakcyjnością, przejrzystością 

i ergonomią rozwiązania pracuje zespół specjalistów 

i ekspertów Wykonawcy, który prowadzi przygotowania 

do kolejnych spotkań analitycznych z interesariuszami 

projektu. Część dotycząca interfejsu  Systemu jest o tyle 

istotna, gdyż potencjalnym użytkownikiem będzie każdy 

obywatel Polski, a co za tym idzie, dopasowanie rozwiąza-

nia do oczekiwań i potrzeb tak ogromnej grupy osób sta-

nowi dla zespołu realizacyjnego nie lada wyzwanie. Na 

obecnym etapie prac zaplanowano szereg spotkań z różny-

mi grupami przedstawicieli przyszłych użytkowników, aby 

maksymalnie zaangażować ich w budowę rozwiązania 

i tym samym podjąć próbę spełnienia potrzeb jak najwięk-

szej liczby użytkowników Portalu. 

W obecnej chwili Wykonawca prowadzi prace analityczne 

oraz buduje koncepcję rozwiązań, które wdrażać będzie 

W ramach prowadzonych obecnie prac w Projekcie „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostęp-

niania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" (P1) planowane są spotkania z przedstawicielami sze-

rokiego grona przyszłych użytkowników Platformy P1. Celem tych spotkań będzie doprecyzowanie oczekiwań 

wobec projektowanych rozwiązań funkcjonalnych P1. 

Budowa nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie e-Zdrowia jest procesem złożonym i wymagającym aktywnego zaangażo-

wania wielu stron uczestniczących w systemie ochrony zdrowia. Ideą, jaka przyświeca Centrum w trakcie prowadzonych 

projektów, jest projektowanie systemów informacyjnych z udziałem ich przyszłych użytkowników. Realizacji tej idei służą 

liczne konsultacje społeczne oraz zbieranie wymagań i oczekiwań bezpośrednio od przyszłych beneficjentów P1. 

Projekt P1 wszedł obecnie w fazę szczegółowego projektowania i implementacji pierwszych funkcjonalności, których 

wdrożenie planowane jest w kolejnych etapach prac. W okresie najbliższych miesięcy prowadzone będą rozmowy z udzia-

łem reprezentantów wielu środowisk, dla których System P1 stanowi ważny krok w upowszechnieniu systemu informacyj-

nego w ochronie zdrowia. Tematy spotkań dotyczyć będą, między innymi, oczekiwań wobec rozwiązań portalowych,  

obsługi recept, rejestru leków w Systemie P1, elektronicznych zleceń na zaopatrzenie w środki pomocnicze i przedmioty 

ortopedyczne oraz systemu analiz i statystyki. 

Spotkania organizowane będą przez Wykonawców poszczególnych części Systemu P1: 

W zakresie II części dotyczącej budowy portalu ochrony zdrowia - z Hewlett Packard Polska Sp. z o.o. 

W zakresie III części - na system gromadzenia danych medycznych, obsługi rejestrów, weryfikacji i wspomagania rozli-
czeń oraz pomocniczą bazę rozszerzonych danych medycznych - z konsorcjum Asseco Poland S.A. i Kamsoft S.A. 

W zakresie IV części - na stworzenie hurtowni danych i systemu wykrywania nadużyć - z Sygnity S.A. 

Rozmowy prowadzone będą m.in. z instytucjami i organizacjami, które zawarły z Centrum porozumienia dotyczące part-

nerskiej współpracy w zakresie rozwoju i promocji Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Zgłaszane oczekiwania 

i potrzeby będą ostatecznie konsultowane w ramach prac Grupy Doradczej Użytkowników, powołanej przy Projekcie P1.  

Centrum zachęca do podpisywania Porozumień o współpracy przez podmioty zainteresowane włączeniem się do procesu 

tworzenia i opiniowania rozwiązań dla systemów informacyjnych w ochronie zdrowia. Informacje na temat zawierania 

Porozumień dostępne są na Portalu informacyjnym Projektu P1 http://p1.csioz.gov.pl  w obszarze „Partnerzy Projektu”. 

Kontakt: Biuro Koordynatora Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia, e-mail: koordynator@csioz.gov.pl  

Oczekiwania przyszłych użytkowników wobec Systemu P1 

w kolejnym etapie prac, w szczególności: 

Platformę Dostępową – która będzie zapewniała m.in. 

komunikację pomiędzy użytkownikami aplikacji portalo-

wych. 

Platformę Publikacyjną – będącą centrum informacji 

o Ochronie Zdrowia i prócz innych funkcji będzie prowa-

dziła użytkownika do Internetowego Konta Pacjenta, 

Aplikacji Usługodawców i Aptek oraz innych portali. 

Pierwsze wydanie Aplikacji Usługodawców i Aptek – bę-

dące serwisami, udostępnianymi Usługodawcom i Apte-

kom w celu wykorzystania usług platformy P1. 

Przeprowadzone do tej pory warsztaty analityczne z intere-
sariuszami są kroplą w morzu planowanych prac, ale już 
w chwili obecnej potwierdzają wyraźną potrzebę dokład-
nego przeanalizowania i zrozumienia potrzeb użytkowni-
ków Portalu P1 w celu udostępnienia im funkcjonalnego 
i przyjaznego narzędzia. Zebranie opinii, porównanie ich 
z istniejącymi w Polsce i na świecie rozwiązaniami, wycią-
gnięcie wniosków oraz zestawienie ich z najlepszymi prak-
tykami tworzenia portali przez firmę Hewlett-Packard  
stanowi słuszny kierunek i założenie, że zaprocentuje przy 
pierwszej i kolejnej styczności użytkowników z Platformą 
P1.■ 

Kontakt: Krzysztof Napora, Infovide-Matrix, Zastępca 

Kierownika Projektu P1, e-mail: P1_bzp@csioz.gov.pl 

http://p1.csioz.gov.pl/53
mailto:koordynator@csioz.gov.pl
mailto:P1_bzp@csioz.gov.pl
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Okiem Pacjenta 

Tomasz Szelągowski 
Zwykle bywa tak, że wkład pracy 

możemy określić po wykonaniu 

dzieła. Redagując niniejszą,  

kolumnę mamy szansę pokazać 

czytelnikom bieżącą aktywność 

środowiska pacjentów wokół  

tworzonych rozwiązań w obszarze 

e-Zdrowia. 

Nie jesteśmy oczywiście ekspertami 

z zakresu informatyki. Chociaż, nie 

pomyliłbym się gdybym powiedział, 

iż wśród pacjentów można znaleźć 

osoby przygotowane do wszystkich 

uprawianych w Polsce zawodów. 

Jednak rola organizacji pacjentów 

(OP) jest inna. Nasze opinie to spostrzeżenia zebrane 

z bezpośredniego otoczenia pacjenta, a przekazane do 

właściwych instytucji (w tym przypadku inżynierom i me-

nadżerom CSIOZ) pomagają w zaprojektowaniu lepszej 

jakości produktu. Druga ważna funkcja OP to przekaza-

nie istotnych dla pacjentów i ich opiekunów wiadomości. 

W tym celu rozwijamy sieć komunikowania się na róż-

nych poziomach: 

koalicje organizacji związanych z poszczególnymi scho-

rzeniami (np. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – 

PSD, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń „REF” – 

organizacji pacjentów z problemami reumatycznymi, 

Krajowe Forum na rzecz terapii chorób rzadkich  

ORPHAN, i wiele innych), 

krajowym (organizacje parasolowe w poszczególnych 

państwach – takie jak Federacja Pacjentów Polskich - 

FPP), 

europejskim (Europejskie Forum Pacjentów - EPF), 

globalnym (International Alliance of Patients’ Organi-

sations – IAPO). 

Warto zatem wymienić w skrócie niektóre zdarzenia 

z naszym udziałem. 

Latem 2010 roku, Federacja Pacjentów Polskich zobowią-

zała się do partnerskiej współpracy w czasie trwania  

projektu, co zostało udokumentowane podpisanym Poro-

zumieniem. Następnie udział w warsztatach organizowa-

nych przez Centrum i otrzymanie nominacji na członka 

zespołów sterujących w dwóch projektach pilotażowych 

Internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz e-Recepty. Na 

koniec  roku (w grudniu 2010), podczas konferencji  

naukowej „Interoperacyjność i efektywność projektów      

e-Zdrowie z udziałem projektów regionalnych” zaprezen-

towaliśmy holistyczne spojrzenie na centralną pozycję 

i aktywną rolę pacjenta w systemie. Włączenie pacjentów 

do realizacji wspomnianych wcześniej projektów pilotażo-

wych na Wielkopolsce  (e-Recepta) i Małopolsce (IKP), 

pozwoliło nie tylko zebrać więcej danych potrzebnych do 

oceny działania tych narzędzi ale również przyczyniło się 

do rozpropagowania informacji i budowania akceptacji 

tych rozwiązań. 

Kolejnym kamyczkiem do tego koszyka jest finansowany  

z funduszów unijnych projekt Chain of Trust (Łańcuch 

Zaufania). Liderem i koordynatorem na poziomie euro-

pejskim jest EPF, a partnerami konsorcjum są europejskie 

organizacje parasolowe lekarzy, pielęgniarek i farmaceu-

tów. 

Nadrzędnym celem tego projektu jest poprawa zrozumie-

nia i lepszego wykorzystywania usług telezdrowia wśród 

pacjentów, profesjonalistów medycznych i decydentów 

w ochronie zdrowia w całej UE, a w rezultacie, aktywnego 

przyczyniania się do tworzenia wysokiej jakości, dostępnej 

i skoncentrowanej na pacjencie opieki zdrowotnej. Dzięki 

ankiecie internetowej (6704 odpowiedzi), warsztatom 

w sześciu krajach oraz czterem europejskim grupom   

roboczym (analiza 168 artykułów naukowych i wyników 

ankiety), dokonaliśmy oceny opinii, potrzeb i korzyści 

związanych z telezdrowiem z punktu widzenia zarówno 

pacjentów, jak i profesjonalistów medycznych. 

Zebrany w ten sposób obszerny materiał przedstawiliśmy 

w dniu 25 września 2012 r. na zorganizowanej wspólnie 

z CSIOZ „Konferencji Krajowej - Okrągły Stół – Łań-

cuch Zaufania”. Patronat nad tym wydarzeniem objęła 

Pani Minister Krystyna Barbara Kozłowska - Rzecznik 

Praw Pacjenta. W debacie uczestniczyło blisko sto osób 

reprezentujących: instytucje pań-

stwowe, pacjentów, profesjonali-

stów medycznych, pracodawców 

i ekspertów z wielu dziedzin go-

spodarki. 

Angażując się w tak szeroki  

dialog, organizacje pacjentów 

podnoszą dyskusję na tak istotne 

tematy, na niespotykany dotąd 

poziom. Ważne podkreślenia jest 

również to, że taka współpraca 

ze środowiskiem pacjentów wy-

maga zrozumienia i otwartości ze 

strony wszystkich interesariuszy w systemie opieki zdro-

wotnej – od organów tworzących politykę zdrowotną, 

poprzez samorządy, profesjonalistów medycznych i inne 

podmioty rynkowe. 

Na ocenę rezultatów działania organizacji pacjentów 

przyjdzie nam jeszcze poczekać. Dziś, zapraszamy wszyst-

kich chętnych do nawiązania stałej współpracy.■ 

Zapraszamy na stronę: http://www.federacjapp.pl/  

Kontakt: Federacja Pacjentów Polskich, e-mail:  

biuro@federacjapp.pl  

„WSPÓŁPRACA ZE 

ŚRODOWISKIEM 

PACJENTÓW 

WYMAGA 

ZROZUMIENIA I 

OTWARTOŚCI ZE 

STRONY 

WSZYSTKICH 

INTERESARIUSZY W 

SYSTEMIE OPIEKI 

ZDROWOTNEJ” 

Autor jest  

Dyrektorem 

Generalnym 

Federacji  

Pacjentów Pol-

skich  
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WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA:  
Monitorowanie jakości dla poprawy systemu ochrony zdrowia 

Ewa Dudzik-Urbaniak 
Dokonywanie pomiaru funkcjonowania jednostek opieki zdrowotnej w celu wzmacniania 
i poprawy systemów ochrony zdrowia jest istotnym aspektem polityki zdrowotnej akcento-
wanym przez organizacje międzynarodowe, takie jak Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Unia Europejska.   
Wagę tych zagadnień podkreśla i propaguje obowiązujący w naszym kraju system akredyta-
cji w ochronie zdrowia oraz projektowana ustawa o jakości w ochronie zdrowia. Wiedza na 
temat wyników działalności umożliwia zarządzanie opieką zdrowotną w oparciu o fakty 
(ang. performance management).  

W wielu krajach już funkcjonują lub są podejmowane działania zmierzające do wypracowania 
i wprowadzenia systemów monitorowania funkcjonowania jednostek opieki zdrowotnej 
z wykorzystaniem obiektywnych miar jakimi są wskaźniki. Monitorowanie działalności klinicznej 
i  organizacyjnej ma na celu zapewnienie wysokiej jakości świadczonej opieki zdrowotnej: poprawę 
skuteczności działań diagnostyczno-leczniczych, standaryzację postępowania wobec pacjentów, po-
prawę bezpieczeństwa opieki a także zapewnienie przejrzystości działania oraz optymalizację wyko-
rzystywania posiadanych środków.  

Organizacje międzynarodowe podejmują inicjatywy wspierające systemy ochrony zdrowia oraz pojedyncze jednostki 
opieki zdrowotnej w krajach członkowskich w podejmowaniu i rozwijaniu tych zagadnień. Przykładem jest projekt 
HCQI (Health Care Quality Indicators) prowadzony przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), 
której Polska jest członkiem od 1996 roku. Projekt został zainicjowany w 2002 roku, obecnie w jego pracach uczestniczy 
około 30 krajów. Polska od 2006 roku bierze udział w pracach Grupy Ekspertów oraz w pracach Podgrup (ds. promocji, 
prewencji i podstawowej opieki zdrowotnej, ds. bezpieczeństwa pacjenta, ds. opinii i doświadczeń pacjentów). W pracach 
na forum OECD uczestniczą przedstawiciele Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Rolę ekspertów 
w tym projekcie pełnią Pani Halina Kutaj-Wąsikowska oraz Pani Ewa Dudzik-Urbaniak. Przedstawiciele CMJ także koor-
dynują w Polsce zbieranie i raportowanie do OECD danych do obliczenia wskaźników jakości z instytucji gromadzących 
te dane w ramach statystyki publicznej oraz prowadzących rejestry medyczne. 

Celem projektu HCQI jest wypracowywanie, uzgodnienie oraz monitorowanie zestawu wskaźników obrazujących jakość 
opieki zdrowotnej w różnych krajach dla wybranych jednostek chorobowych czy obszarów opieki na poziomie systemo-
wym. Założeniem jest, aby te wskaźniki były wykorzystywane do określenia istniejących różnic pomiędzy krajami oraz 
poprawy opieki zdrowotnej w krajach uczestniczących w projekcie. Kolejnym zadaniem projektu, wynikającym 
z oczekiwań uczestników, jest wspieranie współpracy i wzajemnego uczenia się między międzynarodowymi i krajowymi 
organizacjami zajmującymi się monitorowaniem i poprawą jakości w ochronie zdrowia.  

Od kilku lat w oparciu o tą samą metodologię zbierane są porównywalne dane z różnych krajów członkowskich OECD, 
krajów członkowskich UE.  

Obecnie kraje zbierają dane dla blisko 40 wskaźników (różne kraje w różnym zakresie w zależności od dostępności da-
nych). Rezultaty (wyniki porównawcze na tle innych krajów) publikowane są w Health at a Glance, regularnie (co dwa 
lata) wydawanym przez OECD, w rozdziale Jakość Opieki (Quality of Care). Do tej pory Polska wzięła udział w trzech 
edycjach zbierania danych.  
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W zakresie wskaźników nie raportowanych do tej pory wymagana jest dyskusja na temat wypracowania systemowych 
zasad gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych. Jako źródła danych dla wskaźników mogą służyć: 

Administracyjne bazy danych  

Rejestry medyczne 

Badania opinii pacjentów 

Badania populacyjne (kwestionariuszowe) 

Mamy nadzieję, że projektowane rozwiązania w zakresie systemu informacji zdrowotnej ułatwią raportowanie danych, 
także tych, których do tej pory nie byliśmy w stanie przekazać.  

W ramach prac w projekcie HCQI prowadzi się także dyskusje w Grupie Ekspertów na temat narodowych systemów 
informacji zdrowotnej w kontekście rozwoju systemów pomiaru wyników funkcjonowania opieki zdrowotnej. Infrastruk-
tura systemu informacji zdrowotnej powinna umożliwiać połączenia pomiędzy różnymi bazami danych 
z wykorzystaniem jednoznacznego identyfikatora pacjenta, regulować kwestie dostępu, a zarazem umożliwiać ochronę 
prywatności i poufności danych. Na spotkaniu w 2010 roku Komitet Zdrowia OECD (złożony z przedstawicieli Mini-
strów Zdrowia krajów członkowskich OECD) zdecydował o wsparciu rozwoju krajowych systemów informacyjnych, tak 
aby możliwe było uzyskiwanie porównywalnych międzynarodowo wyników jakości opieki zdrowotnej. Kontynuowane są 
w tym zakresie prace merytoryczne.  

W wyniku decyzji członków Komitetu Zdrowia OECD opracowywane są dwa raporty wspierające właściwy rozwój  
krajowych systemów informacyjnych:  

W dniu 11 maja 2012 r. (po spotkaniach Grupy Ekspertów OECD HCQI) odbyło się spotkanie konsultacyjne Grupy 
Ekspertów OECD HCQI z Grupą Roboczą OECD w zakresie bezpieczeństwa informacji i prywatności (The Working 
Party on Information Security and Privacy). Tematem było zapewnienie ochrony jednostkowych danych zdrowotnych 
pacjentów, które są wykorzystywane w monitorowaniu jakości opieki zdrowotnej. W spotkaniu uczestniczył przedstawi-
ciel CMJ – Pani Ewa Dudzik-Urbaniak oraz przedstawiciel CSIOZ – Pan Kazimierz Frączkowski. 

W trakcie dyskusji stwierdzono, że w krajach członkowskich OECD zróżnicowane jest stosowanie zasad zabezpieczenia 
prywatności danych rekomendowanych w dokumencie OECD z 2009 r. na temat polityki w zakresie bezpieczeństwa 
i prywatności informacji. Zaplanowano przeprowadzenie analizy sytuacji w krajach członkowskich OECD 
i wypracowanie międzynarodowych rozwiązań służących poprawie możliwości wykorzystywania danych dla celów zdro-
wia publicznego, zarządzania i poprawy jakości opieki zdrowotnej oraz prowadzenia badań naukowych (różnice w zakre-
sie ryzyka i korzyści: konieczność wypracowana kategorii ryzyka i adekwatnych dla danej kategorii mechanizmów kontroli 
w zakresie dostępności i prywatności). Celem tych prac ma być ujednolicenie praktyk w krajach OECD w zakresie inter-
pretacji i stosowania przepisów o ochronie danych osobowych w taki sposób, aby możliwe było gromadzenie, przecho-
wywanie i wykorzystanie danych zdrowotnych w celu poprawy stanu zdrowia populacji, poprawy efektywności, bezpie-
czeństwa i orientacji na pacjenta w systemach ochrony zdrowia jako istotnego aspektu polityki zdrowotnej.  

W Polsce kwestia ta jest bardzo istotna ponieważ bazy danych zdrowotnych funkcjonujące w naszym kraju były zapro-
jektowane dla celów statystycznych i administrowania ochroną zdrowia, a nie uwzględniały tematu poprawy jakości 
i bezpieczeństwa opieki. Aby było możliwe obliczanie wskaźników z wykorzystaniem danych jednostkowych pacjentów, 
konieczne jest łączenie za pomocą symbolu/numeru jednoznacznie identyfikującego pacjenta, rozproszonych baz     
danych, administrowanych przez różne instytucje. ■  

Kontakt e-mail: dudzik@cmj.org.pl  

O Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia  

 

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) jest centralną 
jednostką resortu zdrowia. Powołane zostało przez Ministra Zdrowia w 1994 
roku, w celu inspirowania oraz wspierania działań zmierzających do poprawy 
jakości usług medycznych świadczonych przez placówki polskiej opieki   
zdrowotnej. 

mailto:dudzik@cmj.org.pl
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Przebudowa systemów ochrony zdrowia w Europie –  
w perspektywie roku 2020 

Andrzej Sarnowski 
Systemy ochrony zdrowia stają się w coraz większym stopniu zależne od technologii telein-
formatycznych tworzących sprzyjające warunki do zapewnienia odpowiedniej jakości opieki 
zdrowotnej. Innowacje technologiczne, które w ostatnich latach doprowadziły do zmian 
w sektorze ochrony zdrowia w opinii Unii europejskiej (UE) są niewystarczające, ograniczo-
ne w swoim zasięgu i zakresie, ale dzięki nawiązaniu współpracy transgranicznej mogą 
przynieść dużo większe korzyści. Narzędzia i usługi e-Zdrowia (eHealth) stosowane 
w Europie są szeroko propagowane, ale zbyt często władze na poziomach regionalnych, 
szpitale i lekarze wybierają i implementują swoje własne systemy. Zapominają przy tym, że 
tylko zapewnienie interoperacyjności systemów pozwoli na maksymalizację  korzyści płyną-
cych z zastosowania teleinformatycznych rozwiązań. 

Wyzwania jakie stają  przed Unią, to  zapewnienie wszystkim obywatelom Unii dostępu do wysokiej 
jakości opieki zdrowotnej za cenę nieobciążającą w znacznym stopniu europejskich systemów 
ochrony zdrowia i budżetów państw członkowskich. Osiągnięcie tego celu nie jest możliwe bez sko-

rzystania z rozwiązań oferowanych przez technologie informatyczne. Grupa robocza ds. e-Zdrowia działająca przy Komi-
sji Europejskiej przygotowała raport: „Przebudowa systemów ochrony zdrowia w Europie na 2020”(Redesigning health in Europe for 
2020), który jest jednym z elementów planu działania dotyczącego e-Zdrowia na lata 2012-2020 (eHealth Action Plan 2012-
2020). Raport ukazuje potencjał zastosowania ICT w procesie leczenia i administracji europejskimi systemami ochrony 
zdrowia, oraz rekomenduje określone działania, aby w 2020 r. osiągnąć istotne zwiększenie jakości świadczonych usług 
medycznych. 

W 2020 r. zarówno oczekiwania obywateli UE w zakresie jakości życia, jak i system ochrony zdrowia będą wyglądały   
zupełnie inaczej. Sukcesywne wdrożenie rozwiązań określanych na poziomie europejskim (planów działań i rekomendacji) 
staje się krytyczne dla poprawy funkcjonowania całego systemu. Dzisiaj stoimy u progu nowej ery z wielką szansą na zna-
czącą poprawę efektywności zarządzania i jakości dostarczanych usług z zakresu ochrony zdrowia. Wizja rekomendowa-
nych działań zakłada stworzenie mniej inwazyjnego, ogólnodostępnego i o wysokim poziome zindywidualizowanego  
podejścia do potrzeb pacjenta, systemu opieki zdrowotnej. W efekcie  wpłynie to na podniesienie komfortu życia oraz 
obniżenie wskaźnika śmiertelności. Zależy to jednak od zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych i wyko-
rzystania danych – dzięki nim gromadzonych. Ich znaczenie będzie rosło, gdyż w przyszłości zwiększy się liczba genero-
wanych i przetwarzanych danych o 4300% .  Obecnie największymi problemami są rosnące koszty ochrony zdrowia    
stanowiące ok. 9% PKB i 6-15% wydatków sektora finansów publicznych większości krajów członkowskich. Wynikają 
one głównie z rozwoju medycyny, rosnących wymagań pacjentów, liczby samych pacjentów oraz ze zmian demograficz-
nych, przede wszystkim starzenia się społeczeństwa (wg projekcji EUROSTAT procentowy udział ludności w wieku pro-
dukcyjnym - czyli głównych finansujących socjalne programy pomocowe - będzie się zmniejszać). Związane z wymienio-
nymi wyżej czynnikami ryzyko nadmiernego wzrostu kosztów systemu  powoduje konieczność skoncentrowania uwagi na 
obecnym modelu systemu opieki zdrowotnej i sposobie jej finansowania. Przebudowa systemu wynikająca z powyższych 
wyzwań oraz integracji opieki zdrowotnej i socjalnej zorientowanych na potrzeby pacjenta jest potrzebna i możliwa tylko 
przez wspieranie centralnych oraz regionalnych (podlegających koordynacji na poziomie centralnym) inicjatyw .  

Proponowane rekomendacje wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społecznym dotyczącym zmiany obecnego systemu, 
wspierają ramy prawne i warunki rynkowe sprzyjające obniżaniu kosztów. Są to często rozwiązania ściśle niemedyczne, 
a traktujące o prawie do dysponowania elektroniczną dokumentacją medyczną, jej bezpieczeństwie oraz relacji lekarz – 
pacjent. 
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Tabela 1. Wpływ na interesariuszy na 5 najważniejszych kwestii stwarzających warunki dla przeprowadzenia 
zmian w ochronie zdrowia: 

Interesariusz 
Moje dane, 

moja decyzja 

Zliberalizowanie 

dostępu do da-

nych 

Zrewolucjonizo-

wanie ochrony 

zdrowia 

Swoboda pod-

łączenia 

Włączyć 

wszystkich 

Obywatele i pacjenci Wysoki Wysoki Wysoki Wysoki Wysoki 

Regulatorzy i ustawodawcy Średni Wysoki Średni Średni Średni 

Pracownicy medyczni Średni Wysoki Wysoki Wysoki Wysoki 

Płatnicy i ubezpieczyciele Średni Wysoki Wysoki Średni Niski 

Usługodawcy i zarządcy Niski Wysoki Wysoki Wysoki Wysoki 

Jednostki naukowe Wysoki Wysoki Średni Wysoki Wysoki 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/policy/ehtask_force
http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/policy/ehtask_force
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Najważniejszym zadaniem jest zapewnienie by wszyscy obywatele byli beneficjenta-
mi i mieli świadomość korzyści płynących z e-Zdrowia, bo tylko wtedy stworzone 
zostaną odpowiednie warunki do wprowadzenia innowacji. W zależności od pew-
nych istotnych kwestii sprzyjających dokonaniu zmian w ochronie zdrowia oraz 
wspierających je rekomendowanym działaniom to ich wpływ obejmuje wszystkich 
interesariuszy lecz z różnym skutkiem (zob. Tabela 1). 

Raport podnosi pięć najważniejszych zasad, których wdrożenie  stwarza warunki dla 
przeprowadzenia zmian w systemie ochronie zdrowia: 

1. Moje dane, moja decyzja – pacjenci i instytucje udostępniają dane medyczne, elastyczny mechanizm udzielania zgody 
ich wykorzystania. 

2. Zliberalizowanie dostępu do danych – publikowanie zanonimizowanych danych medycznych i wyników zwiększy 
transparentość oraz uczyni je dostępnymi dla ośrodków badawczych. 

3. Swoboda podłączenia – wykorzystanie danych socjalnych (dotyczących trybu życia) razem z danymi medycznymi 
w procesie decyzyjnym, wielu aplikacji i narzędzi pochodzących również od przedsiębiorców, pozwoli to w większym 
stopniu zapobiegać i chronić przed chorobami.  

4. Zrewolucjonizowanie ochrony zdrowia – wprowadzenie technologii ICT i zmiana zarządzania informacją – świadomi 
pacjenci będą decydować gdzie i jak chcą być traktowani. Wpłynie to na poziom alokacji zasobów oraz ich finanso-
wania. Opieka zdrowotna oraz socjalna będą musiały być zintegrowane, a transparentność wpłynie na zadowalający 
poziom administrowania systemem ochrony zdrowia. 

5. Włączyć wszystkich – zmniejszenie nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej, każdy bierze udział i czerpie ko-
rzyści z e-Zdrowia jeśli tylko stworzy się ku temu odpowiednie warunki.■ 

[1] - [W:]Strona internetowa:http://www.csc.com/insights/flxwd/78931-big_data_just_beginning_to_explode, [za:] 

Redesigning health in Europe for 2020. 

Źródło: Raport grupy zadaniowej ds. eZdrowia :„Redesigning health in Europe for 2020” (http://ec.europa.eu/

information_society/activities/health/policy/ehtask_force/index_en.htm). 

Kontakt: Biuro Koordynatora Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia, e-mail: koordynator@csioz.gov.pl  

Rekomendacja Sugerowane działanie 

Nowe podstawy prawne 

dla danych medycznych 

w Europie 

Możliwie szybko stworzyć przejrzystą wykładnię prawną na poziomie ogólnoeuropejskim 

do korzystania z danych medycznych, ustanowienia odpowiedniego poziomu ich bezpie-

czeństwa i zapewnienia stabilnie rynkowego środowiska do wspierania innowacji.  Powin-

no się określać różne wykorzystanie danych i zaktualizować podejście do wyrażania zgody 

na ich wykorzystanie. 

Stworzenie grupy krajów 

członkowskich i regio-

nów wskazujących kieru-

nek w e-Zdrowiu 

Władze na poziomie centralnym i regionalnym, które mogą się poszczycić osiągnięciami 

w e-Zdrowiu powinny dzielić się wiedzą w celu gwałtownego jej rozwoju.  Grupa mogła-

by zapewnić przywództwo i inspiracje dla innych. UE może ułatwić naukę i wymianę 

wiedzy, promocję sprawdzonych technologii i dzielić się wynikami nowych inicjatyw. 

Wspierać umiejętności 

korzystania z informacji 

o zdrowiu 

Wzrost świadomości o szansach jakie daje e-Zdrowie w monitorowaniu, pomiarze i zarzą-

dzaniu swoim stanem zdrowia. Podnosić świadomość o rodzaju gromadzonych danych , 

różnych sposobach ich wykorzystania i korzyści jakie przynoszą obywatelom i systemowi 

ochrony zdrowia. Zapewnić pomocników i budować umiejętności w grupach którym tych 

kompetencji brakuje. 

Wykorzystać możliwości 

danych 

Stworzyć kulturę transparentności w ochronie zdrowia. Porównywanie z najlepszymi i 

monitorowanie wyników systemu ochrony zdrowia. Zachęcać do integracji danych w 

duże zbiory na poziomie europejskim i udostępniać je naukowcom. Postulować bliższą 

współpracę środowisk naukowych i pracowników medycznych. 

Zmiana polityki i finan-

sowania przez UE 

Wymagać transparentości od instytucji w systemach opieki zdrowotnej dzięki zamówie-

niom publicznym oraz przejrzystym kryteriom finansowania. Przeznaczać fundusze unij-

ne dla podmiotów silnie zorientowanym na sukces, wspierających szybkie prototypowanie 

i łatwy dostęp. 

Tabela 2. Rekomendacje działań pozwalających na osiągnięcie oczekiwanego kształtu systemu ochrony  

zdrowia 2020r 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/policy/ehtask_force/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/policy/ehtask_force/index_en.htm
mailto:koordynator@csioz.gov.pl
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Roman Radomski 

W ciągu najbliższych dwóch lat 

polskie systemy informatyczne 

służące do tworzenia i przetwa-

rzania dokumentacji medycznej 

czeka rewolucja. W 2014 roku 

wchodzi w życie przepis o obo-

wiązku prowadzenia dokumenta-

cji medycznej w postaci elektro-

nicznej. W tym samym roku za-

kończy się Projekt P1, którego 

efektem będzie obowiązek prze-

kazywania na Platformę P1 infor-

macji o wystawianych dokumen-

tach medycznych oraz udostęp-

niania dokumentów innym pod-

miotom. Oba wyznaczone cele są 

wyzwaniem przede wszystkim dla dostawców syste-

mów Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz 

usługodawców, czyli właścicieli tych systemów. 

W dotychczasowych działaniach, związanych z realizacją 

projektów CSIOZ, widać wyraźnie powszechną świado-

mość zagrożeń wynikających z konieczności informatyza-

cji tych jednostek ochrony zdrowia, które takich syste-

mów nie posiadają. Słusznie - usługodawca, który nie 

będzie miał systemu informatycznego nie będzie mógł 

prowadzić, ani udostępniać dokumentacji w postaci elek-

tronicznej. Jasne dla wszystkich są również zagrożenia 

związane z realizacją dużego projektu informatycznego, 

jakim jest budowa samej platformy. Brakuje natomiast 

kluczowej informacji, że wdrożenie systemu informatycz-

nego w gabinetach nie wystarczy. Mówiąc inaczej - nie 

należy mylić informatyzacji ochrony zdrowia z elektroni-

zacją dokumentacji medycznej. 

Większość dostępnych w Polsce systemów informatycz-

nych wspierających tworzenie i udostępnianie dokumenta-

cji medycznej nie spełnia wymogów roku 2014. Ich zakres 

funkcjonalny, jakość implementacji, dostosowanie proce-

sów i procedur usługodawcy nie pozwala na nazywanie 

ich systemami elektronicznej dokumentacji medycznej, 

a podejmowane czasami decyzje o rezygnacji z postaci 

papierowej dokumentacji bywają nieprzemyślane i przed-

wczesne. Wynika to przede wszystkim z tego, że wiedza 

na temat Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, 

w szczególności na temat sposobów zapewnienia jej inter-

operacyjności, jest niska.  

Skala oceny dojrzałości systemów dokumentacji 

medycznej w Polsce 

Zespół analityków iEHR.eu opracował skalę oceny doj-

rzałości systemów Elektronicznej Dokumentacji Medycz-

nej, uwzględniającą polskie realia. Skala ma dwa wymiary. 

Pierwszy z nich, oznaczany literą od A do E, odzwiercie-

dla zaawansowanie procesu elektronizacji dokumentacji 

medycznej poprzez ocenę spełnienia kolejnych kryteriów, 

wynikających m.in. z rozporządzenia z grudnia 2010 roku. 

Drugi, oznaczany cyfrą od 1 do 3, określa stopień intero-

peracyjności semantycznej przetwarzanej dokumentacji 

medycznej. Dojrzałość systemu dokumentacji medycznej 

jest wynikiem oceny obu tych wymiarów i jest zapisywana 

jako kombinacja litery i cyfry. 

Profesjonaliści w ochronie zdrowia:  

Komputer w gabinecie lekarskim nie oznacza jeszcze 
elektronizacji dokumentacji medycznej 

Zaawansowanie procesu elektronizacji dokumentacji medycznej jako poziomy wymiar skali        

dojrzałości systemu wg iEHR.eu 

Autor jest  

niezależnym  

ekspertem w 

zakresie stan-

dardu HL7 CDA 

http://iEHR.eu
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Interoperacyjność semantyczna dokumentacji medycznej jako pionowy wymiar skali dojrzałości 

systemu wg iEHR.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Większość obecnych systemów dokumentacji medycznej w poradniach i szpitalach to C1 
Według naszej oceny, najbardziej powszechne w Polsce są systemy klasyfi-

kowane przez nas jako C1, czyli takie, w których dokumentacja medyczna 

jest tworzona przez lekarza w edytorze będącym jednym z modułów syste-

mu i może zostać zapisana w sposób umożliwiający jej prezentację innym 

uprawnionym użytkownikom tego systemu. Systemy takie nie spełniają 

wszystkich kryteriów Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i dlatego ich 

właściciele w większości uznają, że dokumenty w nich utworzone muszą być nadal drukowane i przechowywane w po-

staci papierowej. Udostępnianie dokumentacji użytkownikom nie mającym dostępu do systemu odbywa się również 

w postaci papierowej. 

W 2014 roku wszyscy usługodawcy muszą mieć systemy klasy E2 
Celem, który ma być osiągnięty w 2014 roku jest elektronizacja dokumen-

tacji medycznej i zapewnienie jej interoperacyjności semantycznej na po-

ziomie umożliwiającym indeksowanie dokumentacji wytworzonej w róż-

nych systemach i jej udostępnianie innym usługodawcom. Zgodnie z reko-

mendacją CSIOZ, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna ma być zgodna 

ze standardem HL7 CDA. Dzięki temu, trudne zadanie osiągnięcia klasy 

E2 sprowadza się do poprawnej implementacji tego standardu przez wszystkich usługodawców w Polsce. Koordynacja 

spójności tej implementacji jest jednym z kluczowych czynników sukcesu Projektu P1. 

Jaki etap, takie wyzwania 
Wyzwania, które stoją przed dostawcami i właścicielami systemów dokumentacji medycznej zależą przede wszystkim 

od etapu, na którym się obecnie znajdują. Dla tych usługodawców, których lekarze tworzą dokumentację medyczną bez 

użycia komputera, czyli A1, podstawowym wyzwaniem jest informatyzacja placówki, czyli zakup sprzętu, wybór syste-

mu i przeszkolenie pracowników medycznych. Największym zagrożeniem dla nich jest wybór niewłaściwego systemu, 

którego późniejsze dostosowanie do wymogów 2014 roku może być trudniejsze, niż jego wdrożenie. Dla usługodaw-

ców posiadających już systemy informatyczne wspierające tworzenie dokumentacji medycznej, najważniejsza jest ocena 

stopnia dojrzałości ich systemu. Jeśli jest to system klasy co najmniej C1, to podstawowym zagrożeniem jest brak kom-

petencji analitycznych oraz doświadczenia związanego z Elektroniczną Dokumentacją Medyczną, umożliwiających re-

organizację procesów, zmianę procedur i właściwe zaprojektowanie struktur danych medycznych. Co ciekawe, przejście 

od klasy C1 do E2 może i powinno następować w sposób transparentny dla pracowników medycznych, ponieważ 

zmiana nie dotyczy, albo dotyczy w minimalnym stopniu, sposobu edycji dokumentu medycznego w systemie. Więk-

szość odpowiedzialności spoczywa na twórcach oprogramowania, którego ci pracownicy używają. Dlatego, dostawcy 

i właściciele systemów Elektronicznej Dokumentacji Medycznej powinni być kluczowymi partnerami CSIOZ i wyko-

nawców Platformy P1, aktywnie uczestniczącymi w realizacji projektów.■ 

Kontakt: radomski@iehr.eu; strona: http://iehr.eu 

http://iEHR.eu
mailto:radomski@iehr.eu
http://iehr.eu
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W Medicover historia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej sięga 
2005 roku, kiedy wdrożyliśmy w naszych gabinetach lekarskich system 
informatyczny klasy Electronic Medical Records. System ten został 
zaprojektowany i przygotowany specjalnie pod nasze potrzeby. Dzięki 
temu rozwiązaniu nasi lekarze posiadają szybki dostęp do kompletnej 
historii choroby pacjenta zgromadzonej w sieci naszych i współpracu-
jących Centrów Medycznych. Informacje te prezentowane są w czytel-
ny i ustrukturyzowany sposób przez 24 godziny na dobę niezależnie 
od lokalizacji. Pozwala nam to na stały wzrost ilości i jakości analizo-
wanych danych medycznych, co przekłada się na ciągłe usprawnianie 
procesu leczenia i obsługi pacjentów.  

W lipcu 2012 r. pilotażem przeprowadzonym w Łodzi rozpoczęliśmy kolej-
ny etap wdrażania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w Centrach 
ambulatoryjnych i klinikach przyzakładowych 
Medicover. Obecnie wprowadzane rozwiązanie 
pozwala na tworzenie i zapisywanie dokumen-
tów w postaci elektronicznej, które (zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu 
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania) posiadają status prawny doku-
mentacji medycznej. W praktyce oznacza to, że drukowanie i podpisywanie papierowych 
dokumentów przez lekarzy nie jest już wymagane. Uruchomienie elektronicznej dokumentacji 
medycznej przebiegło sprawnie i niemal  nieodczuwalnie dla pracowników centrum i pacjentów. Lekarze nie 
muszą już drukować tylu dokumentów i mogą więcej czasu poświęcić swoim pacjentom – mówi Dr Do-
rota Klimecka-Muszyńska, Zastępca Kierownika Centrum Medicover w Łodzi. Obecnie 
posiadamy kilkutygodniowe doświadczenie pracy z elektroniczną dokumentacją medyczną 
oraz kilkanaście tysięcy kart z wizyt ambulatoryjnych zapisanych w archiwum elektronicz-
nym. 

W trakcie przygotowań postawiliśmy na rozwiązanie najprostsze i najbardziej funkcjonalne 
z perspektywy lekarza. Podczas zamykania konsultacji lekarskiej system informatyczny auto-
matycznie generuje dokument w postaci elektronicznej, opatruje go indywidualnym podpisem elektronicznym i zapisuje 
w archiwum elektronicznym. Wszystkie te czynności wykonywane są  jednym ‘kliknięciem myszką’ i trwają zaledwie 
ułamki sekund.  

Wdrożone rozwiązanie opiera się na podpisie elektronicznym obsługiwanym przez stworzone do tego celu Centrum 
Autoryzacyjne we własnej infrastrukturze Medicover (Centrum Podpisu Elektronicznego Medicover). Dystrybucja cer-
tyfikatów dla lekarzy odbywa się automatycznie po ich zalogowaniu się do systemu informatycznego. Wygenerowane 
dokumenty w postaci elektronicznej zapisywane są Archiwum elektronicznym, przeznaczonym specjalnie do przecho-
wywania dokumentacji medycznej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dokumenty przechowywane są jednocześnie na 
dwóch serwerach znajdujących się w dwóch różnych lokalizacjach.    

Praktyczne aspekty wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji 

Medycznej w Medicover Sp. z o.o. 

Wojciech  

Lorens 
Autor  jest kie-

rownikiem ds. 

rozwoju syste-

mów medycz-

nych 

Albert  

Jarosz 
Autor  jest kie-

rownikiem ds. 

rozwoju syste-

mów informa-

tycznych 

Rys. 1. Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród lekarzy po wdrożeniu elektronicznej dokumentacji  
medycznej w Centrach Medicover w Łodzi.  

„SYSTEM 

INFORMATYCZNY 

AUTOMATYCZNIE 

GENERUJE DOKUMENT 

W POSTACI 

ELEKTRONICZNEJ, 

OPATRUJE GO 

INDYWIDUALNYM 

PODPISEM 

ELEKTRONICZNYM 

W ARCHIWUM 

ELEKTRONICZNYM” 
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Dostęp do dokumentacji przechowywanej w archiwum elektronicznym posiadają tylko uprawnione osoby, a wszystkie 
operacje przeglądania i wydawania dokumentacji obsługiwane są przez system informatyczny.  

Wprowadzenie elektronicznej dokumentacji stanowi duży postęp w procesie przygotowania dokumentacji medycznej dla pacjenta. Odnalezie-
nie konsultacji w systemie wymaga zdecydowanie mniej czasu i nie ma już potrzeby tworzenia papierowych kopii dokumentacji. Każdego 
dnia przybywa elektronicznych dokumentów, a jednocześnie co raz mniej korzystamy z dokumentacji papierowej, co usprawnia pracę DDM 
– dodaje Małgorzata Karwowska asystent Działu Dokumentacji Medycznej. 

Dokumenty medyczne generowane są w formacie plików XML i PDF w strukturze opracowanej przez Medicover, 
w najbliższym czasie będziemy dostosowywać strukturę pliku do rekomendacji CSIOZ, czyli do standardu HL7 CDA. 
Jednocześnie rozpoczęliśmy prace nad dostosowaniem się do pozostałych rekomendacji, takich jak np.: klasyfikacja 
dokumentacji medycznej wg standardu LOINC oraz unikalna identyfikacja dokumentacji wg standardu ISO OID. 

 

 

 

 

 

 

Rozwiązanie zostanie wdrożone etapowo pod względem funkcjonalnym i geograficznym. W najbliższym czasie planuje-
my dostarczenie kolejnych typów dokumentów medycznych w postaci elektronicznej, takie jak: skierowania wewnętrz-
ne, skierowania laboratoryjne, wyniki badań laboratoryjnych oraz wyniki badań diagnostyki obrazowej. Docelowo wpro-
wadzimy ją we wszystkich Centrach Medicover w Polsce. Pełne wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w Medicover 
spełni zalecenia Ustawy o Systemie Informacji w Ochronie Zdrowia, dotyczące konieczności przejścia na dokumentację elektroniczną od 
sierpnia 2014r. oraz pozwoli uzyskać poprawę jakości, efektywności i znaczące oszczędności – podkreśla Dr n. med. Piotr Soszyński, 
Dyrektor ds. Medycznych, członek zarządu Medicover.■ 

Rys. 2. Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród lekarzy po wdrożeniu elektronicznej dokumentacji  
medycznej w Centrach Medicover w Łodzi.  

O Medicover Sp. z o.o. 

 

Grupa Medicover jest międzynarodową firmą medyczną oferującą pełny zakres opieki 

zdrowotnej. W Polsce opiekuje się ponad 5 tys. firm i ponad 500 tys.    pacjentów. Posiada 

30 szerokoprofilowych Centrów Medicover w największych miastach Polski: w Białym-

stoku, Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Katowicach, Krakowie, 

Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Ważnym momentem do-

tychczasowego rozwoju firmy w Polsce było otwarcie w 2010 roku pierwszego Szpitala 

Medicover, w warszawskim Wilanowie. Współpracuje z 600-set placówkami medycznymi 

w całej Polsce, w blisko 400 miastach. O zdrowie pacjentów troszczy się ponad 1500 leka-

rzy i 600 pielęgniarek i personelu pomocniczego w placówkach własnych oraz przeszło 

9 tys. lekarzy współpracujących.  
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Wieści z Regionów:  
Telemedycyna w Euroregionie Pomerania - sieć Pomerania 

dyczne będą oferowane w sieci łączącej specjalistów pra-

cujących w większych ośrodkach ze wszystkimi szpitala-

mi, niezależnie od granic państwowych.  

Projekt na wielu płaszczyznach ma charakter pionierski  

i to nie tylko w dziedzinie medycyny, ale również w zakre-

sie współpracy prawnej i organizacyjnej pomiędzy dwoma 

krajami. To projekt bardzo ważny dla mieszkańców woje-

wództwa zachodniopomor-

skiego, dla nauki, dla idei 

transgraniczności regionu, 

a także możliwość dostępu do 

najnowocześniejszych techno-

logii z dziedziny medycyny.  

W dniu 15 czerwca  2012 r. 

w  szczecińskim Hotelu Ra-

disson Blu odbyła się konfe-

rencja , która była okazją dla 

zaprezentowania praktycz-

nych aspektów zastosowania 

wybranych elementów Tele-

medycyny. Dokonano podsu-

mowania doświadczeń zdoby-

tych podczas realizacji projektu. Ten etap realizacji pro-

jektu, w ramach Programu INTERREG IVA,  stanowił 

wstęp  do przygotowania kolejnego etapu współpracy 

transgranicznej. W ramach projektu zakupiono specjali-

styczny sprzęt oraz oprogramowanie, celem stworzenia 

odpowiedniej infrastruktury, dającej możliwość uprawia-

nia telemedycyny,  czyli leczenia na odległość w kolejnych 

planowanych etapach  realizacji  Telemedycyny.  Jest to 

pierwszy, ale za to bardzo ważny krok  na tej drodze.  

W najbliższej przyszłości planowane jest uruchomienie 

prac dotyczących "przesyłania" danych medycznych 

o pacjentach, które odbywać się będą zgodnie z obowią-

zującym prawem i dyrektywami Unii Europejskiej. ■ 

Więcej informacji na stronach: www.pum.edu.pl oraz 

www.telepom.eu 

Biuro projektu po stronie polskiej: 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 

u. Rybacka 1, 70-204 Szczecin  Tel ( 48 91)  48 00 719;  

Fax. ( +48 91) 48  00 729 e-mail: fundusze@pum.edu.pl 

Osoba kontaktowa: mgr Danuta Szewczyk. 

„Niech wędrują dane, a nie pacjenci” 
to niezwykle trafne motto projektu pod nazwą 

„Telemedycyna  w Euroregionie Pomerania - sieć Pome-

rania”, którego zakres obejmuje rozbudowę transgranicz-

nej sieci telemedycznej.  To jedno z największych 

przedsięwzięć transgranicznych w ostatnich latach,  

prowadzonych na terenie Unii Europejskiej w dzie-

dzinie publicznej ochrony zdrowia. Beneficjentami 

zadania są dwie szczecińskie uczelnie: Pomorski Uniwer-

sytet Medyczny w Szczecinie, który jest koordynatorem 

projektu po stronie polskiej i  Zachodniopomorski Uni-

wersytet Technologiczny oraz  21 szpitali niemieckich i 11 

szpitali polskich.  

Realizacja projektu rozpoczęła się pięć lat temu, z czego 

trzy lata zajęły prace przygotowawcze. W tym czasie od-

było się ponad 50 spotkań bilateralnych projektu, podczas 

który tworzono fundamenty przedsięwzięcia. Formalne 

rozpoczęcie projektu  zaczęło się od  27.05.2010 r. Jego 

ogólna wartość to prawie 14 mln EUR, w tym ponad 

7 mln EUR przeznaczono dla Polski. Projekt jest współfi-

nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwo-

ju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Euro-

pejskiej Współpracy Transgranicznej Krajów Związko-

wych Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia 

i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopo-

morskie) INTERREG IV A 2007 – 2013. 

Cel projektu to zapewnienie wysokiego poziomu opieki 

medycznej na obszarze polsko-niemieckiego pogranicza 

w zakresie profilaktyki, diagnostyki i terapii, przede 

wszystkim chorób nowotworowych, serca czy udarów 

mózgu. Projekt Telemedycyna pozwoli unowocześnić 

polskie szpitale m.in. dzięki zakupom sprzętu, umożliwia-

jącego łatwiejszy dostęp pacjentów do leczenia na świato-

wym poziomie. Połączenie medycyny i informatyki     

zapewni poprawę jakości świadczonych usług medycz-

nych oraz szybszą  diagnozę  oraz znacznie obniży koszty 

leczenia. W regionach Pomorza Przedniego i północnej 

Brandenburgii po stronie niemieckiej oraz na Pomorzu 

Zachodnim po stronie polskiej może się to udać tylko 

wówczas, gdy wysoko specjalistyczne świadczenia me-

„PROJEKT NA WIELU 

PŁASZCZYZNACH MA 

CHARAKTER 

PIONIERSKI  I TO NIE 

TYLKO W DZIEDZINIE 

MEDYCYNY, ALE 

RÓWNIEŻ W ZAKRESIE 

WSPÓŁPRACY 

PRAWNEJ I 

ORGANIZACYJNEJ 

POMIĘDZY DWOMA 

KRAJAMI” 

http://www.pum.edu.pl/
http://www.telepom.eu
mailto:fundusze@pum.edu.pl
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Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcin-
kowskiego w Zielonej Górze posiada wysoką renomę pod względem świadczonych usług, 
którą zapewnia m.in. wysoko wyspecjalizowana kadra. Placówka może poszczycić się    
wieloma wyróżnieniami i nagrodami, w szczególności obecna jest wśród finalistów Ogólno-
polskiego Rankingu Szpitali prowadzonego w 2011 r. przez Rzeczpospolitą i Centrum Moni-
torowania Jakości w Ochronie Zdrowia zyskując tytuł „Bezpieczny szpital 2011”. W rankin-
gu w 2010 roku został ogłoszony jako „Najlepszy Szpital w woj. Lubuskim”. Dodatkowo 
szpital posiada Certyfikat Jakości ISO 9001:2008 dotyczący świadczenia usług zdrowotnych 
w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego, lecznictwa stacjonarnego i diagnostyki medycznej, 
co motywuje dyrekcję szpitala do ciągłego doskonalenia oferowanych świadczeń.        
Uznaniem skuteczności zarządzania w ochronie zdrowia było wyróżnienie dyrektora szpi-
tala Waldemara Taborskiego w konkursie "Liderzy Ogólnopolskiego Systemu Ochrony     
Zdrowia". 

Od ilu lat trwa proces informatyzacji placówki zarządzanej przez Pana? 

Proces informatyzacji rozpoczął się niespełna 20 lat temu od pozyskania pierwszych komputerów 

i oprogramowania z projektu Banku Światowego (BŚ), własnych zakupów komputerów i infrastruk-

tury sieciowej oraz systemów administracyjnych, wspierających Kadry i Płace. W projekcie BŚ, 

uczestniczyłem w części przygotowania wymagań do oprogramowania  rachunku kosztów. Wdroże-

nie systemów informatycznych zaczęliśmy typowo od program obsługujący księgowość a następnie tzw. "części białej" 

szpitala. Początkowo system HIS obsługiwał tylko rejestrację pacjentów oraz służył do opisywania pobytów pacjentów 

na oddziałach. W ramach projektu unijnego rozbudowaliśmy integrację i rozbudowę system HIS o kolejne moduły   

obsługujące pracownie diagnostyczne i  laboratoryjne oraz Centralny Blok Operacyjny. Warto zaznaczyć, że byliśmy 

pionierami w zakresie  technologii SOA, wykorzystując do integracji systemów szpitalnych różnych producentów szynę 

integracyjną NetWeaver oraz podejmując próbę budowania usług na portalu. Dodatkowo Szpital z własnych środków 

zakupił system do obsługi Zakładu Patomorfologii. Następnie wdrożyliśmy system informatyczny klasy RIS/PACS  

tomografu komputerowego, posiadamy również tożsame systemy do rezonansu magnetycznego, angiografu i cyfrowych 

aparatów rentgenowskich. Jesteśmy w trakcie tworzenia Lubuskiej Sieci Teleradiologii, która pozwoli wymieniać dane 

radiologiczne pomiędzy jednostkami służby zdrowia w województwie lubuskim. Szpital realizuje z niemiecką kliniką 

w Bad Saarow projekt współfinansowany ze środków Europejskiej Współpracy Terytorialnej polegający na utworzeniu 

klinicznego rejestru raka w woj. lubuskim. Dla usprawnienia obsługi pacjenta w punktach przyjęć wdrożyliśmy system 

kolejkowania. 

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

Posiadamy strategię informatyzacji i mamy mnóstwo pomysłów, ale niestety ograniczają nas finanse. W przypadku pozy-

skania środków zewnętrznych planujemy stworzenie e-platformy informacyjnej dla pacjentów i kontrahentów, umożli-

wiającej e-rejestrację pacjenta i udostępnianie wyników badań przez Internet, zbudowanie systemu gromadzenia doku-

mentacji medycznej wyłącznie w postaci elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowalnego podpisu elektronicznego. 

W dalszej perspektywie planujemy wprowadzenie pełnej integracji wszystkich systemów informatycznych istniejących 

w szpital oraz pełnego zakresu systemów ewidencji zdarzeń medycznych i udostępnimy jednolite i kompletne dane   

pacjenta. Wkrótce planujemy zakup systemu do obsługi poradni przyszpitalnych, co jest końcowym etapem do informa-

tyzacji części białej szpitala. 

Czy informatyzacja szpitala przewidziana jest w planach budżetowych placówki? 

W roku 2013 i 2014 niezbędne jest sfinansowanie bardzo poważnej rozbudowy systemu informatycznego. Strategia in-

formatyzacji zmusza nas do zmodernizowania infrastruktury sieciowej, zakupu nowych sprzętów informatycznych 

i wdrożenia nowych rozwiązań. Musimy zapewnić bezpieczeństwo wirtualnych danych i mieć miejsce, gdzie możemy je 

składować. Środki na ten cel - własne oraz dofinansowanie zewnętrzne - będą przewidzia-

ne w planie finansowym szpitala. 

Z jakich źródeł osoby zarządzające szpitalem czerpią inspiracje dotyczące infor-

matyzacji placówki? 

Inspirację dla mnie stanowią zarówno informacje ze źródeł ogólnodostępnych – prasa, 

telewizja – jak i opinie osób odpowiedzialnych za zarządzanie placówkami ochrony zdro-

wia uzyskane podczas osobistych rozmów i spotkań. Oczywiście firmy sektora IT również 

dbają o przedstawienie własnych wizji rozwoju informatyki z wykorzystaniem ich produktów.  (ciąg dalszy na stronie 18) 

Wywiad z Dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego im. Karola 

Marcinkowskiego w Zielonej Górze  

Waldemar  

Taborski  jest 

Dyrektorem 

Szpitala Woje-

wódzkiego im. 

Karola Marcin-

kowskiego w 

Zielonej Górze 



STR. 18 BIULETYN INFORMACYJNY  

Upowszechnienie Elektronicznej 
dokumentacji medycznej! 
Przypominamy, że dokumentacja medyczna w postaci 

papierowej może być prowadzona tylko do dnia 31 lipca 

2014 r. Zgodnie z ustawą o systemie informacji w ochro-

nie zdrowia z dniem 1 sierpnia 2014 r. podmioty prowa-

dzące działalność leczniczą zobowiązane będą do wytwa-

rzania, przechowywania oraz udostępniania elektronicznej 

dokumentacji medycznej.  

Aktualny stan licznika dostępny jest na stronie interneto-

wej CSIOZ pod adresem: www.csioz.gov.pl  

(ciąg dalszy wywiadu ze strony 17) 

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)? 

Kluczowy aspekt rozwoju systemów informatycznych, to środki na ich sfinansowanie. Każda forma pomocy ze strony 

Ministerstwa Zdrowia jest bardzo wskazana. W przygotowaniach do wdrożenia konkretnych rozwiązań bardzo pomoc-

ne będą opinie wydawane przez CSIOZ pod kątem zgodności projektów szpitala i propozycji wykonawców 

 z zasadami wymiany informacji z systemem centralnym. 

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

Korzyści to bezwzględnie poprawa jakości leczenia pacjenta poprzez poprawę jakości informacji medycznej w historii 

choroby, łatwiejszy dostęp i pełniejsze wykorzystanie wyników wykonanych wcześniej badań; dokładniejsze rozliczanie 

wykonanych świadczeń wobec płatnika oraz w stosunku do personelu. Zagrożenia jakie dostrzegam to przede wszyst-

kim konieczność pokonania oporów psychologicznych personelu związanego z wprowadzeniem nowych obowiązków, 

wysoki koszt informatyzacji działalności leczniczej i ryzyko uzależnienia od usług dostawcy technologii. Szereg proble-

mów związanych ze współpracą z firmami informatycznymi, w tym nierzetelność niektórych firm. 

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

wanych do obsługi placówki leczniczej? 

Na krajowym rynku funkcjonuje kilku liczących się dostawców oprogramowania dla placówek ochrony zdrowia – te 

ośrodki, które dopiero rozpoczynają informatyzację mają pewien wybór. Natomiast należy liczyć się z faktem, że rozpo-

częcie wdrożenia jakiegoś systemu oznacza związanie się z jego autorem (producentem) na wiele lat.  

Co do funkcjonalności oferowanych rozwiązań, to zawsze pozostanie niedosyt użytkownika, ale trzeba również zauwa-

żyć, że twórcy systemów dbają o ich rozwój i dostarczają rozwiązania coraz lepiej zaspokajające potrzeby. 

Czy dyrekcja placówki rozważa możliwość outsourcingu usług IT lub współdzielenia Data Center, aplikacji 

i serwerów z innymi placówkami? 

Jeśli chodzi o zasoby sprzętowe szpitala, to nie bierzemy pod uwagę możliwości ich współ-

dzielenia z innymi placówkami. Nie dysponujemy znacznymi rezerwami na ten cel, poza 

tym współpraca w tym zakresie niesie ze sobą nowe problemy - natury prawnej i organiza-

cyjnej. Natomiast kwestia outsourcingu części usług IT jest aktualnie przedmiotem zaintere-

sowania dyrekcji szpitala. 

Jakie rady, wskazówki udzieliłby Pan innym dyrektorom szpitali podejmujących 

działania w kierunku informatyzacji swojej placówki? 

Podejmując decyzję o wyborze dostawcy systemu informatycznego trzeba koniecznie wziąć 

pod uwagę jego referencje, ale również całość kosztów przedsięwzięcia. Informatyzacja 

szpitala to nie tylko zakup komputerów, licencji i jednorazowego wdrożenia, to także     

potrzeba dalszej aktualizacji i serwisowania, bez których system nie ma racji bytu w kolej-

nych latach działalności. 

Przy wykonywanych projektach dotyczących informatyzacji proponuję zatrudnić 

„inspektora nadzoru” lub firmę wykonującą czynności inwestora zastępczego. Firma taka winna mieć duże doświadcze-

nie i uczestniczyć w postępowaniu od momentu opracowania SIWZ.■ 

Kontakt: dn@szpital.zgora.pl  

„INFORMATYZACJA 

SZPITALA TO NIE 

TYLKO ZAKUP 

KOMPUTERÓW, 

LICENCJI 

I JEDNORAZOWEGO 

WDROŻENIA, TO 

TAKŻE POTRZEBA 

DALSZEJ 

AKTUALIZACJI 

I SERWISOWANIA, BEZ 

KTÓRYCH SYSTEM NIE 

MA RACJI BYTU” 

Stan licznika na dzień: 2012-10-03 13:52:03 

http://www.csioz.gov.pl
mailto:dn@szpital.zgora.pl
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Jesteśmy na konferencjach 

W sierpniu i wrześniu  2012 r.  Dyrektor Centrum, dr n. med. Leszek Sikorski brał udział w cyklicznych posiedzeniach 
Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. W czasie spotkań komitetu dyskutowane są projekty rozporządzeń przy-
gotowywane przez CSIOZ z ramienia Ministerstwa Zdrowia. Na ostatnich posiedzeniach procedowane były projekty 
aktów wykonawczych ustaw o działalności leczniczej oraz o systemie informacji w ochronie zdrowia. 

Dnia 1 sierpnia 2012 roku dr n. med.  Leszek Sikorski wziął udział w 22 posiedzeniu senackiej Komisji Zdrowia. 
Tematem spotkania był rozwój telemedycyny na gruncie polskim. Pośród gości zaproszonych na posiedzenie znaleźli 
się również Jakub Szulc, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, oraz liczni przedstawiciele środowisk naukowych 
i lekarskich.  Prelegenci ustalili, iż główną przeszkodą w rozwoju telemedycyny w Polsce jest brak odpowiednich uregu-
lowań prawnych. Rozwój technologii  pozwala na stosowanie nowatorskich metod leczniczych oraz przynosi ogromne 
korzyści pacjentom, dlatego też nie należy zwlekać z stworzeniem odpowiednich standardów. 

W dniu 12 września odbyło się II Forum Teleinformatyki Medycznej organizowane przez Centrum Promocji Infor-
matyki. Obrady prowadził dr n. med. Konstanty Radziwiłł, wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej. Tematem przewod-
nim spotkania była informatyzacja dokumentacji medycznej. Ze strony CSIOZ udział w Forum wziął Dyrektor      
Centrum dr n. med. Leszek Sikorski, który wygłosił wykład nt. "Interoperacyjność systemów elektronicznej dokumen-
tacji Medycznej w skali kraju i możliwość przekazywania dokumentacji pomiędzy jednostkami ochrony zdrowia. Stan-
dardy gromadzenia, uwierzytelniania, udostępniania dokumentacji medycznej". spotkanie zakończyło się wręczeniem 
certyfikatów dla uczestników.  

Dnia 26 września 2012 r., w Jaworznie odbyła się konferencja i szkolenie na temat: "Informatyzacja w jednostkach 
ochrony zdrowia". Uczestnikami konferencji byli lekarze, kadra zarządzająca placówkami ochrony zdrowia oraz   
informatycy. Organizatorem wydarzenia był Samodzielny Publiczny ZOZ Szpital Wysokospecjalistyczny w Jaworznie 
kierowany przez dr n. med. Józefa Kurka oraz Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Personelu Medycznego kierowany 
przez prof. dr hab. Józefa Oparę. W wydarzeniu tym Centrum reprezentował Koordynator Projektów Informacyjnych 
w Ochronie Zdrowia dr inż. Kazimierz Frączkowski, który wygłosił referat na temat: „Elektroniczna dokumentacja 
medyczna z różnej perspektywy” oraz dr n.med. Konstanty Radziwiłł, który wygłosił referat na temat: „Elektroniczna 
dokumentacja medyczna z perspektywy lekarza”. 

21 września 2012 r. odbyło się spotkanie międzynarodowego projektu „TRANSFoRm Face to Face Meeting Mal-
ta”. W wydarzeniu tym Centrum reprezentowali dr inż. Grzegorz Blizniuk i Piotr Starzyk, dr inż. Kazimierz Frączkow-
ski z ramienia  Politechniki Wrocławskiej oraz liderzy zespołów pozostałych konsorcjantów projektu. Przedmiotem 
ustaleń podjętych na spotkaniu było między innymi uszczegółowienie planu oraz zadań dla zespołów badawczych – 
prelegentem i moderatorem dyskusji był prof. Brendan Delaney z King’s College London. Przedyskutowano również 
warianty rozwiązań w zakresie pakietów prac oraz integracji działań w zakresie vendorów EHR w Unii Europejskiej.  

Dnia 27 września 2012 r. odbyła się międzynarodowa konferencja ”Electronic Health and Medicine: Advances 
and Challenges”. Organizatorem była Polska Akademia Nauk, a spotkanie poświęcono ocenie obecnego stanu     
zaawansowania technologii typu e-health oraz zalet, ale też i zagrożeń, jakie może nieść za sobą coraz szersze stosowa-
nie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w opiece zdrowotnej. Dyrektor Centrum dr n. med. Leszek Sikorski 
omówił „Kierunki rozwoju polskiego e-Zdrowia”. Więcej na temat tego wydarzenia na kolejnych stronach Biuletynu. 

W dniach 27 i 28 września 2012 r. odbyło się XVIII Forum Teleinformatyki „Polska w cyfrowej chmurze?” Forum, 

jak co rok, zgromadziło wiele osobistości zaangażowanych w rozwój społeczeństwa informacyjnego, wśród nich nie 

zabrakło również przedstawiciela Centrum. W II sesji Forum dr inż. Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Informa-

tycznych CSIOZ zaprezentował "Wybrane projekty w ochronie zdrowia – stan oraz uwarunkowania prawne, koncep-

cyjne i realizacyjne po roku”. Więcej na temat Forum na kolejnych stronach Biuletynu.■ 

Konferencje pod patronatem CSIOZ 

W dniu 20 września 2012 w Warszawie odbyła się X edycja Konferencji z cyklu „IT w Służbie Zdrowia GigaCon”. 
Celem konferencji była prezentacja najnowszych rozwiązań w zakresie informatyza-
cji placówek ochrony zdrowia.  Centrum reprezentował Paweł Pierzchała - zastępca 
kierownika Projektu Integracja Prototypów IKP i e-Recepty, który w  swym wystą-
pieniu przybliżył zagadnienia dotyczące e-Recepty jako rozwiązania służącego usprawnieniu pracy farmaceutów, leka-
rzy i płatnika - NFZ, a tym samym poprawie komfortu pacjenta.  

13 września 2012 r. w Warszawie, odbyła się I edycja ogólnopolskiej konferencji „Healthcare IT Trends” 2012.   
Wydarzenie, którego patronem honorowym było Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zgromadziło 
ponad 200 uczestników. Podczas konferencji podejmowano zagadnienia nowych obowiązków administratorów IT 
w podmiotach leczniczych w kontekście zapisów ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Jednym z pierw-
szych prelegentów konferencji był Piotr Starzyk, Kierownik Biura Zarządzania Projektami PIOZ, Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony Zdrowia, który przedstawił prezentację nt. "Ramy organizacyjno - prawne dotyczące bezpie-
czeństwa danych medycznych". Organizatorami konferencji była redakcja magazynu „Healthcare Management Magazi-
ne” oraz Akademia Wiedza i Praktyka. ■ 
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Polska Akademia Nauk w dniu 27 września 2012 r. 

zorganizowała międzynarodową konferencję  

„Electronic Health and Medicine: Advances and 

Challenges”. Wydarzenie to poświęcono zagadnie-

niom dotyczącym wprowadzenia technologii ICT  

w obszarze ochrony zdrowia w państwach członkow-

skich UE, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji 

systemów e-Zdrowia w Polsce. 

W konferencji wzięli udział, między innymi, prezes Insty-

tutu Medycyny Narodowej Akademii Nauk w Waszyngto-

nie - prof. Harvey V. Fineberg; reprezentujący niemieckie 

Ministerstwo Zdrowia - dr Matthias von Schwanenfluegel; 

wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej - prof. Romuald 

Krajewski; prof. Sławomir Majewski z Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego oraz  Dyrektor Centrum Syste-

mów Informacyjnych Ochrony Zdrowia – dr n. med. 

Leszek Sikorski. Dyrektor Centrum przedstawił w swoim 

wystąpieniu podejście do wdrażania rozwiązań 

z obszaru e-Zdrowia, jakie zostało przyjęte obec-

nie w Polsce. Przedstawił cele i wyzwania stojące 

przed realizowanymi przedsięwzięciami. Podkre-

ślił, że prowadzone przez CSIOZ projekty wpisu-

ją się, w wyznaczone przez Unię i polską legisla-

cję, ramy prawne i technologiczne. Podczas kon-

ferencji dr n. med. Leszek Sikorski poinformował 

o rozpoczęciu realizacji prototypów zintegrowa-

nego systemu elektronicznej recepty (e-Recepta) 

i Internetowego Konta Pacjenta (IKP), który 

planowany jest z początkiem przyszłego roku 

wokoło dziesięciu lokalizacjach w całym kraju.  

Dyskusja podczas spotkania toczyła się wokół 

kwestii technologicznych, prawnych i finanso-

wych. Wszyscy uczestnicy potwierdzili, że wyko-

rzystanie narzędzi e-Zdrowia oraz budowa inter-

operacyjnych elektronicznych systemów zdro-

wotnych w poszczególnych państwach człon-

kowskich i na poziomie Unii Europejskiej, stano-

wi istotny potencjał dla systemu ochrony zdrowia, umoż-

liwiający nie tylko wyjście naprzeciw potrzebom pacjenta, 

ale również pozwalający na bardziej efektywne finansowo 

zarządzanie w opiece zdrowotnej. Podkreślono również, 

że nowe technologie wspierają, a nie zastępują pracę pro-

fesjonalistów medycznych. Przy ich wdrażaniu należy 

jednak bardzo poważnie podchodzić do wątpliwości natu-

ry etycznej i prawnej.■ 

Więcej na temat wystąpienia Dyrektora CSIOZ, 

dr n. med. Leszka Sikorskiego, możemy przeczytać 

w artykule: http://www.rynekzdrowia.pl/IT-

Telemedycyna/E-recepta-i-internetowe-konto-pacjenta-

n a j p i e r w - b e d a - t e s t y - w - d z i e s i e c i u -

lokalizacjach,123671,7.html . 

Szczegóły na temat konferencji dostępne są na stronie: 

http://www.aktualnosci.pan.pl/ 

Dyrektor Sikorski o e-Zdrowiu w Polskiej Akademii Nauk 

Konferencje pod patronatem CSIOZ - zaproszenie 

Już dziś zapraszamy na XI Konferencję Naukowo – Szkoleniową pn. „Determinanty 

funkcjonowania podmiotów leczniczych w Polsce - Nowe wyzwania prawne,    

ekonomiczne, społeczne i demograficzne” , która odbędzie się w dniach 16-18 paź-

dziernika 2012 r. na Zamku w Pułtusku. Organizatorem wydarzenia są  Katedra Finan-

sów, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Polskie Centrum Edukacji i Analiz 

„ORDO”  Sp. z o. o., a patronat honorowy nad konferencją objął dr n. med. Leszek Sikorski – 

Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Za cel konferencji organizatorzy 

postawili sobie dążenie do wyróżnienia najbardziej aktualnych, szczególnie istotnych determinantów wpływających na 

kształtowanie sytuacji w podmiotach leczniczych i ich otoczeniu oraz wskazanie najlepszych praktyk w odniesieniu do 

podejmowanych zagadnień. Konferencja kierowana jest do przedstawicieli kadry naukowej wyższych uczelni oraz ani-

matorów życia gospodarczego, tj. posłów, dyrektorów placówek medycznych, przedstawicieli  samorządów lokalnych, 

związków zawodowych, związków pracodawców, NFZ.■ 

Więcej informacji na temat tego spotkania dostępne na stronie: www.ordo.info.pl/j11/konferencje . 

Polska Akademia Nauk, „Electronic Health and Medicine: Advances and 
Challenges” - 27 września 2012 r. Dr n. med. Leszek Sikorski - Dyrek-
tor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Fot. PAN. 

http://www.rynekzdrowia.pl/IT-Telemedycyna/E-recepta-i-internetowe-konto-pacjenta-najpierw-beda-testy-w-dziesieciu-lokalizacjach,123671,7.html
http://www.rynekzdrowia.pl/IT-Telemedycyna/E-recepta-i-internetowe-konto-pacjenta-najpierw-beda-testy-w-dziesieciu-lokalizacjach,123671,7.html
http://www.rynekzdrowia.pl/IT-Telemedycyna/E-recepta-i-internetowe-konto-pacjenta-najpierw-beda-testy-w-dziesieciu-lokalizacjach,123671,7.html
http://www.rynekzdrowia.pl/IT-Telemedycyna/E-recepta-i-internetowe-konto-pacjenta-najpierw-beda-testy-w-dziesieciu-lokalizacjach,123671,7.html
http://www.aktualnosci.pan.pl/
http://www.ordo.info.pl/j11/konferencje


STR. 21 2012, WYDANIE SZÓSTE 

CSIOZ na XVIII Forum Teleinformatyki 

Kolejne, osiemnaste już Forum Teleinformatyki odbywa-

ło się pod hasłem „Polska w cyfrowej chmurze?”. 

W dniach 27 i 28 września 2012 r. uczestnicy Forum mieli 

okazję wysłuchać najbardziej aktualnych zagadnień zwią-

zanych z wykorzystaniem informatyki w administracji 

i gospodarce, a tym samym przedstawienia obrazu pol-

skiego rynku IT. Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia zostało zaproszone do poprowadzenia 

Bloku III w Sesji II Forum, dotyczącej kluczowych, rzą-

dowych i samorządowych projektów informatycznych, 

ich stanu, wyzwań i perspektyw.  Blok, poświęcony 

CSIOZ, rozpoczął się wystąpieniem dr inż. Kajetana 

Wojsyka, Zastępcy Dyrektora ds. Informatycznych 

CSIOZ, który zaprezentował „Wybrane projekty 

w ochronie zdrowia – stan oraz uwarunkowania prawne, 

koncepcyjne i realizacyjne po roku”. Dyrektor podczas 

prezentacji wskazywał na rolę, jaką CSIOZ ma do speł-

nienia w realizacji systemu informacji w ochronie zdrowia, 

gdzie już sama nazwa „Centrum” determinuje je jako 

administratora systemów centralnych ochrony zdro-

wia, rejestrów, słowników, klasyfikacji. Mówił o podej-

mowaniu przez Centrum nieustających działań informa-

cyjnych, szkoleniowych i wspomagających podmioty, 

które podjęły kroki zmierzające do włączenia się w system 

informacji w ochronie zdrowia. Dr inż. Kajetan Wojsyk 

podkreślał również, iż bardzo krótka perspektywa czaso-

wa zmusza do podejmowania szczególnie intensywnych 

prac mających na celu pobudzenie aktywności wszystkich 

uczestników procesu tworzenia elektronicznego systemu 

informacji w ochronie zdrowia. Informował, że pomimo 

tego ogromnego wyzwania stojącego przed ogromną 

większością podmiotów istnieją już rzeczywiste osiągnię-

cia w informatyzacji podmiotów leczni-

czych, którego przykład stanowi m.in. 

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. 

dr. Władysława Biegańskiego w Gru-

dziądzu. Dlatego, zgodnie z maksymą  

verba docent, exempla trahunt  (słowa uczą, 

przykłady pociągają) liderzy takich prze-

mian,     według dyrektora – cywilizacyj-

nych, regularnie zapraszani są na organi-

zowane przez CSIOZ konferencje, pod-

czas których wspólnie z organizatorem 

pokazują drogę dojścia do celu, wskazują 

sposoby omijania trudności, korzyści do 

osiągnięcia, dodają sił, wspomagają. 

Po wystąpieniu Dyrektora Kajetana 

Wojsyka głos zabrali przedstawiciele 

firm wykonawczych w projekcie realizo-

w a n y m  p r z e z  C e n t r u m  p n . 

„Elektroniczna Platforma Gromadzenia, 

Analizy i Udostępniania zasobów cyfro-

wych o Zdarzeniach Medycznych” (P1). 

Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłu-

chać prezentacji na temat „Interoperacyjności projektów 

centralnych i regionalnych w ochronie zdrowia” przedsta-

wianą przez Hewlett-Packard Polska; o „Systemie groma-

dzenia danych medycznych, wspomagania rozliczeń 

i obsługi rejestrów – założenia, ograniczenia, ramy archi-

tektoniczne” przygotowaną przez Asseco Poland SA 

i Kamsoft; oraz „Zarządzania wiedzą w opiece zdrowot-

nej” omówione przez Sygnity. 

Interesujące zagadnienia podejmowane były również pod-

czas stałego elementu programu Forum Teleinformatyki 

jakim jest Panel „NOC ARCHITEKTÓW” – „Zawsze 

przed północą”. Prowadzący  panel prof. WAT Bolesław 

Szafrański moderował dyskusję na temat „Chmura – isto-

ta, Zagrożenia, Prognozy”.  Wymianie opinii, poglądów 

i dyskusji poddano następujące tezy: 1. Czy chmura to 

„przelotna fatamorgana” czy trwała zmiana klimatyczna?, 2. Czy 

chmura to terminologiczna „ucieczka do przodu” czy spójna idea 

wymiatająca dotychczas obowiązujące idee??? 

Dr n. med. Leszek Sikorski i dr inż. Kajetan Wojsyk brali 

aktywny udział w dyskusji. W panelu „Noc architektów” 

Dyrektor Kajetan Wojsyk wyraził opinię, że zastosowanie 

rozwiązania chmury obliczeniowej w Administracji Pu-

blicznej zdaje się być nieuniknione i z czasem stanie się 

coraz bardziej powszechnym narzędziem użytkowania 

usług. Dyrektor Leszek Sikorski natomiast, podtrzymując 

opinię dyrektora Wojsyka wskazał na fakt, że wirtualna 

forma chmury obliczeniowej oraz jej intensywne wyko-

rzystanie spowoduje lepsze, bardziej precyzyjne definio-

wanie usług udostępnianych za pośrednictwem chmury, 

co przełoży się na poprawę jakości tych usług.■ 

Więcej informacji o XVIII Forum Teleinformatyki na 

stronie: http://www.forumti.pl/?Sel=78  

XVIII Forum Teleinformatyki „Polska w cyfrowej chmurze?” - 27 i 28 września 2012r.   
Od lewej: dr hab. inż. Bolesław Szafrański prof. nadzw. WAT; dr inż. Kajetan        
Wojsyk,  Zastępca Dyrektora ds. Informatycznych CSIOZ. Fot. CSIOZ. 

http://www.forumti.pl/?Sel=78


STR. 22 BIULETYN INFORMACYJNY  

Adres:  

Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia  

ul. Stanisława Dubois 5A 

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

fax +48(22) 597-09-47 

e-mail: biuro@csioz.gov.pl 

www.csioz.gov.pl 

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 2005 r. na Dyrektora Centrum został powołany    

dr n. med. Leszek Sikorski. 

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-Zdrowie 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. 

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

Doradcy i Wykonawcy w projektach P1 i P2 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

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 

Gromadzenia, Analizy i 

Udostępniania zasobów 

cyfrowych o Zdarzeniach 

Medycznych (P1):  

Konsorcjum: Deloitte Business Consulting 
S.A, Deloitte Advisory Sp. z o.o., Pentacomp 
Systemy Informatyczne S.A, Softblue,  

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 reje-

strów medycznych (P2):  

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

Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. 

 

Zastępca Dyrektora 

Małgorzata Krowiak 

Dyrektor  

dr n. med. Leszek Sikorski 

 

 

 

Zastępca Dyrektora  

ds. Informatycznych 

dr inż. Kajetan Wojsyk 

Szef Biura Zarządzania Projektami PIOZ 

 Piotr Starzyk  

Kierownik Projektu P1 

Ireneusz Myzik 

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 

http://www.csioz.gov.pl
mailto:koordynator@csioz.gov.pl

