
 

 

Biuletyn 
Informacyjny 

W dniu 5 stycznia 2012 r. Prezes Rady Ministrów podpisał Zarządzenie o powołaniu Ko-

mitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji. Komitetowi przewodniczy Minister Admini-

stracji i Cyfryzacji, a na jego zastępców zostali powołani: wiceminister w MAiC i wiceminister 

w MRR. W skład komitetu wchodzą też wiceministrowie z pozostałych resortów, a także prezesi 

lub wiceprezesi Urzędu Zamówień Publicznych, Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Główne-

go Urzędu Statystycznego. W posiedzeniu inauguracyjnym Komitetu uczestniczyła Małgorzata 

Krowiak - Zastępca Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. W kolej-

nych posiedzeniach Komitetu brał udział dr n. med. Leszek Sikorski - Dyrektor Centrum. 

Komitet ma za zadanie inicjować, opiniować i koordynować między resortami wszystkie prace 

dotyczące informatyzacji kraju, w tym m.in.: informatyzacji administracji publicznej, rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego, sieci szerokopasmowych, wdrażania rozwiązań informatycznych, 

w szczególności dotyczących ochrony zdrowia, podpisu elektronicznego, rejestrów publicznych, 

łączności, a także współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemem 

Informacyjnym. 

Komitet będzie również nadzorował przygotowania do wdrażania Europejskiej Agendy Cyfro-

wej oraz realizację Planu Informatyzacji Państwa. Zgodnie z Zarządzeniem nr 1 Prezesa Rady 

Ministrów, Komitet opiniuje projekty, których wartość przekracza 5 mln zł, a wnioski Komitetu 

powinny być uwzględnione w jak najszerszym zakresie. 

Więcej informacji na stronie: http://krmc.mac.gov.pl/ 

Szanowni Państwo, 

Zapraszam serdecznie do zapoznania się z wydaniem trzecim naszego Biuletynu.  

Tym razem tematem przewodnim są dane w rejestrach ochrony zdrowia oraz ich jakość. 

Polecam lekturę tekstów autorstwa dr n. med. Leszka Sikorskiego  podejmującego kwestię 

usprawnienia funkcjonowania podmiotowych rejestrów medycznych, jako elementu podnie-

sienia jakości informacji strategicznej i operacyjnej w ochronie zdrowia oraz dr Kajetana 

Wojsyka, który wskazuje na konieczność poprawy jakości danych wszelkich rejestrów 

stanowiących fundamenty systemów, o których mowa w art.6 i art.7 ustawy o systemie 

informacji w ochronie zdrowia. 

Artykułem Pani Doroty Kilańskiej - Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, nt. Międzynarodowej 

Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej - ICNP®, rozpoczynamy cykl artykułów, który będzie obejmował istotne 

zagadnienia w obrębie najważniejszych interesariuszy Projektu P1.  

Ponadto, wzorem poprzednich wydań podsumowujemy bieżące prace realizowane obecnie w Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia w tym m.in. szkolenia dedykowane tematyce standardów interoperacyjności 

Systemu P1 oraz współpraca w ramach projektu TRANSFoRm. Publikujemy również informacje z kolejnych 

projektów w regionach kraju. Interesujące wydają się efekty projektu w województwie lubelskim, gdzie benchmar-

king służy m.in. dyrektorom szpitali w tym regionie jako narzędzie wspierające efektywność zarządzania.  

Jak zawsze gorąco Państwa zachęcam do współpracy oraz kontaktu z naszą redakcją pod adresem e-mail:  
koordynator@csioz.gov.pl  

Dr inż. Kazimierz Frączkowski 

Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia 

Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji  
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STR. 2 BIULETYN INFORMACYJNY 

Dr n. med. Leszek Sikorski 

Jednym z podstawowych celów ustawy z dnia           

28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 

zdrowia oraz działań realizowanych przez Centrum 

Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia 

w ramach projektów finansowanych z Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest stwo-

rzenie warunków do wdrożenia usług e-Zdrowia jak 

również podniesienie jakości informacji strategicz-

nej i operacyjnej w ochronie zdrowia. Kluczową kwe-

stią w tym zakresie jest usprawnienie funkcjonowania 

podmiotowych rejestrów medycznych, tj. rejestrów obej-

mujących podmioty prowadzące określoną działalność 

związaną z ochroną zdrowia, podmioty uczestniczące 

w ochronie zdrowia, a także wybrane zdarzenia związane 

z ochroną zdrowia. 

Podstawowym działaniem w tym zakresie było wypraco-

wanie dokumentu „Architektura referencyjna rejestru 

medycznego oraz specyfikacja jednolitego zestawu usług 

medycznych rejestrów podmiotowych”. Prace nad doku-

mentem zakończone zostały w marcu 2011 r. W pracach 

brali udział gestorzy poszczególnych rejestrów, organizo-

wany był szereg warsztatów tematycznych. Celem doku-

mentu było określenie uniwersalnych wymagań dla reje-

strów, które usprawnią proces ich dostosowywania i za-

pewnią spójność dostosowanych rejestrów z wymagania-

mi. W ramach architektury referencyjnej, określono m.in.: 

wymagania i standardy dla podmiotowych rejestrów 

medycznych; 

logiczny model danych i procesów; 

wytyczne dotyczące interoperacyjności systemów reje-

strów i jej testowania; 

wytyczne dotyczące modelu aplikacji dla podmioto-

wych rejestrów medycznych; 

wytyczne dotyczące jednolitego zestawu usług me-

dycznych rejestrów podmiotowych. 

Kolejnym działaniem dotyczącym rejestrów jest budowa 

w ramach Projektu P2, Platformy Udostępniania On-Line 

Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych, o 

której mowa w art. 6 ustawy o systemie informacji 

w ochronie zdrowia. Jest to platforma informatyczna 

umożliwiająca integrację i udostępnienie uprawnionym 

podmiotom w sektorze ochrony zdrowia usług z zakresu 

e-administracji dotyczących podmiotowych rejestrów me-

dycznych. Podstawowymi usługami udostępnianymi za 

pomocą Platformy P2 jest umożliwienie rejestracji, aktu-

alizacji danych oraz pobierania wypisów drogą elektro-

niczną, umożliwienie wykorzystania podpisu elektronicz-

nego, wsparcie informatyczne obsługi procesów bizneso-

wych po stronie gestora rejestru oraz zapewnienie elektro-

nicznej archiwizacji danych. 

(Ciąg dalszy artykułu - str. 3) 

Rejestry w ochronie zdrowia 

Źródło tabeli 1 i tabeli 2: Opracowanie własne CSIOZ.   

Lp. Nazwa Kluczowego Rejestru podmiotowego Podmiot prowadzący rejestr 

1 Centralny Rejestr Lekarzy Naczelna Izba Lekarska 

2 Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych 

3 Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych 

4 Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Jednostki samorządowe/Ministerstwo Zdrowia 

5 
Rejestr Aptek Ogólnodostępnych, Aptek Szpitalnych i Punktów 

Aptecznych 
Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny 

6 
Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na  

Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,     

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 

7 
Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych i Wyrobów      

Medycznych 
Ministerstwo Zdrowia 

8 
Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek          

i Narządów ze Zwłok Ludzkich 

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do 

Spraw Transplantacji „Poltransplant” 

9 Centralny Wykaz Ubezpieczonych Narodowy Fundusz Zdrowia 

10 Rejestr Farmaceutów Okręgowa Izba Aptekarska 

11 Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej Ministerstwo Zdrowia 

Tabela 1. Kluczowe rejestry podmiotowe, które zostaną zintegrowane z P2 do 2014 r. 



STR. 3 2012, WYDANIE TRZECIE 

Lp. Nazwa Wspierającego Rejestru podmiotowego Podmiot prowadzący rejestr 

1 
Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych i Zezwoleń na Prowadzenie    

Hurtowni Farmaceutycznych 
Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny 

2 Rejestr Wytwórni Farmaceutycznych Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny 

3 
Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań Produktów 

Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu 

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,     

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 

4 
Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych                  

i Zakładowych 
Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny 

5 
Rejestr Wyrobów Medycznych i Podmiotów Odpowiedzialnych za Ich 

Wprowadzanie do Obrotu i do Używania 

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,    

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 

6 Rejestr Incydentów Medycznych 
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,     

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 

7 
Rejestr Lekarzy, którzy Zgłosili Wniosek w Sprawie Upoważnienia do 

Wystawienia Zaświadczeń Lekarskich 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

8 
Rejestr Lekarzy Dentystów, którzy Zgłosili Wniosek w sprawie       

Upoważnienia do Wystawienia Zaświadczeń Lekarskich 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

9 
Ewidencja Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych                          

i Mikrobiologicznych 
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych 

10 
Ewidencja Osób z Przyznanym przez Ministra Zdrowia Uprawnieniem 

do Świadczeń 
Ministerstwo Zdrowia 

11 
Ewidencja Osób z Przyznanym przez Wójta / Wojewodę             

Uprawnieniem do Świadczeń 
Wójt / Wojewoda 

12 Ewidencja Zasłużonych Dawców Przeszczepu Ministerstwo Zdrowia 

13 Ewidencja Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi Polski Czerwony Krzyż 

14 Ewidencja Inwalidów Wojennych / Wojskowych Organ rentowy (np. ZUS i KRUS) 

15 
Ewidencja Umów na Wystawianie Recept / Ewidencja Wydanych    

Druków Recept 
Narodowy Fundusz Zdrowia 

16 
Ewidencja Zezwoleń na Pobieranie i Przeszczepianie Komórek, Tkanek 

i Narządów 
Ministerstwo Zdrowia 

Platforma P2 jest uniwersalnym narzędziem informa-

tycznym służącym do obsługi i utrzymania rejestrów. 

Integracja rejestrów z Platformą P2 możliwa jest na dwa 

sposoby: 

1. integracja danego rejestru prowadzonego w postaci 

elektronicznej zgodnej z architekturą referencyjną reje-

stru medycznego za pomocą usług sieciowych; 

2. osadzenie danego rejestru w całości na Platformie P2 

i wykorzystanie zaimplementowanych tam mechani-

zmów do obsługi procesów biznesowych (np. work-

flow).  

W toku prac projektowych zdiagnozowano następujące - 

kluczowe oraz wspierające - rejestry podmiotowe, które 

z wykorzystaniem środków projektowych P1 oraz P2 zin-

tegrowane zostaną z Platformą P2. Sposób integracji każ-

dorazowo podlegać będzie konsultacji z gestorem.  

W chwili obecnej trwają prace z Urzędem Rejestracji Pro-

duktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 

Biobójczych nad integracją z Platformą P2 prowadzonych 

przez Urząd rejestrów. Planowane jest, że będą to pierwsze 

rejestry zintegrowane z Platformą P2 i świadczące usługi za 

jej pomocą począwszy od IV kwartału 2012 r. . Realizacja 

prac integracyjnych kolejnych rejestrów planowana jest 

w okresie czerwiec 2012 r. – wrzesień 2014 r. 

Kwestią kluczową w tym zakresie jest jakość danych zawar-

tych w rejestrach podmiotowych. Na bazie ww. rejestrów 

podmiotowych funkcjonować będą: Centralny Wykaz 

Usługobiorców, Centralnych Wykaz Usługodawców oraz 

Centralny Wykaz Pracowników Medycznych, o których 

mowa w ustawie o systemie informacji w ochronie zdro-

wia, jako obsługujące System Informacji Medycznej. 

Tabela 2. Wspierające rejestry podmiotowe, które zostaną zintegrowane z P2 do 2014 r. 



STR. 4 BIULETYN INFORMACYJNY 

Dr inż. Kajetan Wojsyk 

Myliłby się, kto by sądził, że realizacja systemów informa-

cyjnych ochrony zdrowia to wyłącznie sprawa Centrum 

(CSIOZ). Najistotniejszą częścią tych systemów są  

bowiem dane, które na różnych etapach i w różnych  

procesach sektora ochrony zdrowia są gromadzone dla 

różnych, uzasadnionych celów – i które powinny być dalej 

przetwarzane i wykorzystywane. Systemy budowane są 

w zasadzie tylko po to, by umożliwić gospodarkę danymi 

w sposób przynoszący korzyści pacjentowi,  

pracownikowi medycznemu, płatnikowi, ministrowi  

zdrowia, statystyce, nauce. Chodzi zarówno o dane  

medyczne, potrzebne do opisu stanu zdrowia i procesu 

leczenia pacjentów, jak i do rozliczeń kosztów tego  

leczenia, organizacji dystrybucji leków, a także  

różnorakich analiz statystycznych, ekonomicznych  

i innych. Stajemy się społeczeństwem informacyjnym – 

gospodarka gromadzonymi danymi staje się kluczową 

częścią gospodarki naszego kraju. I w tym kontekście 

należy zwrócić uwagę na jakość owych danych – ich  

źródłowość i kompletność, oraz adekwatność do celów 

ich gromadzenia.  

Centrum, przygotowując się do budowy systemu informa-

cji w ochronie zdrowia, dokonało przeglądu „stanu posia-

dania”, z którego wynika, że mamy mnóstwo danych, 

tylko ich jakość pozostawia bardzo wiele do życzenia... 

O racjonalnej gospodarce danymi nie może tu być mowy.  

W dniu 2 lutego 2012 r. Centrum wystosowało do  

organów rejestrowych pismo zwracające uwagę na pro-

blem jakości danych w podstawowych rejestrach podmio-

towych. Do chwili obecnej zareagował jeden tylko urząd 

wojewódzki. Tymczasem zbliżają się terminy realizacji 

dużych projektów, zakończenia kolejno projektów P1 

i P2. Centrum apeluje do wszystkich podmiotów wpi-

sanych do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej 

(obecnie RPWDL) o sprawdzenie, czy wprowadzone 

w systemie dane odpowiadają stanowi faktycznemu, czy 

liczba deklarowanych łóżek w poszczególnych komór-

kach organizacyjnych zgadza się ze stanem faktycznym, 

czy w ogóle dany podmiot czy jego przedsiębiorstwa jesz-

cze istnieją, a jeśli tak, to czy podane zostały ich              

14-cyfrowe numery REGON – bo jak wynika z konfron-

tacji z rejestrem REGON (GUS) – wygląda na to, że 

utrzymujemy chyba dwie różne Polski, a przecież mamy 

jedną… Czy nas na to stać? 

Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz – czyli Wielka Inwentaryzacja 

Dr inż. Kajetan Wojsyk 

Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych jest po-

żądana i oczekiwana. Zależy ona jednak w coraz więk-

szym stopniu od bezpośredniego współdziałania 

(interoperacyjności) systemów informatycznych ochrony 

zdrowia. Przez poprawę jakości świadczenia usług rozu-

mie się nie tylko subiektywne odczucia pacjentów doty-

czące procesu leczenia, łatwość odszukania właściwego 

lekarza specjalisty, przejrzystość procesu tworzenia kole-

jek do świadczeń usług wysoko-

specjalistycznych, dostępność 

informacji o lekach, ich działaniu 

i cenie, ale także szybkość udzie-

lania pomocy medycznej. Ta zaś 

– szczególnie w sytuacjach kry-

tycznych ratowania życia – zależy 

od sprawności systemów infor-

matycznych ochrony zdrowia       

i jakości przetwarzanych w nich 

danych. 

Systematycznie rosnące techniczne możliwości realizacji 

różnego rodzaju serwisów w połączeniu z rozbudowany-

mi funkcjami wyszukiwawczymi mogą stworzyć zupełnie 

nową jakość w dostępie do informacji w sferze ochrony 

zdrowia. Jednak nawet najlepsze systemy będą bezuży-

teczne, jeżeli dane w nich przetwarzane będą niepraw-

dziwe lub niekompletne. Jak się okazuje, mamy do czy-

nienia z jednym i drugim. Istnieje prastara zasada odno-

sząca się do przetwarzania danych w systemach informa-

tycznych: wkładasz śmiecie – dostajesz śmiecie. Ich prze-

tworzenie niczego nie zmieni – poza stratą czasu i pienię-

dzy nie da się odnotować korzyści. Innymi słowy – wpro-

wadzanie do baz danych nieprawdziwych, źle sformato-

wanych, niekompletnych danych uniemożliwia ich wyko-

rzystanie a także podważa sens doprowadzania do intero-

peracyjności systemów teleinformatycznych.  

Aktualnie prowadzone przez CSIOZ działania związane 

z budową nowoczesnego systemu informacji w ochronie 

zdrowia (SIOZ) znalazły się w fazie, w której absolutnie 

niezbędny jest świadomy udział dostawców danych prze-

twarzanych w tym systemie, w poprawie jakości tych 

danych. Konkretnie, chodzi o zasoby wszelkich reje-

strów oraz baz danych stanowiących fundamenty syste-

mów, o których mowa w art. 6 ust. 1 (projekt P2) i art. 7 

ust. 1 (projekt P1) ustawy o systemie informacji w ochro-

nie zdrowia.  

(Ciąg dalszy artykułu - str. 5) 

Jakość danych w rejestrach ochrony zdrowia 

„WPROWADZANIE 

DO BAZ DANYCH 

NIEPRAWDZIWYCH, 

ŹLE 

SFORMATOWANYCH, 

NIEKOMPLETNYCH 

DANYCH 

UNIEMOŻLIWIA ICH 

WYKORZYSTANIE” 



Źródło: "Klucz do Maszyny Cyfrowej.  

Red. Martin F. Wolters. WNT Warszawa, 1977."  

STR. 5 2012, WYDANIE TRZECIE 

Jednym z podstawowych zasobów jest Rejestr Podmio-

tów Wykonujących Działalność Leczniczą (część tego 

rejestru stanowi dawniejszy eRZOZ). Rejestr powstał 

z trzech odrębnych dotąd rejestrów, zawierających 

dane rodzajowo innych podmiotów (czymś innym jest 

indywidualna czy grupowa praktyka lekarska bądź pielę-

gniarska, a czymś innym zakład opieki zdrowotnej – mi-

mo iż jedno i drugie jest podmiotem wykonującym dzia-

łalność leczniczą). Prace nad reorganizacją zasobów ujaw-

niły słabości dawnego systemu gromadzenia danych – 

w szczególności brak bezpośredniego oparcia się o tak 

istotne rejestry jak REGON i TERYT już na etapie wpro-

wadzania danych. Analiza stanu jakości i całego procesu 

gromadzenia danych rejestrowych ujawniła, że pracowni-

cy organów rejestrowych dopuszczają do wprowadzania 

do systemów błędnych danych kierując się zasadą, że za 

jakość i prawdziwość danych odpowiada wyłącznie wnio-

skodawca. Innymi słowy – jeśli tylko dane przesłane przez 

wnioskodawcę daje się wprowadzić do systemu, to się je 

wprowadza, bez względu na to, czy są poprawne.  

System nie wymuszał kompletności czy formalnej po-

prawności wprowadzanych danych. Przesztywnienie reguł 

wprowadzania danych mogłoby bowiem prowadzić do 

znaczącego utrudnienia procesu rejestracji. Nic nie stało 

na przeszkodzie, by w przypadku braku pewnych danych 

dokonać rejestracji, a w ciągu kilku dni dokonać uzupeł-

nienia braków. Niestety, kilka dni zmieniało się w lata. 

Podobnie rzecz miała się z identyfikatorami NIP  

i REGON – kluczowymi identyfikatorami, które mogłyby 

znacząco usprawnić procesy rejestracji, gdyby były wpisy-

wane zgodnie zasadami opisanymi w uznanym już za 

uchylone rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 paź-

dziernika 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla 

rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie 

elektronicznej (Dz. U. 2005.214.1781). W konsekwencji 

identyfikatory NIP czy REGON wpisywane były dowol-

nie – z myślnikami lub spacjami – czyli były bezrefleksyj-

nie przepisywane z dokumentów wystawianych przez 

urzędy skarbowe i GUS. Podobnie rzecz miała się z koda-

mi pocztowymi (zamiast dokładnego kodu urzędu pocz-

towego właściwego dla danego adresu wprowadzano 

ogólny kod pocztowy danej miejscowości), adresami (np. 

nazwy ulic wpisywane wg uznania wnioskodawcy zamiast 

ich nazw zgodnych z ich zapisem w rejestrze TERYT) czy 

nawet nazwami podmiotów, których brzmienie było inne 

w rejestrze REGON i eRZOZ. Dopóki rzecz kończyła 

się na samym wpisie do rejestru, załatwieniu pewnej for-

malności, problem był niezauważalny. Kiedy jednak do-

szło do fazy budowy składowych Systemu Informacji 

w Ochronie Zdrowia (czytaj: tworzenia warunków inte-

roperacyjności dotychczas odrębnych systemów tele-

informatycznych), te pozornie drobne usterki stały się 

znaczące. Gorzej; wiele podmiotów podawało dane nie 

wnikając w ich istotę (dane referencyjne), lub nawet je 

pomijało w składanych wnioskach (powszechne są braki 

14-cyfrowych identyfikatorów REGON przedsiębiorstw 

podmiotu leczniczego). Ponieważ zgodnie z art. 217 ust. 3 

ustawy o działalności leczniczej podmioty lecznicze mają  

termin określony do 30 czerwca 2012 r. na dostosowanie 

się do przepisów ustawy, należy się spodziewać 

„pospolitego ruszenia” i istotnych zakłóceń dostępności 

rejestrów przy końcu tego okresu. Uzyskanie z GUS  

14-cyfrowego numeru REGON jest czynnością niekłopo-

tliwą – a dla późniejszej jakości danych ma istotne znacze-

nie, gdyż umożliwi zapewnienie spójności danych doty-

czących konkretnego podmiotu – a co ważniejsze, pozwo-

li systematycznie zmniejszać zakres informacyjny formula-

rzy zgłoszeniowych. Centrum, wychodząc naprzeciw po-

stulatom wnioskodawców a także wykorzystując w pełni 

możliwości, jakie daje art. 220 Kpa oraz zasady interope-

racyjności zamierza w ciągu najbliższego półrocza prze-

prowadzić czyszczenie rejestru – zaktualizować dane, 

uzupełnić braki – jednak z zachowaniem ról wszystkich 

uczestników procesów obsługiwanych przez rejestr.  

Niniejszy artykuł jest kolejnym wezwaniem podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą do weryfikacji  

własnych danych w Rejestrze Pomiotów Wykonujących 

Działalność Leczniczą, a organów rejestrowych - do 

sprawdzania poprawności składanych wniosków i stosow-

nego reagowania – usuwania błędów już na etapie  

wprowadzania danych do rejestrów. Budowa sprawnego 

systemu informacji w ochronie zdrowia jest naszą wspól-

ną, wielką sprawą… 
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Jedno z najbogatszych źródeł danych dotyczących opieki 

zdrowotnej mieści się w ewidencji lekarza pierwszego 

kontaktu (GP). W projekcie TRANSFoRm przyjmuje się, 

że wspieranie integracji badań klinicznych i analizy danych 

medycznych należy rozpoczynać właśnie z uwzględnie-

niem etapu podstawowej opieki medycznej. Jakość da-

nych z tego etapu procesu leczenia pacjenta, ma zasadni-

cze znaczenie dla ewentualnych dalszych jego etapów – 

w tym etapu klinicznego. Dlatego też, dla zwiększenia 

bezpieczeństwa pacjenta przyjęto, że kluczowe dla ICT 

w tym względzie, jest zapewnienie interoperacyjności da-

nych medycznych, wspólnych standardów ich integracji, 

prezentacji i składowania, zapewnienie ich skalowalności 

oraz bezpieczeństwa. 

Projekt TRANSFoRm jest realizowany przez wysoko 

wyspecjalizowane, multidyscyplinarne konsorcjum, które 

na podstawie trzech starannie dobranych uogólnionych 

przypadków klinicznych sprawdzi poprawność opracowa-

nych rozwiązań informatycznych. Projekt będzie opierał 

się na istniejących międzynarodowych modelach informa-

cyjnych prób klinicznych (BRIDG and PCROM), podej-

ściu usługowym dla zapewnienia interoperacyjności  

semantycznej i ustalonych standardach danych 

(ISO11179, zdefiniowane słowniki danych), wyłuskiwaniu 

danych, uczeniu maszynowym i elektronicznym rekordzie  

pacjenta, bazującym na otwartych standardach 

(openEHR, CEN 13606). Będą również brane pod uwagę 

niektóre aspekty zapewnienia interoperacyjności, pomię-

dzy systemami bazującymi na standardzie CEN 13606 i na 

standardach z rodziny HL 7 (szczególnie HL7 RIM).  

Projekt ma rozwinąć zakres prac o możliwość interakcji 

z rekordem pacjenta, jak również zapewnić możliwość 

wsparcia samego procesu indywidualnej konsultacji  

medycznej oraz identyfikacji kolejnych interesujących 

obszarów badań naukowych. Produkty projektu będą 

realizowane w podejściu modułowym z wykorzystaniem 

rozproszonej architektury realizacji usług. Pierwsze cztery 

lata realizacji projektu są poświęcone na rozwój i testowa-

nie jego produktów, natomiast rok piąty na walidację jego 

wyników w odniesieniu do podstawowej opieki medycz-

nej.  

(Ciąg dalszy artykułu - str. 7) 

Dr inż. Grzegorz Bliźniuk  

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdro-

wia, w dniu 1 grudnia 2011 r., przystąpiło do projektu 

TRANSFoRm na podstawie odpowiedniego aneksu 

do umowy podpisanego pomiędzy CSIOZ, King Col-

lege London i Komisją Europejską. Centrum jest 

jednym z 23 realizatorów projektu, wraz ze znanymi 

uniwersytetami i instytutami z całej Europy.  

Podstawą koncepcji projektu TRANSFoRm jest opraco-

wanie systemu wspomagania decyzji klinicznych z wyko-

rzystaniem zaawansowanej infrastruktury obliczeniowej. 

Dzięki temu, możliwe jest zwiększenie bezpieczeństwa 

pacjentów oraz rozwój metod prowadzenia  

badań klinicznych w Europie. 

Ramy polityki UE dla społeczeństwa informacyjnego 

i mediów, i2010, identyfikują e-Zdrowie, jako jedną 

z głównych dziedzin, dla których rozwój ICT (Information 

and Communications Technology) sprzyja uzyskaniu lepszej 

jakości życia obywateli Europy. ICT odgrywa ważną rolę 

w komunikacji, podejmowaniu decyzji, monitorowaniu 

i rozwijaniu badań naukowych w sektorze ochrony zdro-

wia. TRANSFoRm stanowi odpowiedź na potrzebę uzy-

skania tzw. „ładu informacyjnego” 

z wykorzystaniem nauk informa-

cyjnych w wymiarze europejskim 

i szerzej rozumianym wymiarze 

międzynarodowym. 

Zapewnienie transgranicznej inter-

operacyjności różnych systemów 

badań klinicznych oraz integracja 

systemów badań klinicznych i sys-

temów badań naukowych jest  

jednym z kluczowych zagadnień 

w „eHealth Action Plan 2004”. 

Mamy tutaj do czynienia z relacją dwukierunkową, ponie-

waż podobnie, jak dane kliniczne są potrzebne do prac 

badawczych (np. dla uczestnika identyfikacji zjawisk 

i wyników badań), to również wyniki prac badawczych są 

potrzebne dla realizacji opieki klinicznej. W obu tych do-

menach, tj. naukowej i klinicznej, równie ważnym zagad-

nieniem komplikującym dostęp do danych klinicznych dla 

naukowców - jak kwestie prawne i organizacyjne - jest 

duża fragmentacja rekordów danych oraz spora liczba 

stosowanych tutaj opatentowanych systemów, które nie 

muszą przestrzegać norm w obrębie tejże domeny. Należy 

jednak zauważyć, że znaczący postęp standardów między-

narodowych i technologii obliczeniowych w zakresie inte-

roperacyjności pozwala skutecznie sprostać tym wyzwa-

niom. Szczególnie dużą nadzieję wiąże się tutaj z rozwo-

jem tzw. „inteligentnych systemów elektronicznego rekor-

du pacjenta”, co jest jednym z istotnych zagadnień w pro-

jekcie TRANSFoRm. 

TRANSFoRm - Wspomaganie decyzji klinicznych  

„TRANSFORM 

STANOWI 

ODPOWIEDŹ NA 

POTRZEBĘ 

UZYSKANIA TZW. 

„ŁADU 

INFORMACYJNEGO”  
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Postępy w projektach centralnych  

Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom 

usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych 

(P2) 

W dniu 29 grudnia 2011 r., zgodnie z harmonogramem, 

zakończone zostały prace nad projektami technicznymi 

Platformy Wymiany Dokumentów oraz Systemu Admi-

nistracji.  

W chwili obecnej trwają prace w ramach II etapu ww. 

umów – tj. na podstawie zatwierdzonych projektów tech-

nicznych wytwarzane jest przez Wykonawców stosowne 

oprogramowanie. Etap II obejmuje także dostawę i kon-

figurację stosownej infrastruktury techniczno-

systemowej. Zakończenie Etapu II planowane jest na 

lipiec b.r., po pozytywnym zakończeniu testów.  

Równolegle trwają prace z gestorami rejestrów, które 

zintegrowane zostaną z Platformą P2. W okresie styczeń-

marzec 2012 r. odbywały się warsztaty analityczne 

z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyro-

bów Medycznych i Produktów Biobójczych.  

System Administracji oraz Platforma Wymiany Doku-

mentów są głównymi produktami Projektu P2. Termin 

realizacji ww. umów wynosi 360 dni od dnia zawarcia 

umowy. Realizacja umów pozwoli na osiągnięcie w termi-

nie planowanych w Projekcie P2 wskaźników produktów. 

Platforma Wymiany Dokumentów realizowana jest 

w ramach umowy zawartej w dniu 20 października 2011r. 

z konsorcjum firm Rodan Systems S.A. (lider) oraz 

PWPW S.A. System Administracji realizowany jest 

w ramach umowy zawartej w dniu 20 października 2011r. 

z firmą Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.  

 

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 dniach 16 i 17 lutego b.r. odbyła się konferencja pt.: 

„Elektroniczna dokumentacja medyczna – jakość, bezpie-

czeństwo, interoperacyjność”, organizowana przez Cen-

trum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Celem 

konferencji było przybliżenie tematu wdrożenia elektro-

nicznej dokumentacji medycznej - w nawiązaniu do ustawy 

o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz aspektów 

związanych z jakością, bezpieczeństwem oraz interopera-

cyjnością danych medycznych w postaci elektronicznej. 

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołania złożone 

przez firmy iMed24 i Max Elektronik w sprawie przyjęcia 

rażąco niskiej ceny na czynność wyboru Wykonawcy 

I części postępowania CSIOZ-WZP-6151-PO-3/11. Na 

wniosek iMed24 przeprowadzona rozprawa była utajniona. 

Po wydaniu orzeczenia KIO, dokumentacja postępowania 

została przekazana do kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu 

Zamówień Publicznych. 

Opublikowano ogłoszenie dotyczące postępowania prze-

targowego pt. „Integracja prototypów e-Recepta oraz  

Internetowe Konto Pacjenta”. Na pytania, które wpłynęły 

w ramach postępowania udzielone zostały odpowiedzi. 

W dniach 5-14 marca 2012 r., w ramach realizacji umowy 

doradczej, firma Infovide-Matrix S.A. przeprowadziła 

w siedzibie Centrum cykl szkoleń „Standardy interopera-

cyjności systemu P1 na przykładzie statystyki publicznej 

w ochronie zdrowia”. Więcej informacji o przeprowadzo-

nych szkoleniach znaleźć można na kolejnych stronach 

Biuletynu. 

Kierownik Projektu P1: Ireneusz Myzik,  

tel. (0-22) 597-09-92, e-mail: i.myzik@csioz.gov.pl  

 

 

CSIOZ bezpośrednio uczestniczy w realizacji trzech  

zadań badawczych (5.5, 7.6, 9.1), dotyczących rozwoju 

koncepcji warstwy pośredniej (middleware) oprogramowa-

nia systemów w ochronie zdrowia, w zakresie systemów 

mobilnych, mechanizmów zapewnienia interoperacyjności 

pomiędzy różnorodnymi standardami elektronicznej  

dokumentacji medycznej i słownikami medycznymi, 

a także w zakresie metod i mechanizmów definiowania 

oraz implementacji mechanizmów interoperacyjności 

semantycznej systemów medycznych, wraz z regułami 

predykcyjnymi dla systemów wnioskowania w warstwie 

„business inteligence” systemów informatycznych.  

Realizacja projektu TRANSFoRm jest niezbędna dla wła-

ściwego wsparcia merytorycznego Projektów P1 i P2, 

ponieważ wykracza on poza zakres finansowania obu tych 

projektów w ramach środków POIG, a równocześnie 

zapewnia właściwe zaplanowanie przyszłej współpracy 

Projektów P1 i P2 z projektami: P5 – planowanym do 

realizacji w ramach PIOZ oraz dwoma projektami ramo-

wymi Unii Europejskiej, tj. epSOS i STORK. Dlatego 

zakłada się, że wybrane wyniki projektu TRANSFoRm 

będą powstawały w synergii z realizowanymi przez  

Centrum Projektami P1 i P2.  

Projekt jest finansowany w ramach 7-go Programu Ramo-

wego Unii Europejskiej i trwa do sierpnia 2015 r. Obecnie 

projekt jest w trakcie drugiego roku jego realizacji. 

Więcej informacji na temat TRANSFoRm: 

www.transformproject.eu 

mailto:M.Wegrzyniak@csioz.gov.pl
mailto:I.Myzik@csioz.gov.pl
http://www.transformproject.eu
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Benchmarking kosztów oddziałów w 
wojewódzkich szpitalach Lubelszczyzny 

jako narzędzie wspierające zarządzanie 
i nadzór właścicielski 

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie od 2009 roku tworzy analizy  

benchmarkingowe jednostek ochrony zdrowia podległych Samorządowi Województwa. W ich skład wchodzą 

22  zakłady opieki zdrowotnej z czego 8 to duże szpitale. Analizy porównawcze służą dyrektorom szpitali jako narzę-

dzie wspierające zarządzanie oraz samorządowi województwa do nadzoru właścicielskiego.  

Benchmarking dotyczy głównie dwóch obszarów działalności medycznej zakładów (oddziały szpitalne, gospodarka 

lekami) oraz procesów pomocniczych (procesy prania bielizny szpitalnej, sprzątania, żywienia pacjentów). 

Analiza porównawcza jest wiarygodna po spełnieniu dwóch warunków: 

1. Odpowiednio duża ilość danych (w zasadzie im więcej tym lepiej). 

2. Porównywalność (jednoznaczne zidentyfikowanie procesów i powiązanych z nimi danych). 

Celem zasadniczym jest odejście od zarządzania opartego na intuicji do zarządzania opartego na wiedzy – Evidence Ba-

sed Management. Wiedza pozyskiwana jest właśnie z analiz benchmarkingowych.  

Obecnie dane gromadzone są poprzez arkusze kalkulacyjne, które pracownicy zakładów wypełniają 2 razy do roku.  

W przypadku badania efektywności oddziałów szpitalnych arkusz taki zawiera spis oddziałów oraz szereg danych  

potrzebnych do obliczenia wskaźników, na podstawie których powstają analizy. Dane te to m.in. ilość łóżek na  

oddziale, liczba przepracowanych przez pracowników godzin, wynik finansowy, koszty materiałów, koszty pracy 

i wiele innych. Wypełnione arkusze zbierane są przez Departament, następnie analizowane i przygotowywane  

w formie prezentacji. Oto jeden przykładowy wykres dla oddziału kardiologicznego: 

Powyższy wykres przedstawia liczbę godzin pracy lekarzy (etatowych i rezydentów) faktycznie zrealizowanych 

i opłaconych bez względu na formę zatrudnienia. Im większa jest ta wartość tym mniej efektywne wykorzystanie  

personelu w oddziale. (Ciąg dalszy artykułu - str. 9) 

Wieści z Regionów 

BENCHMARKING - ANALIZA PORÓWNAWCZA 

 Narzędzie do zarządzania przedsiębiorstwem polegające na identyfikacji najlepszych praktyk poprzez porównywanie 

określonych obszarów działalności z podobnymi obszarami w innych przedsiębiorstwach.  
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Kolejnym obszarem zainteresowania Departamentu jest gospodarka lekowa. Arkusze do badania zawierają nazwy  

blisko 1000 preparatów leczniczych wykorzystywanych w zakładach. Na ich podstawie tworzy się wykresy dla 20  

preparatów generujących najwięcej kosztów w całym roku. W zakładach opieki zdrowotnej podległych Samorządowi 

Województwa Lubelskiego tych 20 preparatów generuje blisko 40% wszystkich wydatków na leki. W związku z tym, 

oszczędności poszukiwane są właśnie tam. Z analizy cen leków wynika m.in. wniosek, że utworzenie grupy zakupowej 

składającej się z największych zakładów opieki zdrowotnej mogłoby przynieść nawet do 5 milionów złotych oszczęd-

ności rocznie (czyli ok. 8%). 

Analiza benchmarkingowa nie jest narzędziem doskonałym. Wykazuje podatność na błędy popełniane przez ludzi. 

Ponadto, nieraz okazuje się, że nawet oddziały o tych samych nazwach mają w różnych jednostkach nieco inny profil 

działalności przez co dane są nieporównywalne. Pomimo tych wad, analizy porównawcze są potężnym narzędziem dla 

menedżerów ochrony zdrowia, ponieważ pozwalają zauważyć długoterminowe trendy w interesujących obszarach 

działalności. Pojedyncze błędy nie są w stanie zatrzeć obrazów jednostek rysowanych przez duży zbiór wiarogodnych 

danych. W chwili obecnej Departament Zdrowia posiada dane z lat 2009 – 2011 i z każdym półroczem ten zbiór  

będzie się powiększał pozwalając na jeszcze dokładniejszą identyfikację zarówno dobrych, jak i tych gorszych praktyk 

w działalności podległych zakładów opieki zdrowotnej. 

Najbliższe plany usprawnień benchmarkingu jednostek ochrony zdrowia na Lubelszczyźnie obejmują wdrożenie  

systemu nadzoru właścicielskiego. System ten będzie ułatwiał sprawozdawczość jednostek do organu założycielskiego 

oraz dokonywał wstępnej analizy oraz wizualizacji danych. Architektura tego rozwiązania składała się będzie z central-

nego repozytorium wraz z dedykowanym narzędziem analitycznym po stronie Samorządu oraz ze specjalnych aplikacji 

webowych zainstalowanych na sprzęcie po stronie zakładów. Wdrożenie tego narzędzia planowane jest na rok 2013.  

Kontakt: Zbigniew Orzeł, Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWL w Lublinie, e-mail:  

zbigniew.orzel@lubelskie.pl oraz Marcin Najda, Podinspektor ds. systemów informacyjnych w ochronie zdrowia,  

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWL w Lublinie, e-mail: marcin.najda@lubelskie.pl 

Po zakończonych konsultacjach należy się spodziewać 

udostępnienia przez CSIOZ interfejsu dla  

usługodawców. 

Istnieje potrzeba dyfuzji informacji na temat standar-

dów i interfejsów elektronicznego rekordu pacjenta 

w kontekście Projektu P1 oraz planowanych działań 

w ramach Inicjatyw Projektowych (pomysł na semina-

rium we współpracy z CSIOZ w Łodzi). 

Istnieje wyraźna potrzeba rozwiązania problemu wystę-

powania pomocy publicznej w projektach regionalnych. 

Potrzebne są inicjatywy współpracy międzyregionalnej 

w zakresie projektów e-Zdrowia, znalezienie wspólnych 

przestrzeni do działań, tak by proces wydawania pienię-

dzy publicznych był jeszcze bardziej efektywny. 

Istnieje potrzeba podsumowania i zbilansowania 

wszystkich realizowanych w Polsce projektów naukowo

-badawczych i innowacyjnych, które łączą elementy 

ochrony zdrowia, innowacji i technologii informacyjno-

komunikacyjnych. 

Temat bezpieczeństwa informacji jest za mało podkre-

ślany i dyskutowany, należy dołożyć starań aby zmienić 

ten stan wśród kadry zarządzającej placówkami ochrony 

zdrowia, poprzez seminaria i warsztaty (pomysł na  

seminarium w Łodzi).  

Źródło: www.rsim.lodzkie.pl  

W dniach 23-24 lutego 2012 w hotelu „Wodnik” w Beł-

chatowie odbyła się konferencja informacyjno-

promocyjna projektu „Regionalny System Informacji  

Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM). W konfe-

rencji wzięło udział ponad 150 osób z sektora ochrony 

zdrowia, sektora administracji publicznej oraz sektora 

branży teleinformatycznej. 

Głównym celem konferencji było zapoznanie się z efekta-

mi realizacji projektu RSIM, który jest realizowany przez 

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkow-

skiego w Łodzi w partnerstwie z zakładami opieki zdro-

wotnej dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd 

Województwa Łódzkiego. 

W zakresie najważniejszych spostrzeżeń z dyskusji i roz-

mów, jakie pojawiły się podczas konferencji, a które mo-

gą  posłużyć do dalszych ustaleń, zaliczyć można: 

CSIOZ zaprasza wszystkich zainteresowanych do  

aktywnej konsultacji w zakresie projektu rekomendacji 

dot. Interoperacyjności oraz do udziału w planowanych 

w najbliższym czasie szkoleniach z zakresu Projektu P1. 

Konferencja informacyjno-promocyjna projektu RSIM 

mailto:zbigniew.orzel@lubelskie.pl
mailto:marcin.najda@lubelskie.pl
http://www.rsim.lodzkie.pl
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Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN) - największej 

organizacji międzynarodowej, reprezentującej interesy tej 

grupy, zrzeszającej 135 krajów. Słownik pojęć zaczęto 

budować w 1991 roku, jego pierwsza robocza edycja  

powstała w 1993 r., w 1994 r. zainicjowano tworzenie 

struktury terminów. Kluczowymi zmiennymi dla  

terminów przyjęto pojęcia - nursing phenomenon (zjawisko 

pielęgniarskie), nursing actions (działania pielęgniarskie) oraz 

nursing diagnosis (diagnozy pielęgniarskie), które stały się 

nazwami trzech części, z których składały się wersje 

ICNP® Alfa i Beta. W druku słownik ukazał się w 2005r., 

jako wersja ICNP® Version 1.0 (ICNP® V1), wersja ta 

posiadała znacząco zmienioną i uproszczoną strukturę.  

ICNP® to pierwszy międzynarodowy standard pielęgniar-

ski posiadający normę ISO w 2004 r. (standard  

Integration of a Reference Terminology Model for Nursing) ISO 

FIDS 18104:2003. Kolejny standard zatwierdzono  23 - 

27 maja 2011 r. kolejny raz przyznano ISO CD 

18104:2011 w zakresie Health Informatics: Categorial Structu-

res for Representation of Nursing Diagnoses and Nursing Actions 

in Terminological Systems, który zastąpił standard z 2003 r. 

Według tego standardu tworzone są diagnozy i działania 

pielęgniarskie. 

26 stycznia 2009 r. ICNP® została włączona do rodziny 

Klasyfikacji WHO-FIC oraz jest zalecana przez Komisję 

Europejską do klasyfikacji wykorzystywanych 

w  pielęgniarstwie dla świadczenia transgranicznej opieki 

zdrowotnej. 

Obecna wersja Klasyfikacji zawiera 3290 koncepcji w tym: 

669 diagnoz i wyników oraz 485 interwencji. ICNP® 

stało się jedną z części projektu e-health, który powstał 

w strukturach ICN w 2009 r. (Ciąg dalszy artykułu - str. 11) 

Dorota Kilańska  

Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniar-

skiej jest to pielęgniarska klasyfikacja terminologicz-

na, której najważniejszym celem jest ustanowienie 

jednolitego i powszechnego języka, opisującego 

praktykę pielęgniarską. 

Obecnie, pielęgniarki mają do dyspozycji bardzo dużą 

ilość różnych zbiorów propozycji diagnoz, które są  

formułowane w dowolny, często opisowy sposób, na 

który wpływają zarówno indywidualne uzdolnienia ich 

twórców, dotychczasowe doświadczenie zawodowe, jak 

również osobiste poglądy na temat diagnozy. Niebagatel-

ny wpływ na zakres i charakter formułowanej diagnozy 

wywierają również przełożeni, decydenci. Wobec tego,  

diagnoza pielęgniarska wielokrotnie posiada charakter 

przypadkowy i subiektywny, a sam jej twórca często może 

liczyć wyłącznie na siebie. 

Brak opisu (w kontekście pielęgniarstwa) zjawisk dotyczą-

cych pacjenta oraz działań pielęgniarskich i ich rezultatów, 

zrodził potrzebę, a wręcz konieczność, stworzenia  

Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej 

(International Classification for Nursing Practice® - ICNP®). 

Powstała ona z potrzeby uregulowania terminologii 

w pielęgniarstwie i ułatwienia porozumiewania się pielę-

gniarek w granicach miasta, kraju, Europy i świata. 

W oparciu o istniejące systemy klasyfikacji, rozpoczęto 

wieloletni projekt, systematycznego budowania wspólne-

go języka pielęgniarskiego, opartego o nowoczesne tech-

nologie informacyjne, wykorzystującego dostępne narzę-

dzia, które mają ułatwić pielęgniarkom pracę i zminimali-

zować konieczność pracy dokumentacyjnej. 

ICNP® powstała i jest rozwijana, jako specjalny projekt 

Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej - ICNP®  

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, jako organizacja członkowska ICN, reprezentuje działania w zakresie ICNP® w Polsce.  

Najważniejsze wydarzenia z zakresu prowadzenia projektu ICNP® w Polsce: 

1996 – powstaje wersja α (Alfa) – tłumaczona przez PTP na język polski. 

1999 – wersja β (Beta) – przetłumaczona przez PTP na język polski. 

2005 – wersja 1.0 – przetłumaczona i wydana w języku polskim w 2009 r. 

2007 – pierwsze wykłady z zakresu ICNP®. 

2009 – wersja 2.0, katalogi ICNP®, Konferencja ICNP® w Polsce – zakończenie tłumaczenia wersji 1.0 (17 spotkań zespołu) i 

pierwsze wydanie książki, warsztaty, konferencje z warsztatami w Bydgoszczy, Szczecinie, wpisanie wersji PL do narzędzia 

BAT TOOL, przetłumaczenie pierwszych katalogów diagnoz, rozpoczęcie tłumaczenia wersji 1.1 (ICN uruchamia C-Space). 

2010 – tłumaczenie wersji 1.1, powołanie Rady ds. ICNP® przy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

(CSIOZ), która wydaje rekomendację nr 1 (w 2010 r. odbyło się 10 spotkań), pierwsze konferencje konferencja ICNP®: 

z warsztatami w Bydgoszczy, Szczecinie, Lublinie; przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi powstaje Akredytowane Centrum 

Badania i Rozwoju ICNP®. 

2007 – 2010 - przeprowadzenie 17 wykładów z zakresu ICNP ® na różnych konferencjach, szkoleniach, spotkaniach. 

2010 - tłumaczenie wersji 1.1. z wykorzystaniem narzędzia BAT Tool przy udziale Zespołu ACBiR w Łodzi (20 spotkań) od 

września 2010 r. do maja 2011 r. tłumaczenie z wykorzystaniem technologii SKYPE (27 telekonferencji). 

2011 - Konsorcjum ICNP® Valetta (Malta), wykład z działań w zakresie ICNP® na sesji głównej ICNP®; podpisanie umowy 

PTP z ICN na tłumaczenie wersja ICNP® 2011 r. (czerwiec), Rada ds. ICNP® przy CSIOZ opracowuje Rekomendację nr 2 w 

sprawie programu kształcenia umiejętności w zakresie konstruowania diagnoz, działań i wyników z wykorzystaniem klasyfikacji 

pielęgniarskich; wykłady nt. ICNP® na Konferencjach OIPiP w Poznaniu, Krośnie, PTPAiIT oddziału Śląskiego w Wiśle. 
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praktyce, 

nawiązanie do innych medycznych systemów  

klasyfikacji. 

Pielęgniarki - tak jak każdy inny zawód - mają prawo do 

nowoczesnej praktyki wykorzystującej najnowocześniejsze 

narzędzia informatyczne, ułatwiające im planowanie 

i realizację zadań w praktyce oraz zarządzanie czasem 

z korzyścią dla tych, dla których zawód ten powstał. 

ICNP® to ujednolicenie pojęć, którymi posługują się 

pielęgniarki. Tym samym poprawi to jakość usług świad-

czonych pacjentom, zapewniając jednocześnie właściwe 

bezpieczeństwo opieki. Umożliwi to także ocenę wpływu 

jakości opieki na efekty leczenia, co nie jest bez znaczenia 

dla ich kosztów. 

Projekt ICNP® jest wciąż rozwijany, a realizowane prace 

pozwolą na uwidocznienie pracy pielęgniarek w systemie 

ochrony zdrowia, wycena ich świadczeń, opracowanie 

standardów działań pielęgniarki, a także opracowanie 

metod nauczania od podstaw – zgodnie ze słownikiem 

ICNP®. Dlatego już dziś zapraszamy do lektury kolejne-

go wydania Biuletynu Informacyjnego, w którym podzieli-

my się z Państwem informacjami na temat bieżących prac 

w zakresie projektu ICNP®. 

Autorką tekstu jest Pani Dorota Kilańska - prezes Polskiego 

Towarzystwa Pielęgniarskiego, Członek Rady Narodowych  

Reprezentantów Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (CNR 

ICN), Koordynator Projektu Międzynarodowa Klasyfikacja Prak-

tyki Pielęgniarskiej (ICNP®), Przewodnicząca Rady ds. ICNP® 

przy CSIOZ, Członek zarządu (EC) Europejskiej Federacji 

Towarzystw Pielęgniarskich (EFN). 

Projekt ICNP® może wspomóc pielęgniarstwo w sytuacji 

braku zasobów ułatwić pracę i przyczynić się do zwięk-

szenia klientom dostępności do opieki pielęgniarskiej. 

Temu służy projekt Komisji Europejskiej „e-Zdrowie”, 

który obejmuje wszelkie zastosowania technologii telein-

formatycznych w zapobieganiu chorobom, diagnostyce, 

leczeniu, kontroli oraz prowadzeniu zdrowego trybu życia 

(http://ec.europa.eu/health-eu/care_for_me/e-health/

index_pl.htm ). Założeniem ICNP® jest wykorzystywanie 

informacji pochodzących z praktyki klinicznej, powsta-

łych dzięki Klasyfikacji do oceny i badań, a następnie 

wykorzystanie ich ponownie do praktyki dla zaistnienia w 

systemach e-Zdrowia. 

Wśród przyczyn wprowadzania klasyfikacji odnoszących 

się do praktyki pielęgniarskiej wymienia się najczęściej: 

standaryzację słownictwa, jakim posługują się  

pielęgniarki, 

wysoki poziom wzajemnego zrozumienia między  

grupami pracującymi, nawet w skrajnie odmiennych 

warunkach i kulturze, 

poszerzenie wiedzy pielęgniarek na temat relacji  

między diagnozą pielęgniarską, działaniem, a jego wy-

nikiem, 

rozwój baz danych i systemów informacyjnych,  

wspomagających działalność bieżącą i zarządzanie 

ochroną zdrowia, 

wspieranie nauczania i rozwoju zawodowego, 

określanie niezbędnych nakładów na opiekę pielęgniar-

ską, 

planowanie zasobów niezbędnych w codziennej  

Poniższy rysunek przedstawia zastosowanie Klasyfikacji w praktyce pielęgniarskiej. 

Opracowanie własne Autorki 

http://ec.europa.eu/health-eu/care_for_me/e-health/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/health-eu/care_for_me/e-health/index_pl.htm
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Badanie ankietowe projektów regionalnych 

teriał analityczny dla kierownictwa Projektu.   

W szkoleniu wzięło udział 127 osób z różnych środowisk: 

przedstawiciele jednostek ochrony zdrowia, jednostek 

administracji państwowej i samorządów terytorialnych, 

przedstawiciele firm informatycznych, w tym potencjalni 

przyszli Wykonawcy systemu IT. Zainteresowanie tema-

tem jest znaczne dlatego, aby upowszechnić wiedzę na 

temat systemów informatycznych w ochronie zdrowia, 

planowane są dalsze działania informacyjno-promocyjne 

takie jak: konsultacje z regionami, uruchomienie forum 

interoperacyjności, gdzie każdy będzie mógł się wypowie-

dzieć na temat standardów w ochronie zdrowia lub zapro-

ponować własne rozwiązania. Planowana jest także publi-

kacja informacji o architekturze Systemu P1 oraz informa-

cji organizacyjnych (jak choćby harmonogram planowa-

nych konsultacji, warsztatów, konferencji). 

Dla wszystkich, którzy nie mogli uczestniczyć w szkole-

niach, a chcieliby się zapoznać z materiałami prezentowa-

nymi w czasie warsztatów, przygotowane zostanie szkole-

nie e-Learningowe, zawierające także nagrania lektora 

opisującego prezentowane zagadnienia. Informacje na ten 

temat dostępne będą na stronie: www.csioz.gov.pl  

Kontakt: Biuro Koordynatora Projektów Informacyjnych 

w Ochronie Zdrowia, e-mail: koordynator@csioz.gov.pl 

W dniach 5 - 14 marca 2012 roku, w siedzibie Cen-

trum odbyły się szkolenia warsztatowe pt. 

„Standardy interoperacyjności systemu P1 na przy-

kładzie statystyki publicznej w ochronie zdrowia”. 

Szkolenia skierowane były do menedżerów i pracowni-

ków administracji publicznej uczestniczących w realizacji 

projektów informatycznych w ochronie zdrowia -  

szkolenia o profilu biznesowym. Drugi cykl szkoleń 

kierowany był dla  pracowników firm ICT (Information and 

communications technology) oferujących produkty IT dla  

usługodawców oraz informatyków tych usługodawców 

prowadzących projekty ICT - szkolenia o profilu  

technicznym. W dniach 5-7 marca odbyły się szkolenia o 

profilu technicznym. W dniach 8-14 marca przeprowa-

dzone zostały szkolenia o profilu biznesowym.  

Warsztaty stanowiły część cyklu konsultacji mających na 

celu m.in. prezentację Systemu P1, uzyskanie opinii na 

temat przyjętych założeń w zakresie funkcjonalności 

i współdziałania od potencjalnych interesariuszy oraz 

wymianę doświadczeń z regionami, które realizują i planu-

ją implementacje platform regionalnych. Bardzo istotnym 

aspektem konsultacji okazała się weryfikacja przyjętych 

założeń przez potencjalnych interesariuszy Systemu P1. 

W trakcie warsztatów uczestnicy zgłosili kilkadziesiąt  

postulatów, uwag i propozycji, które stanowią cenny ma-

Cykl szkoleń nt. standardów interoperacyjności w CSIOZ 

jednostek, które wzięły udział w badaniu, prowadzi pro-

jekty związane z zapewnieniem infrastruktury informa-

tycznej ICT.  

Dziękujemy wszystkim przedstawicielom podmiotów 

leczniczych, którzy przesłali do Centrum uzupełnione 

ankiety. 

W obecnej chwili trwają prace nad analizą zgromadzo-

nych ankiet, która wkrótce zostanie udostępniona zainte-

resowanym.  Wynikiem analizy będzie raport nt. kierun-

ków rozwoju IT i postępu prac projektów regionalnych 

realizowanych w ochronie zdrowia. Dodatkowo zaktuali-

zowany zostanie model komunikacji i uściślenie współ-

pracy pomiędzy CSIOZ a poszczególnymi województwa-

mi oraz instytucjami realizującymi projekty regionalne, w 

celu osiągnięcia interoperacyjności budowanych systemów       

e-Zdrowia. Uwzględnione również zostaną współzależno-

ści pomiędzy zidentyfikowanymi projektami regionalnymi 

a Projektem P1 oraz identyfikacja potrzeb w zakresie 

wsparcia w procesie integracji systemów informacyjnych 

w ochronie zdrowia. 

Kontakt: Dr inż. Kazimierz Frączkowski, Koordynator 

Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia, e-mail:  

koordynator@csioz.gov.pl 

Dobiegł końca pierwszy etap, prowadzonej przez 

Centrum, aktualizacji informacji o projektach regio-

nalnych w zakresie e-Zdrowia. Pod koniec stycznia 

2012 r. do przedstawicieli urzędów oraz placówek 

medycznych zostało przesłanych 452 ankiet. Na 

dzień 18 marca otrzymaliśmy 94 odpowiedzi.  

Celem tej inicjatywy jest pozyskanie informacji na temat 

kierunków i stanu zaawansowania prowadzonych projek-

tów IT u usługodawców oraz wypracowanie skutecznej 

strategii współdziałania. Informacje przekazane za po-

średnictwem ankiety będą w szczególności pomocne 

w procesie wdrażania zapisów ustawy z dnia 28.04.2011 r. 

o systemie informacji w ochronie zdrowia dla podmiotów 

świadczących usługi medyczne.  

Intencją badania jest pozyskanie informacji dotyczących 

projektów współfinansowanych (np. z funduszy unijnych) 

oraz finansowanych ze środków własnych podmiotów 

leczniczych. Istotny z punktu widzenia badania ankieto-

wego jest również zakres informatyzacji placówek me-

dycznych, czy obejmuje on wdrożenie systemów informa-

tycznych, informacyjnych, infrastruktury teleinformatycz-

nej czy też zakup specjalistycznej aparatury medycznej. 

Spośród nadesłanych odpowiedzi wynika, że większość 

http://www.csioz.gov.pl
mailto:koordynator@csioz.gov.pl
mailto:koordynator@csioz.gov.pl
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19 marca 2012 r. w Warszawie odbyła się konferencja: Instytucjonalne, zdrowotne i społeczne determinanty 

niepełnosprawności, w której udział wzięli: dr n. med. Leszek Sikorski, Dyrektor Centrum Systemów Informacyj-

nych Ochrony Zdrowia oraz Małgorzata Krowiak, Zastępca Dyrektora. Na konferencji omawiano realizację projektu 

Orzekanie o niepełnosprawności i niezdolności do pracy w kontekście aspektów- społecznego, medycznego, instytu-

cjonalnego i finansowego, w tym rolę ICF. 

14-15 marca 2012 r. w Warszawie odbyła się konferencja: Państwo 2.0, w trakcie której dr n. med. Leszek Sikorski, 

Dyrektor Centrum przedstawił prezentację nt „Internetowe Konto Pacjenta i system e- Zdrowie. Jeden dostęp, wiele 

źródeł. Zasady dostępu i łączenia danych z różnych zasobów informacyjnych na potrzeby systemów dla opieki zdro-

wotnej”. 

W dn. 7 marca 2012 r. pod patronatem CSIOZ odbyła się w Warszawie konferencja: I Forum Teleinformatyki  

Medycznej „Elektroniczna Informacja Medyczna”, podczas której dr n. med. Leszek Sikorski, Dyrektor CSIOZ 

zaprezentował uwarunkowania organizacyjne i techniczne Systemu Informacji Medycznej, realne perspektywy wdro-

żenia oraz rejestry medyczne w Systemie Informacji Medycznej. Podczas konferencji wystąpił również dr inż. Kajetan 

Wojsyk, Zastępca Dyrektora ds. Informatycznych, jako moderator dyskusji nt wdrażanych systemów, stanowiących 

elementy składowe „Elektronicznej Informacji Medycznej”. 

W dn. 29 lutego 2012 r. odbyła się konferencja: „e-Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa 

i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia – etap I”. Centrum reprezentowali        

dr n. med. Leszek Sikorski, Dyrektor Centrum, dr inż. Kajetan Wojsyk, Zastępca Dyrektora oraz dr inż. Kazimierz 

Frączkowski, Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia. Dyrektor Centrum w swym wystąpieniu  

omówił projekty realizowane centralnie w zakresie e-Zdrowia i telemedycyny. 

23-24 lutego 2012 roku, na zaproszenie Marszałka Województwa Łódzkiego, Dyrektor Centrum dr n. med. Leszek 

Sikorski oraz dr inż. Kazimierz Frączkowski, Koordynator Projektów uczestniczyli w Konferencji informacyjno-

promocyjnej projektu „Regionalny System Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego”. Na konferencji 

zaprezentowano Projekt RSIM, jego założenia, cele oraz dotychczasowe działania i efekty realizacji. Na konferencji 

zaprezentowano również inne projekty z obszaru teleinformatyki medycznej realizowane na poziomie centralnym. 

22-25 lutego 2012 r. w Zakopanem odbyła się konferencja: „Nowe wyzwania dla menedżerów szpitali i podmio-

tów tworzących podmioty lecznicze wobec najnowszych przepisów w ochronie zdrowia”, w której udział 

wzięli przedstawiciele i menedżerowie ochrony zdrowia. Na konferencji dr n. med. Leszek Sikorski, Dyrektor Cen-

trum, zaprezentował program informatyzacji ochrony zdrowia, wskazał na zakres i zadania systemu - cele wdrożenia 

platformy P1, etapy wdrażania projektu, rola samorządu terytorialnego i kadry kierowniczej jednostek ochrony zdro-

wia we wdrażaniu systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz sytuację prawną i realia wdrożenia." 

Jesteśmy na konferencjach 

W dniu 16 lutego 2012 r. odbyło się  posiedzenie Sejmowej 

Komisji Innowacyjności i Nowych Technologii poświęcone 

informacji o stanie zaawansowania prac nad wprowadze-

niem elektronicznego systemu gromadzenia danych me-

dycznych. W posiedzeniu wziął udział dyrektor CSIOZ,            

dr n. med. Leszek Sikorski. Dyrektor podkreślił, że „projekt zo-

stał tak przygotowany, aby wyczerpać wszystkie oczekiwania spo-

łeczne, które są identyfikowane w systemie ochrony zdrowia, a 

więc poprawę jakości, poprawę dostępności i zwiększenie efek-

tywności systemu (...)”, przedstawił informacje o stanie realizacji 

projektu oraz odniósł się do kwestii poruszanych przez przed-

mówców. 

Scenogram wypowiedzi dyrektora CSIOZ oraz zapis z przebiegu 

całej dyskusji dostępny jest na stronie:  

h t t p : / / w w w . s e j m . g o v . p l / s e j m 7 . n s f / b i u l e t y n . x s p ?

documentId=857C63B73C04D630C12579B4004F5968  

P1 w Sejmie Trwa odliczanie! 

Przypominamy, że zbliża się ustawowy termin 

obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej  

w postaci elektronicznej. 

Aktualny stan licznika na stronie:  
http://www.csioz.gov.pl/  

 

Stan licznika na dzień 30 marca 2012r. 

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/biuletyn.xsp?documentId=857C63B73C04D630C12579B4004F5968
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/biuletyn.xsp?documentId=857C63B73C04D630C12579B4004F5968
http://www.csioz.gov.pl/
http://www.csioz.gov.pl/


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. zmie-
niającego 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 struktu-
ralnych i programów e-Zdrowie oraz wspomaganie decyzji zarządczych ministra 
właściwego do spraw zdrowia na podstawie prowadzonych analiz socjologicz-
nych, 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. 
MZ Nr 9, poz. 56). 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

STR. 14 BIULETYN INFORMACYJNY 

Dyrektor  
dr n. med. Leszek Sikorski 

Zastępca Dyrektora 
Małgorzata Krowiak 

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 

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. 

Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom 

usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych 

(P2): 

Doradca: Trusted Information Consulting Sp. z o.o., Umowa 

CSIOZ/67/2010 z dnia 3.11.2010 r. 

Wykonawca systemu: konsorcjum firm Rodan Systems S.A. 

(lider) oraz Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., 

Umowa CSIOZ/62/2011 z dnia 20.10.2011 r.  

Wykonawca systemu: Pentacomp Systemy Informatyczne 

S.A., Umowa CSIOZ/63/2011 z dnia 20.10.2011 r. 

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy 

i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach 

Medycznych (P1): 

Doradca: konsorcjum firm Deloitte Business Consulting S.A, 

Deloitte Advisory Sp. z o.o., Pentacomp Systemy Informa-

tyczne S.A, Softblue, Umowa CSIOZ/48/2009 

z dnia  9.10.2009 r. 

Doradca: Infovide-Matrix S.A., Umowa CSIOZ/46/2011 

z dnia 14.07.2011 r., Umowa CSIOZ/47/2011 z dnia       

14.07.2011 r., Umowa CSIOZ/53/2011 z dnia 9.09.2011 r. 

Doradca: CA Consulting S.A., Umowa CSIOZ/22/2011 

z dnia 1.04.2011 r. 

Doradcy i Wykonawcy w projektach P1 i P2 

Doradztwo prawne: Kancelaria Prawna Jerzy T. Pieróg, Umowa CSIOZ/32/2011 z dnia 04.05.2011 r. 

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

