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Szanowni Państwo, 

W niniejszym Wydaniu Biuletynu w szczególności zwracamy uwagę czytelników na konsultacje prowadzo-

ne w zakresie, publikowanych przez CSIOZ, kluczowych dokumentów zawierających wytyczne i reguły 

dotyczące rozwiązań budowanych w systemie informacji medycznej.  

Dokumenty o których mowa to: „Reguły tworzenia EDM, modelu transportowego danych o Zdarzeniach 

Medycznych oraz Indeksu EDM” i „Wytyczne i rekomendacje dla usługodawców w zakresie budowania 

i stosowania systemu bezpiecznego przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej”. Zachęcam wszyst-

kich zainteresowanych do udziału w konsultacjach, każdy głos - szczególnie poparty doświadczeniem 

w dziedzinie ochrony zdrowia, stanowić  będzie istotny wkład w przekształcenia, które mają miejsce 

w ramach budowy e-Zdrowia w naszym kraju. 

Tradycyjnie w naszej publikacji prezentujemy  artykuły  ekspertów oraz informacje na temat działań 

i inicjatyw podejmowanych w związku z realizowanym Projektem P1. 

Zapraszam do lektury. 

Marcin Kędzierski 

Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

Wytyczne i rekomendacje dla usługodawców dotyczące bezpiecz-

nego przetwarzania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej -

trwają konsultacje 

W dniu 17 stycznia 2014 r. rozpoczęły się konsultacje kolejnego zbioru 
wytycznych i rekomendacji dla usługodawców w zakresie budowania 
i stosowania systemu bezpiecznego przetwarzania Elektronicznej    
Dokumentacji Medycznej.  

Opracowanie będące przedmiotem uzgodnień dedykowane jest usługodawcom podejmującym 
decyzje dotyczące wyboru rozwiązania wykorzystywanego do elektronicznego przetwarzania 
dokumentacji medycznej, w tym decyzję dotyczącą sposobu zapewnienia bezpieczeństwa prze-
twarzanych danych.  

Dokument opracowywano w CSIOZ, w odpowiedzi na potrzeby zgłoszone przez środowisko 
usługodawców, jako istotny element procesu informatyzacji ochrony zdrowia. Opracowanie to 
może być również wykorzystywane przez dostawców, którzy podejmują się projektowania 
i budowy systemów informatycznych dedykowanych ochronie zdrowia. 

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z jego treścią, a wszelkie uwagi do 
dokumentu prosimy kierować w terminie do dnia 31 stycznia 2014 r., na adres e-mail: 
p1_info@csioz.gov.pl   

Po zakończeniu konsultacji, zostanie opublikowana uaktualniona i docelowa wersja wytycznych, 
o czym będziemy  informować na bieżąco. 

Opracowanie wraz z załącznikami dostępne jest na stronie Centrum: http://csioz.gov.pl/
indexDetail.php?id=246 ■ 
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Dr inż. Kajetan Wojsyk 

Jakość danych w elektronicznych zasobach systemu informacji w ochronie zdrowia bę-

dzie przedmiotem stałej troski – od niej uzależnione bowiem będzie nie tylko funkcjono-

wanie systemu jako całości, ale także dalsze postępowanie związane z techniką  zasilania 

systemu danymi. Będziemy zmierzali w stronę systematycznego zmniejszania zakresu danych, 

jakie wnioskodawcy w określonym stanie prawa muszą podawać w różnego rodzaju wnioskach. 

Należy pamiętać (była już o tym mowa m. in. w artykule „Jakość danych w rejestrach ochrony 

zdrowia” w trzecim wydaniu Biuletynu z marca 2012 roku), że istniejące uregulowania prawne 

w znacznym stopniu ułatwiają ten proces, ale z kolei narzucają pewne rygory jakościowe, wynika-

jące przede wszystkim z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 

Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 

informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycz-

nych (Dz.U. poz. 526). Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, publikować będziemy swoistą listę rankingową jako-

ści danych w rejestrach, która jest – jak by na to nie patrzeć – wskaźnikiem jakości pracy organów rejestrowych. Warto 

zwrócić uwagę na dwie perspektywy oceny: jedna - jakości danych części Rejestru Podmiotów Wykonujących Działal-

ność Leczniczą (dalej „RPWDL”) administrowanej przez konkretny organ rejestrowy (tutaj następuje porównanie orga-

nów rejestrowych między sobą; na czele listy w ostatnim notowaniu miejsce 1 i 2 utrzymują odpowiednio Wojewoda 

Podlaski i Wojewoda Świętokrzyski) oraz druga - poprawa jakości danych mierzona liczbą błędów w stosunku do liczby 

obiektów, w których błędy te zostały wychwycone. Ten drugi wskaźnik pokazuje, czy następuje poprawa jakości danych 

w części prowadzonej przez konkretny organ rejestrowy – bez porównywania go z innymi. Widoczne jest, że nastąpiła 

poprawa jakości danych w każdej „wojewódzkiej” części rejestru, natomiast różna dynamika tej poprawy spowodowała 

zmianę kolejności organów rejestrowych na liście rankingowej. Po raz kolejny zwraca się uwagę na fakt, że wychwycenie 

błędu polega na stwierdzeniu różnicy pomiędzy wartością danej w rejestrze RPWDL, a wartością tej danej w rejestrze 

źródłowym, pierwotnym. Jest to badanie obiektywne.  

Ideałem byłoby nie żądać od wnioskodawcy podawania danych, które organ rejestrowy może pozyskać z rejestru źró-

dłowego, ale – by było to możliwe, muszą zostać uzupełnione odpowiednie dane referencyjne (numery REGON 9/14) 

– i na podstawie istniejącego powiązania serwisowego pomiędzy REGON a RPWDL skorygowanie i zatwierdzenie 

indywidualnych adresów 

poszczególnych obiektów 

(podmiotów, przedsię-

biorstw, komórek organi-

zacyjnych itd.).  

Po pewnej analizie zmie-

niającego się stanu jakości 

danych, uznaliśmy za 

wystarczające publikowa-

nie w Biuletynie jedynie 

uproszczonej listy rankin-

gowej (patrz tabela 

obok), pokazującej jakość 

rejestrów, natomiast 

szczegółowe dane posta-

nowiliśmy publikować na 

stronie internetowej – 

będzie można łatwo do 

nich dotrzeć poprzez link 

umieszczony na stronie 

głównej Centrum. 

Dokąd zmierzamy, o co walczymy… Część 4. 

Autor jest Za-

stępcą Dyrektora 

ds. Europejskich 

w CSIOZ  

LISTA RANKINGOWA JAKOŚCI DANYCH RPWDL: 

Stan danych aktualny na 

dzień 2014-01-07 r. 
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Poczynając od niniejszego wydania Biuletynu publikować 

będziemy jedynie uproszczoną listę rankingową jakości 

pracy organów rejestrowych, a towarzyszyły jej będą    

komentarze adekwatne do zjawisk, jakie zaobserwujemy 

w stanie rejestru RPWDL.  

Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, iż z uwagi na  

wdrażanie dyrektywy INSPIRE (zob. dostępny w języku 

polskim formularz badania ankietowego i konsultacji, od-

noszącego się do interesariuszy INSPIRE http://

ec .eu ropa . eu/ you rvo i ce/ ipm/ forms/d i spa tch?

form=INSPIRE7&lang=pl – więcej informacji na temat 

samego procesu konsultacji można znaleźć pod adresem 

http://ec.europa.eu/environment/consultations/

inspire_en.htm/) absolutnie niezbędna jest weryfikacja 

każdego adresu wpisanego do rejestru RPWDL. Po Kra-

jowym Rejestrze Nowotworów będzie to bowiem kolejny 

rejestr ujęty w Infrastrukturze Informacji Przestrzennej 

w obszarze, dla którego organem wiodącym jest Minister 

Zdrowia. W przypadku wnioskodawców – podmiotów 

leczniczych wpisanych do rejestru RPWDL konieczna jest 

weryfikacja polegająca nie tylko na „ogólnej” zgodności 

i wzrokowej weryfikacji lokalizacji, ale na „przeklikaniu” 

np. na podstawie numeru REGON,  kolejno nazwy woje-

wództwa, powiatu, gminy, ulicy – i zatwierdzeniu warto-

ści wybranych ze słownika TERYT zaimplementowa-

nego w RPWDL.  

Na koniec test oddziaływania Biuletynu na świadomość 

jego czytelników: Jak wynika z analiz stanu zapisów adre-

sów, wiele przedsiębiorstw podmiotów leczniczych mieści 

się pod adresami, które w księdze rejestrowej wpisane są 

różnie – raz jako np. ulica Sobieskiego, raz jako ul. Jana 

Sobieskiego, raz znowu jako ulica Jana III Sobieskiego, 

a zgodnie ze słownikiem rejestru TERYT nazwa powinna 

brzmieć ul. Jana III Sobieskiego (nazwa przykładowa, 

dotyczy to wszelkich adresów ulic, alej, placów itp.). Dla 

człowieka sposób zapisu nazwy ulicy jest bez znaczenia, 

bo człowiek zawsze zinterpretuje tę nazwę poprawnie, dla 

systemów informatycznych i spójności danych jest to jed-

nak fundamentalnie istotne. Pytanie, czy po przeczytaniu 

tego tekstu zostanie odnotowany wzrost jakości danych 

w RPWDL – o czym nie omieszkamy w kolejnym wydaniu 

Biuletynu poinformować – oczywiście w formie listy ran-

kingowej…■ 

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

Konsultacje dotyczące Reguł tworzenia EDM, modelu 

transportowego danych o Zdarzeniach Medycznych oraz 

Indeksu EDM 

Informujemy, że na stronie CSIOZ jest udostępniona do konsultacji kolejna, trzecia wersja materiału, będące-

go zbiorem reguł biznesowych oraz walidacyjnych dla niektórych Elektronicznych Dokumentów Medycz-

nych (EDM) wystawianych przez usługodawców medycznych. 

Udostępnione Reguły określają między innymi: definicje struktur dokumentów, wymagalność danych oraz słowniki, 

których należy użyć do klasyfikacji danych zawartych w dokumencie.  

Aktualnie zamieszczona wersja Reguł traktowana jest jako wersja stabilna i dotyczy dokumentów, które będą groma-

dzone bezpośrednio na Platformie P1, tzn. e-Recepta, e-Skierowanie i e-Zlecenie. 

Wraz z powyższym materiałem zostały opublikowane: 

propozycja Modelu Transportowego danych o Zdarzeniach Medycznych oraz o Indeksie EDM, 

gromadzonych w systemie P1. 

propozycja opisu hierarchii węzłów ISO OID, wykorzystywanej w w/w dokumencie Reguł oraz 

Modelu Transportowym. 

Zbiór opublikowanych Reguł stanowi zatem istotne informacje i wytyczne dla usługodawców w kontekście zastosowa-

nia standardów tworzenia EDM  i możliwości jej wymiany z Platformą P1 oraz pomiędzy podmiotami leczniczymi 

w Systemie Informacji Medycznej. Informacje na temat możliwości zgłaszania uwag do dokumentów, można znaleźć 

na stronie: http://csioz.gov.pl/indexDetail.php?id=243. 

Dzięki przekazywanym przez Państwa opiniom, dokumentacja ta jest sukcesywnie uzupełniana, a wypracowany mate-

riał stanowi wkład do dalszych prac standaryzacyjnych dla EDM, umożliwiających zapewnienie interoperacyjności na 

odpowiednim poziomie. 

Aktualna treść Reguł – data publikacji 18 grudnia 2013 r. 

Przypominamy, iż niniejsze Reguły udostępniono po raz pierwszy do konsultacji 

w czerwcu ubiegłego roku. Publikowana i obecnie konsultowana, stabilna wersja doku-

mentu jest spełnieniem zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. 

w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 463).■ 

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

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=INSPIRE7&lang=
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=INSPIRE7&lang=
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http://ec.europa.eu/environment/consultations/inspire_en.htm/
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Piąte Posiedzenie Grupy Doradczej Użytkowników 

W dniu 5 grudnia 2013 roku odbyło się kolejne, 5 już 

spotkanie Grupy Doradczej Użytkowników (GDU).  

Po powitaniu uczestników przez Dyrektora CSIOZ – 

Pana Marcina Kędzierskiego, zaprezentowany zostały 

aktualny stan prac dotyczący w Projekcie P1, informacje 

dotyczące promocji Projektu, wymogów dotyczących 

dostosowania się usługodawców do współpracy z syste-

mem P1, jak również o planowanych wydaniach produk-

tów projektu. GDU zwróciła również uwagę na koniecz-

ność zachowania synergii zmian prawnych oraz wdrożeń 

kolejnych produktów systemu P1. Szczególnie aktywnie 

dyskutowano o rozwiązaniach dotyczących elektronicznej 

recepty oraz o zmianach planowanych w ustawie o SIOZ, 

dotyczących wydłużenia terminów dostosowania placó-

wek do całkowitego przejścia na Elektroniczną Doku-

mentację Medyczną. 

Kolejne spotkanie Grupy Doradczej Użytkowników  

przewidziano na drugą połowę czerwca 2014 roku. 

Grupa Doradcza Użytkowników jest koordynowana 

przez Pana dr inż. Grzegorza Bliźniuka. Jest to zespół 

powołany przez Komitet Sterujący, bezpośrednio jemu 

podlegający i współodpowiedzialny za zarządzanie Projek-

tem na poziomie strategicznym. GDU reprezentuje inte-

resy użytkowników P1, w szczególności odpowiada za 

współpracę i wymianę informacji między użytkownikami, 

a pozostałymi uczestnikami projektu.■ 

Kontakt: Biuro Zarządzania Projektami, e-mail:  p1-

_info@csioz.gov.pl  

Na podstawie decyzji Ministra Zdrowia, w dniu 

1 grudnia 2013 roku został uruchomiony projekt   

systemowy pn. „Poprawa jakości zarządzania 

w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na 

temat technologii ICT”, którego Beneficjentem jest          

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdro-

wia. 

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy kadry 

medycznej oraz zarządzającej w sektorze ochrony zdrowia 

w zakresie dostępności, możliwości i korzyści płynących 

z wykorzystania technologii  informacyjno -

komunikacyjnych (ICT). Potrzeba organizacji tego typu  

szkoleń w placówkach medycznych oraz uruchomienie 

platformy e-learningowej została potwierdzona podczas 

badań ankietowych prowadzonych przez CSIOZ w okre-

sie od 8 sierpnia do 8 września 2013 r. Program szkoleń 

zostanie dopasowany do potrzeb zgłaszanych w ankietach 

przez respondentów. 

W ramach projektu  przeprowadzny będzie cykl 12    

szkoleń dla pracowników ochrony 

zdrowia z zakresu ICT oraz zosta-

n i e  u tworzona  p l a t fo rma               

e-learning, umożliwiająca przepro-

wadzenie kursów interaktywnych 

symulujących wybrane funkcjonal-

ności systemów informatycznych, 

wspomagających obsługę i zarzą-

dzanie placówkami medycznymi.  

Szkolenia stacjonarne odbędą się w 12 miastach woje-

wódzkich tj. Białystok, Gdańsk, Katowice,  Kraków,  

Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Rzeszów, Szczecin,    

Warszawa oraz Wrocław i obejmą grupę 1440 osób, 

w tym po 480 przedstawicieli kadry zarządzającej ochrony 

zdrowia, lekarzy i lekarzy dentystów oraz pielęgniarek 

i położnych. Grupą preferowaną w projekcie są osoby 

w wieku 45+ oraz osoby które w swoim miejscu pracy nie 

mają wdrożonych systemów informatycznych. Edukacja 

w tym  zakresie umożliwi przedstawicielom podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą, na lepszy dobór roz-

wiązań oraz przygotowanie do prowadzenia dokumentacji 

medycznej w postaci elektronicznej (wymaganie art. 56, 

ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 

w ochronie zdrowia). 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia 

osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania 

systemu ochrony Zdrowia. Jego zakończenie zostało 

przewidziane na dzień 30 czerwca 2015 roku. 

Wartość projektu wynosi 1 923 643,20 PLN 

i w całości jest finansowany przez POKL. ■ 

 

Kontakt: Biuro Zarządzania Projektami, e-mail: 

p1_info@csioz.gov.pl  

Nowy projekt CSIOZ w ramach  

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

mailto:p1_info@csioz.gov.pl
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Aplikacja Innych Podmiotów (AIP)  jest systemem wytwarzanym w ramach Elektronicznej Platformy Gromadzenia, 

Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1). Zadaniem tego systemu jest umożliwie-

nie organom administracji publicznej dostępu do zasobów informacyjnych Systemu P1. 

AIP będzie zatem aplikacją dla użytkowników instytucjonalnych takich jak: 

Ministerstwo Zdrowia 

Główny Inspektor Farmaceutyczny 

Główny Inspektor Sanitarny 

Państwowy Zakład Higieny 

Naczelna Izba Lekarska 

Naczelna izba Pielęgniarek i Położnych 

System poprzez udostępnienie analiz danych dotyczących świadczeń zdrowotnych zgromadzonych w P1, pozwoli jego 

użytkownikom na osiągnięcie następujących celów projektu : 

Zapewnienie dostępu do zagregowanych danych o zdarzeniach zdrowotnych niezależnie od źródła finanso-

wania – podstawowym zadaniem systemu jest gromadzenie danych o zdarzeniach zdrowotnych pochodzących z róż-

nych źródeł finansowania. Aplikacja pozwoli zatem na zapełnienie luki informacyjnej wynikającej z faktu, że system 

ewidencyjny płatnika publicznego nie ewidencjonuje danych o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków 

prywatnych. System pozwoli na pełniejsze analizowanie zjawisk chorobowych w ochronie zdrowia. 

Umożliwienie planowania zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne  -  system poprzez aplikację AIP będzie 

udostępniał gotowe raporty oraz narzędzia raportowe hurtowni danych, które pozwolą na analizę potrzeb zdrowotnych 

społeczeństwa. 

Umożliwienie bieżącego monitorowania zjawisk chorobowych – system będzie posiadał narzędzia umożliwiające 

definiowanie alertów i ostrzeżeń dla konkretnych osób zatrudnionych w instytucjach publicznych, w przypadku, gdy 

wskaźnik w raporcie przekroczy poziom alarmowy. Pozwoli to na zbudowanie systemu automatycznego monitorowa-

nia rynku ochrony zdrowia i „wczesnego ostrzegania” o zjawiskach niepożądanych np.  wzroście zachorowań na okre-

śloną chorobę. 

Umożliwienie szybkiego informowania uczestników rynku ochrony zdrowia – system umożliwi (za pomocą   

formularzy) przekazywanie decyzji o wycofaniu leku lub innych środków medycznych. Po akceptacji decyzji informacja 

będzie trafiała do rejestru leków, gdzie 

będzie dostępna dla wszystkich aptek 

w kraju. Pozwoli to na bardzo szybkie 

wycofywanie z obrotu substancji, co 

do których istnieją podejrzenia o dzia-

łaniu szkodliwym dla zdrowia. 

Umożliwienie analizy zasobów 

ochrony zdrowia -  system będzie 

udostępniał raporty w zakresie zaso-

bów ochrony zdrowia: podmiotów 

leczniczych, personelu medycznego. 

Umożliwienie monitorowania cho-

rób -  system P1 będzie umożliwiał 

stworzenie rejestrów dla szczególnych 

chorób lub procedur medycznych np. 

chorób rzadkich, rejestr procedur np. 

przeszczepów. Poprzez AIP będzie 

istniała możliwość dostępu do danych 

zgromadzonych w tych rejestrach. 

Kontakt: Biuro Zarządzania Projekta-

mi, e-mail: p1_info@csioz.gov.pl  

Aplikacja Innych Podmiotów jako produkt P1 

mailto:p1_info@csioz.gov.pl
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PACJENT W CENTRUM UWAGI 

Drodzy Pacjenci, 

Upowszechnienie internetu zmienia nasz sposób pracy, nauki i wypoczynku. Te intensywne zmiany obejmują także 

ochronę naszego zdrowia. Dzięki rozwiązaniom informatycznym, wprowadzanym obecnie w obszarze ochrony zdrowia, 

już wkrótce będziemy mogli swobodnie korzystać z wielu udogodnień tworzących ideę e-Zdrowia.  

Sercem e-Zdrowia będzie System P1, który umożliwi pacjentowi wykorzystanie najnowszych narzędzi, jakie oferuje 

dzisiejsza technologia. Skorzystają wszyscy, ponieważ, na różnych etapach naszego życia, każdy z nas jest pacjentem.  

System P1 umożliwi podejmowanie świadomych decyzji przez pacjenta, opartych na dostępnej informacji na temat   

własnego zdrowia. To wszystko będzie odbywało się za pośrednictwem poniżej opisanych rozwiązań, w sposób          

bezpieczny i wyłącznie za naszą zgodą. 

Internetowe konto  

Pacjenta (IKP) 

Dzięki P1 nie będziemy zmuszeni dostarczać leka-

rzom naszych wyników badań w papierowych tecz-

kach. Wyniki badań będą dostępne w Internetowym 

Koncie Pacjenta.  

Internetowe Konto Pacjenta to aplikacja internetowa, 

która pozwoli nam, a także osobom przez nas upo-

ważnionym, na dynamiczne zarządzanie i przegląda-

nie historii naszego leczenia. Oprócz tego na naszym 

Koncie Pacjenta widoczne będą e-Recepty,                  

e-Skierowania i e-Zlecenia. Podobnie jak w bankowo-

ści internetowej, uzyskanie dostępu do Konta odbywać 

się będzie za pomocą bezpiecznego mechanizmu weryfi-

kującego login oraz hasło. 

e-Recepta 
Lekarz wystawi pacjentowi e-Receptę wolną od błędów, 

bezpieczną w zakresie doboru leku i łatwiejszą do   

zrealizowania w aptece. Podczas jej wystawiania System    

poinformuje lekarza o ewentualnych przeciwwskaza-

niach zażywania danego leku w związku ze stosowa-

niem innych leków lub wyników innych badań. 
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e-Zwolnienie, 

e-Skierowanie,  

e-Zlecenie 
System P1 będzie wspierał elektroniczną obsługę 

zwolnień. e-Zwolnienie realizowane będzie w ramach 

systemów budowanych przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych. Lekarz będzie mógł wystawić               

e-Zwolnienie, które automatycznie zostanie przekaza-

ne pracodawcy, a my w tym czasie będziemy mogli 

zająć się wyłącznie naszym zdrowiem. Dzięki nasze-

mu Systemowi łatwiejsza będzie także obsługa skiero-

wań na leczenie uzdrowiskowe (e-Skierowanie) oraz 

zlecenie na przedmioty ortopedyczne i środki pomocni-

cze (e-Zlecenie).  

Jednocześnie, w obszarze ochrony zdrowia uruchomio-

ny zostanie Portal informacyjno - edukacyjny            

e-Zdrowie, skierowany do pacjentów, lekarzy, pielę-

gniarek i farmaceutów. Portal stanowić będzie dedy-

kowane forum komunikacyjne, wspierające Ministra 

Zdrowia w realizacji szeroko rozumianej misji   

promocji wiedzy o opiece zdrowotnej w społeczeństwie. 

W ten sposób pacjenci otrzymają dostęp do pożąda-

nych i godnych zaufania informacji dotyczących ochro-

ny zdrowia. 

Portal informacyjno - edukacyjny e-Zdrowie 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdro-

wia rozpoczęło cykl spotkań otwartych dotyczących 

realizacji projektu „Elektroniczna Platforma Groma-

dzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych 

o Zdarzeniach Medycznych” (P1). Celem spotkań jest 

przekazanie wszystkim zainteresowanym informacji oraz 

możliwość dyskusji na temat największego w Europie  

projektu informatycznego w obszarze ochrony zdrowia.  

Spotkania kierowane są w szczególności do osób związa-

nych z sektorem ochrony zdrowia - lekarzy, farmaceutów, 

kadry zarządzającej jednostkami ochrony zdrowia, perso-

nelu medycznego oraz pracowników wydziałów zdrowia 

instytucji publicznych. 

Podczas spotkań przedstawiciele CSIOZ prezentować 

będą produkty Projektu P1 m.in. Internetowe Konto   

Pacjenta, e- Recepta, e-Zwolnienie oraz będą udzielać  

odpowiedzi na zadawane pytania. Uczestnicy zostaną także 

zapoznani z kwestiami dotyczącymi procesu wdrażania 

Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. 

Pierwsze spotkanie informacyjne odbyło się w dniu     

21 listopada 2013 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, 

podczas którego, Marcin Kędzierski - Dyrektor Centrum 

Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, zapoznał 

uczestników z założeniami Projektu P1. W trakcie spotka-

nia przedstawione zostały również szczegółowe informa-

cje na temat roli i głównych korzyści opisanych powyżej 

produktów Projektu P1 tj.: Internetowego Konta Pacjenta, 

Elektronicznej recepty, Elektronicznego skierowania, 

Elektronicznego zlecenia na zaopatrzenie, Elektroniczne-

go zwolnienia i Portalu Publikacyjnego. 

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. O najbliższych termi-

nach będziemy informować odpowiednio wcześniej za 

pośrednictwem stron internetowych oraz Biuletynu infor-

macyjnego CSIOZ. ■ 

 

Kontakt: Biuro Zarządzania Projektami, e-mail: p1-

_info@csioz.gov.pl  

Cykliczne spotkania otwarte dotyczące Projektu P1 

mailto:p1_info@csioz.gov.pl
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Dr Dorota Kilańska 

Środowisko pielęgniarskie od dłuższego czasu podejmuje starania na rzecz zmian legislacyj-

nych umożliwiających wprowadzenie, na równi z innymi Klasyfikacjami niezbędnymi do 

dokumentowania zdarzeń medycznych, odpowiednich zapisów do legislacji (zob. http://

www.ptp.na1.pl/).  

W tworzonych wzorach dokumentacji medycznej brakuje ogniw związanych np. z kierowaniem 

przez pielęgniarkę pacjentów do innych specjalistów (pielęgniarek), czy w środowisku do położnej 

lub odwrotnie. W dokumencie dotyczącym e-Recept brak jest jeszcze wskazania możliwości wypisy-

wania recept przez pielęgniarkę np. na środki pomocnicze, a może w przyszłości opatrunki. 

Z perspektywy wielu lat pracy podsumowania wymaga pokazanie luk, które należy zapełnić, aby 

system, który tworzymy był spójny i  pozwalający na wycenę pracy, świadczeń. 

Klasyfikowanie, opisywanie dziedzin z wykorzystaniem słowników służy analizie i statystyce, czyli 

daje możliwość prognozowania zapotrzebowania na opiekę, monitorowania zdarzeń medycznych, 

wskaźników jakości opieki. Pokazanie pielęgniarek (ich pracy) w systemie usług zdrowotnych, ma na celu nie tylko udo-

kumentowanie krotności zadań jakie wykonują, ale pozwoli na dokładniejsze i precyzyjne nazywanie zjawisk, które iden-

tyfikują w codziennej pracy. Opis opieki pielęgniarskiej, czyni ją uporządkowaną terminologicznie, stwarzając także 

możliwość do wymiany doświadczeń i prowadzenia badań naukowych na rynku krajowym i arenie międzynarodowej, 

czy też w ramach Centrów Referencyjnych wskazanych w Dyrektywie 24/2011/UE.  

W „Strategii e-Zdrowie Polska 2009-2015” wpisano następujące cele, które planuje się osiągnąć:  

Realizacja tych celów, z wykorzystaniem elektronicznych narzędzi, wiąże się z koniecznością wprowadzenia słownika do 

każdego elementu systemu. Realizacja procedur  pielęgniarskich (działań i interwencji) poprzez pokazanie ich w JGP  

(Jednorodne Grupy Pacjentów) uzupełni więc ideę tego przedsięwzięcia. JGP  według wielu autorów, nie obrazują cało-

ści świadczonej opieki, ponadto ich zastosowanie powoduje zwiększenie kosztów świadczeń i utrudniony dostęp do 

systemu ochrony zdrowia. Przemodelowanie udzielania usług ze świadczeń stacjonarnych do świadczeń realizowanych 

z wykorzystaniem technologii mobilnych, wymaga zastosowania interoperacyjnych słowników jakim jest niewątpliwie 

rekomendowana prze środowisko pielęgniarskie Klasyfikacja ICNP®[2]. 

PROFESJONALIŚCI W OCHRONIE ZDROWIA 

Autorka jest 

Przewodniczą-

cą Rady ds.      

e-Zdrowia w 

Pielęgniarstwie   

w CSIOZ 

INCP jako podstawowe narzędzie do zapewnienia ciągłości opieki  

http://www.ptp.na1.pl/
http://www.ptp.na1.pl/
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Wprowadzając Klasyfikacje do powszechnego stosowania należy przyjąć następujący szczegółowy program działań:  

1. Wprowadzenie Klasyfikacji do Krajowego Systemu Rejestrów dla monitorowania problemów pacjenta związanych 

z opieką pielęgniarską. 

2. Realizacja programów wprowadzania informatyzacji, przez podmioty lecznicze, przy wykorzystaniu słownika 

ICNP®.  

3. Wprowadzenie systemu informacji medycznej (SIM) z wykorzystaniem I-NMDS (międzynarodowego podstawo-

ego/minimalnego zestawu danych o pielęgniarstwie – International Nursing Minimum Data Set).  

4. Uwzględnienie rejestru I-NMDS w Centralnych bazach danych i rejestrach w ochronie zdrowia. 

5. Dostęp do informacji w ochronie zdrowia, w tym danych dotyczących praktyki pielęgniarskiej: diagnoz (np. rejestr 

odleżyn, upadków, niedożywienia pacjentów itp.) i interwencji realizowanych przez pielęgniarki oraz ich wpływu na 

efektywność pielęgnacji, leczenia, zapobiegania powikłaniom.  

6. Wprowadzenie usług z zakresu Telepielęgniarstwa opartego na przewodnikach IT do prowadzenia opieki w stanach 

ostrych i przewlekłych (zmniejszenie kolejek do POZ, czy specjalistów). 

7. Wprowadzenia wskaźników jakości opieki do oceny efektywności opieki pielęgniarskiej rekomendowanych w projek-

cie HOBIC, do akredytacji - ocena dokumentacji medycznej  Centrum Monitorowania jakości w Ochronie Zdrowia, 

zgodnie ze standardem ISO 18104:2003/2011. 

8. Tworzenie Europejskiego Centrum Referencyjnego dla Pielęgniarek (Dyrektywa 24/2011/UE) zgodnie z kryteriami 

Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN). 

9. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia z wykorzystaniem procedur (działań i interwencji pielęgniarskich) opisanych 

w ICNP®. 

10. Wprowadzenie ICNP® do rejestru zdarzeń medycznych w systemie HIS (Health Information System) dla pomiaru 

wpływu praktyki pielęgniarskiej na efektywność opieki. 

11. Prognozowanie zapotrzebowania na świadczenia pielęgniarskie w oparciu o I-NMDS. 

12. Bezpłatny dostęp do Klasyfikacji ICNP® na zasadach określonych dla korzystania z Klasyfikacji ICD9 i ICD10, czy 

ICF. 

13. Gromadzenie i udostępnienie informacji o diagnozach i procedurach pielęgniarskich na Platformie P1 budowanej 

przez CSIOZ. 

14. Wykorzystanie do budowania architektury dokumentacji pielęgniarskiej terminologii i planów opieki opartych na 

ICNP®. 

15. Wykorzystywanie Klasyfikacji ICNP® przy tworzeniu planów opieki opartych na Klasyfikacji ICNP®. 

16. Sprawozdawczość z wykorzystaniem I-NMDS do płatnika świadczeń (NFZ). 

17. Monitorowanie zdarzeń medycznych z wykorzystaniem ICNP®. 

18. Prowadzenie prac  dyplomowych  i innych prac badawczych porównujących wpływ 

realizowanych przez pielęgniarki czynności na efektywność opieki. 

19. Publikacje podręczników z wykorzystaniem terminologii ICNP®. 

20. Prowadzenie prac kazuistycznych dla rozwijania korzystania z ICNP® i standaryzowa-

nia planów opieki w poszczególnych problemach zdrowotnych. 

21. Nauczanie korzystania z Klasyfikacji ICNP® pielęgniarki pracujące w systemie. 

22. Mapowanie terminologii stosowanej w praktyce z terminologią ICNP® i SNOMed. 

23. Tworzenie katalogów zawierających diagnozy i plany opieki dla poszczególnych problemów zdrowotnych, obszarów 

pielęgniarstwa czy też podmiotu opieki dla unifikowania i standaryzacji opieki. 

Najważniejszym jednak jest zastosowanie jednolitych standardów rozwiązań informatycznych u świadczeniodawców, co 

wymaga konsekwentnego stosowania powszechnie uznanych słowników opisujących praktykę pielęgniarską w sposób 

umożliwiający jej identyfikowanie w każdym podmiocie medycznym, w którym była realizowana. 

W systemie ochrony zdrowia w Polsce ważnym elementem jest zapewnienie jakości opieki. Czuwaniem nad jakością 

opieki zajmuje się Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ). Mając na uwadze doskonalenie jakości 

w ochronie zdrowia należy uwzględnić wspomniane wskaźniki jakości opieki dotyczące pielęgniarstwa (Nursing Sensitive 

Outcome Indicators). Wskaźniki te służą do oceny wyników interwencji oraz wyników opieki nad pacjentem w celu osią-

gnięcia rozwiązania problemów pacjenta [3]. ICNP® definiuje wyniki opieki pielęgniarskiej jako pomiar statusu diagnoz 

pielęgniarskich jako punktu odniesienia do interwencji pielęgniarskich [4]. Podczas, gdy wskaźniki jakości opieki są 

definiowane jako zmiany w statusie zdrowotnym, na który ma bezpośredni wpływ opieka pielęgniarska [5]. 

Kontynuacja artykułu na 10 str. 
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Wiele zmiennych ma wpływ na wyniki opieki nad pacjentem. Są to diagnozy, czynniki socjalno-ekonomiczne, wsparcie 

rodzinne, wiek, płeć oraz jakość realizowanej opieki wspieranych przez innych profesjonalistów ochrony zdrowia. 

Według Międzynarodowej Rady Pielęgniarek korzystanie z wrażliwych wskaźników rezultatów opieki pomaga skupić 

uwagę na bezpieczeństwie i jej jakości nad pacjentem - pomiarach wyników świadczonej opieki [6]. 

Korzystanie z wrażliwych wskaźników wyników opieki ma kluczowe znaczenie dla skutecznego wykazania, że pielę-

gniarki wnoszą ogromny wkład i w ekonomiczne znaczenie zapewnienia bezpiecznej, wysokiej jakości opieki nad     

pacjentem. Badania pokazują, że tam gdzie jest więcej wykwalifikowanych pielęgniarek zmniejsza się ryzyko zgonów 

i koszty prowadzonej opieki [7]. Pielęgniarki są integralną częścią systemu opieki zdrowotnej, wrażliwe wskaźniki pielę-

gniarskiej opieki mogą uchwycić to, co pielęgniarki wykonują, jakie wyniki osiągają i jakim kosztem. Jest to ważny krok 

w odpowiedniej alokacji zasobów opieki zdrowotnej.■ 
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Kontynuacja artykułu ze strony 9. 

Spotkanie z przedstawicielami Urzędów Marszałkowskich 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, jako jednostka prowadząca kluczowy projekt central-

ny „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Me-

dycznych (P1)”, widząc potrzebę poszerzenia działań związanych z koordynacją oraz wsparciem inicjatyw 

regionalnych, zorganizowało spotkanie celem ich omówienia z przedstawicielami „Regionów”. Podczas spo-

tkania, które odbyło się 10 stycznia 2014 roku w siedzibie CSIOZ, podejmowano zagadnienia procesów   informatyzacji 

ochrony zdrowia realizowanych zarówno w obecnej, jak i nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. W spotka-

niu uczestniczyło ponad 30 osób, wśród nich przedstawiciele 14 Urzędów Marszałkowskich, Ministerstwa Zdrowia, 

Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. 

Głównym tematem spotkania była rola koordynacji programów regionalnych z poziomu centralnego oraz możliwe 

kierunki jej rozwoju, w szczególności zapewnienie interoperacyjności oraz komplementarności systemów regionalnych 

z systemem centralnym. Pan Marcin Kędzierski, Dyrektor Centrum, omówił i podsumował dotychczasowe doświadcze-

nia jednostki we wdrażaniu Projektu P1 z perspektywy jego powiązania oraz wpływu na prowadzone w kraju programy 

regionalne. Przedstawił także propozycje 

dotyczące sposobu koordynacji i wspar-

cia inicjatyw regionalnych w nowej    

perspektywie. 

Podczas spotkania odbyła się dyskusja 

dotycząca m.in.: określenia wspólnej linii 

działań na poziomie centralnym oraz 

regionalnym dla zapewnienia interopera-

cyjności i kompatybilności wdrażanych 

rozwiązań, sposobu wsparcia i doradztwa 

eksperckiego oraz strategicznego dla 

regionów a także rozbudowy platformy 

komunikacji, monitorowania i wymiany 

doświadczeń.■ 

K o n t a k t :  B i u r o  Z a r z ą d z a n i a  

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

Kontakt: dorota.kilanska@umed.lodz.pl  
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http://www.epractice.eu/files/p7.pdf
http://www.nursingworld.org/MainMenuCategories/ThePracticeofProfessionalNursing/PatientSafetyQuality/Research-Measurement/The-National-Database/Nursing-Sensitive-Indicators_1
http://www.nursingworld.org/MainMenuCategories/ThePracticeofProfessionalNursing/PatientSafetyQuality/Research-Measurement/The-National-Database/Nursing-Sensitive-Indicators_1
http://www.nursingworld.org/MainMenuCategories/ThePracticeofProfessionalNursing/PatientSafetyQuality/Research-Measurement/The-National-Database/Nursing-Sensitive-Indicators_1
mailto:p1_info@csioz.gov.pl
mailto:dorota.kilanska@umed.lodz.pl
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e-Zdrowie na Mazowszu  

WIEŚCI Z REGIONÓW 

Wykorzystanie nowoczesnych technik teleinforma-

tycznych dla przeciwdziałania wykluczeniu informa-

tycznemu w ochronie zdrowia na Mazowszu stanowi 

priorytet działań prowadzonych w ramach projektu 

„e-Zdrowie na Mazowszu”.   

Projekt został uruchomiony w październiku 2013 r. i  jego 

realizacja potrwa do końca czerwca 2015 r. Wartość pro-

jektu wynosi 88 mln zł,  z czego 75% pochodzić będzie 

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2007-2013. Beneficjentami projektu są 24 

szpitale znajdujące się na terenie województwa mazowiec-

kiego. Celem projektu jest dostosowanie podmiotów lecz-

niczych nadzorowanych przez samorząd województwa, 

które nie są w stanie samodzielnie zrealizować wymogów 

ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 

w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 i Nr 174, 

poz. 1039), działających w formie samodzielnych publicz-

nych zakładów opieki zdrowotnej, jak też działających 

w formie spółek prawa handlowego, dla których podmio-

tem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowiec-

kiego do obowiązujących standardów informatycznych. 

Osiągnięcie przyjętego celu możliwe będzie poprzez: 

zakup sprzętu komputerowego, który uzupełni lub    

zastąpi przestarzały sprzęt w jednostkach, 

wyposażenie jednostek w łącza internetowe zapewniają-

ce pełną wymianę danych medycznych między jednost-

kami służby zdrowia, 

uzupełnienie i wyposażenie jednostek w niezbędne sys-

temy informatyczne umożliwiające dokumentowanie 

zdarzeń medycznych zgodnie z Ustawą z dnia 28 kwiet-

nia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia 

(Dz. U. Nr 113, poz. 657 i Nr 174, poz. 1039), w tym 

prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej 

zgodnie ze standardem HL CDA, oraz jej wymianę 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 

marca 2013 r.  w sprawie wymagań dla Systemu Infor-

macji Medycznej (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 463) 

stworzenie regionalnego archiwum elektronicznej doku-

mentacji medycznej, która zapewni efektywne wykorzy-

stanie powyższych zadań. 

Stan obecny 

Żaden z systemów informatycznych funkcjonujących 

aktualnie w szpitalach nie jest dostosowany do obsługi 

elektronicznej dokumentacji medycznej. Systemy obsługu-

ją co prawda tzw. elektroniczne rekordy medyczne znaj-

dujące się w bazie danych, które odpowiadają zakresowi 

informacji medycznej określonej przez rozporządzenie 

Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodza-

jów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 

przetwarzania. Nie jest to jednak równoznaczne z obsługą 

elektronicznej dokumentacji medycznej, które jest w dużej 

mierze pojęciem prawnym. Dane medyczne znajdujące się 

w takim elektronicznym dokumencie medycznym powin-

ny być ustrukturalizowane wg standardu HL7 CDA 

(Health Level Seven Clinical Document Architecture), 

a sam dokument po elektronicznym jego podpisaniu po-

winien stanowić osobny i nienaruszalny obiekt niezależny 

od bazy danych i umieszczony w osobnym archiwum 

elektronicznym. Dokument medyczny w standardzie HL7 

CDA powinien posiadać dwie sekcje:  

Nagłówek zawierający tzw. metadane opisujące doku-

ment: identyfikator, autora, typ, czas powstania i jego 

przeznaczenie, informacje o poufności, informacje 

o procedurach medycznych lub przeprowadzonym roz-

poznaniu 

Główna część dokumentu zawierająca medyczną treść 

informacyjną (tzw. ciało dokumentu)  

Konieczność takiej struktury dokumentu, jest wymagana 

przez przepisy Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o syste-

mie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 

657 i Nr 174, poz. 1039), która ustanawia centralny sys-

tem informatyczny do wymiany danych medycznych - 

Elektroniczną Platformę Gromadzenia, Analizy 

i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach    

Medycznych – administrowany przez Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia.  

Placówka opieki zdrowotnej tworząc dokumentację    

medyczną, będzie powiadamiała Platformę o powstaniu 

dokumentu przesyłając jedynie jego nagłówek w standar-

dzie IHE XDS, a nie cały dokument medyczny. Dzięki 

temu np. szpital chcąc dobrze przygotować się do przyję-

cia pacjenta będzie mógł zidentyfikować interesujące go 

dokumenty medyczne w innych placówkach opieki zdro-

wotnej (np. u lekarza pierwszego kontaktu). Wymiana 

całego dokumentu medycznego będzie odbywała się już 

bezpośrednio pomiędzy placówkami opieki zdrowotnej.  

Infrastruktura teleinformatyczna  znajdująca się w szpita-

lach mazowieckich powinna zostać więc dostosowana 

w sposób, który umożliwiać będzie gromadzenie danych 

medycznych nie tylko w postaci elektronicznych rekor-

dów w razie danych, ale również w postaci elektronicz-

nych dokumentów medycznych zgodnych z odpowied-

nim standardem. 
Kontynuacja artykułu na 12 str. 
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ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA  

System projektu „e-Zdrowie na Mazowszu” składał się 

będzie z warstwy lokalnej i regionalnej. 

Warstwa regionalna 

Najważniejszym elementem systemu regionalnego będzie 

regionalne archiwum dokumentacji medycznej. Archiwum 

to zorganizowane będzie analogicznie do archiwów lokal-

nych i będzie mogło pełnić funkcje centrum bezpieczeń-

stwa dla systemów lokalnych (kopie bezpieczeństwa), 

a także będzie w stanie świadczyć usługi składowania  

dokumentacji medycznej dla mniejszych jednostek, nie 

posiadających we własnej strukturze organizacyjnej repo-

zytorium dokumentacji elektronicznej. Elektroniczna  

dokumentacja medyczna wytwarzana lokalnie może być 

gromadzona na poziomie regionalnym w oparciu o przy-

gotowane w projekcie mechanizmy wymiany danych.  

Dodatkowo węzeł regionalny może zostać zintegrowany 

z platformą centralną wytworzoną w ramach projektu 

„Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy 

i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach    

Medycznych" (P1). 

Zgodnie z założeniami platforma P1 będzie używana jako:  

centralny rejestr dokumentów medycznych: 

Rejestr dokumentów medycznych przechowuje informa-

cje (metadane) o każdym dokumencie medycznym skła-

dowanym w repozytoriach lokalnych. Rejestr centralny 

jest podstawą do przeszukiwania rejestrów, oraz do okre-

ślania praw dostępu do poszczególnych dokumentów. Na 

bazie rejestru podejmowane będą decyzje o udostępnieniu 

dokumentów medycznych.  

centralny dostawca słowników: 

Platforma P1 dostarczać ma słowniki referencyjne w aktu-

alnych wersjach. Słowniki takie będą podstawą do intero-

peracyjności semantycznej w ramach wymiany danych 

pomiędzy poszczególnymi podmiotami. 

Warstwa lokalna 

Podstawowym założeniem projektu jest autonomia szpita-

la i jego systemów informatycznych. Przez pojęcie to  

rozumie się niezależność szpitala w zakresie podejmowa-

nia decyzji o rozwoju własnych systemów informatycz-

nych, a także o szczegółowych rozwiązaniach organizacyj-

nych i semantycznych realizowanych w szpitalu.  

W celu ułatwienia niezależnego rozwoju systemów szpital-

nych zakłada się wdrożenie serwera integracyjnego – 

„brokera danych”, szyny integracyjnej, które to rozwiąza-

nie będzie realizowało połączenia pomiędzy wszystkimi 

systemami informatycznymi wdrożonymi w szpitalu. 

W ten sposób każdy z systemów będzie mógł być modyfi-

kowany niezależnie i jego zmiany nie będą wpływały na 

pozostałe moduły działające w szpitalu. Dodatkowo   

broker będzie odpowiadał za integrację z węzłem regio-

nalnym i przez węzeł regionalny z systemem krajowym. 

Następnym elementem systemu instalowanym lokalnie, 

będzie lokalne repozytorium dokumentacji medycznej. 

Repozytoria z założenia będą pozwalały na przechowywa-

nie dokumentacji medycznej z wymaganymi przez prawo 

okresami retencji, które to okresy są dłuższe niż średni 

czas użytkowania systemu szpitalnego.  

Dokumentacja powinna być wprowadzana do repozyto-

rium na dwa sposoby: automatycznie, za pomocą importu 

dokumentów z poszczególnych modułów systemu HIS 

oraz ręcznie poprzez skanowanie dokumentów wytwo-

rzonych w postaci papierowej. W celu zachowania inte-

gralności i niezaprzeczalności dokumentów, każdy wpro-

wadzany do systemu dokument medyczny będzie opatry-

wany podpisem elektronicznym osoby upoważnionej, 

oraz dodatkowo, w celu potwierdzenia czasu, poszczegól-

ne paczki dokumentów będą opatrywane znacznikiem 

czasu (w zależności od potrzeb co godzinę lub raz dzien-

nie). Każdy z dokumentów wprowadzanych do repozyto-

rium będzie opisywany metadanymi precyzyjnie definiują-

cymi wytwórcę dokumentu (jednostkę lub osobę), osobę 

której dotyczy dokument, oraz rodzaj dokumentu       

medycznego (wynik badania, karta wypisowa itp.). 

Każdy wytworzony dokument medyczny będzie podlegał 

rejestracji w centralnym rejestrze dokumentów medycz-

nych realizowanym przez platformę P1 lub przez warstwę 

regionalną. 

Ponadto zakłada się, iż w przypadku agregacji danych RIS 

(ang. radiology information system) system będzie przechowy-

wał wynik/opis badania, bez składowania obrazów, które, 

także z uwagi na znaczące rozmiary danych, pozostaną 

w systemach źródłowych RIS.  

Dokumenty w postaci papierowej, dostarczane do danej 

jednostki ochrony zdrowia bezpośrednio przez pacjenta 

i nie znajdujące odzwierciedlenia w dokumentacji medycz-

nej, będą dodawane w postaci obrazów jako zeskanowane 

załączniki, w kontekście dokumentacji medycznej pacjen-

ta. W każdym szpitalu zorganizowany zostanie również 

mechanizm pozwalający na zarządzanie słownikami opi-

sującymi dane w systemach medycznych szpitala.  

Zadaniem systemu będzie zapewnienie zgodności słowni-

ków używanych wewnątrz szpitala, ze słownikami używa-

nymi centralnie i na poziomie regionalnym.  

System będzie dawał możliwość: 

 rozszerzania słownika (wprowadzania terminów  

specyficznych dla szpitala),   

zarządzania wersjami słownika lokalnego,  

mapowania słownika lokalnego na słowniki centralne.  

Kontynuacja artykułu ze strony 11. 
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Dodatkowo system „e-Zdrowie na Mazowszu” synchro-

nizował będzie słowniki lokalne ze słownikami centralny-

mi. Wykorzystywany będzie także w wymianie komunika-

tów pomiędzy systemami wewnątrz szpitala, oraz przy 

przekazywaniu dokumentów do innych jednostek bądź 

udostępnianiu dokumentu pacjentom. 

Kontekst interoperacyjności systemu 

Chcąc uczestniczyć w wymianie danych, każdy system 

dziedzinowy musi być w stanie komunikować się z oto-

czeniem, co najmniej w zakresie przekazywania wytwo-

rzonej dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej 

wraz z metadanymi. Przekazywanie może odbywać się 

poprzez bezpośrednią komunikację z szyną integracyjną 

lokalną przez usługi sieciowe (web services) lub poprzez 

dedykowane adaptery pośredniczące w komunikacji. 

Aby zapewnić spójność danych w obszarze regionu należy 

zapewnić interoperacyjność semantyczną na odpo-

wiednim poziomie. Interoperacyjność semantyczna     

wymaga przekazywania, oprócz samych danych o charak-

terze dziedzinowym, również metadanych, czyli danych 

opisowych o przekazywanych danych. Przyjmuje się, że 

wymaga to stosowania wspólnych dla wszystkich syste-

mów słowników oraz ujednoliconych struktur danych. 

Stosowanie informacji niestrukturalnej (np. swobodnego 

tekstu) jest dopuszczalne w ściśle określonych ramach, dla 

informacji określonego typu, jednak umieszczonych 

w z góry zdefiniowanej strukturze. 

System może w przyszłości korzystać z dorobku toczące-

go się projektu P1 m.in. w celu osiągnięcia interoperacyj-

ności semantycznej oraz spełnienia wymagań ustawowych 

w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej. 

W ramach projektu P1 powstaną i będą utrzymywane 

istotne dla systemu ochrony zdrowia słowniki i rejestry, 

zostaną też zaimplementowane metody i narzędzia     

udostępniania i dystrybucji zawartości tych słowników. 

Istotnym, szczegółowym aspektem w tym obszarze, jest 

wersjonowanie słowników. W ramach projektu P1 po-

wstaną narzędzia, metody i zalecenia implementacyjne, 

umożliwiające systemom zewnętrznym efektywne korzy-

stanie z odpowiednich wersji słowników. Plany obejmują 

również udostępnienie referencyjnych wydań kluczowych 

słowników (np. ICD-10, LOINC) w zakresie istotnym dla 

funkcjonowania P1 i jego otoczenia.  

Kontynuacja artykułu na 14 str. 

Schemat logiczny systemu „e-Zdrowie na Mazowszu” 



Krzysztof Nyczaj 

Polska Agencja Rozwoju Przedsię-

biorczości na początku stycznia 

ogłosiła ostatni w tej perspektywie 

finansowej, konkurs na projekty 

informatyczne. W konkursie tym, 

podobnie jak w poprzednich, będą 

mogli wziąć udział przedsiębiorcy 

prowadzący podmioty lecznicze, 

którzy zamierzają pozyskać środki 

na wdrożenie elektronicznej doku-

mentacji medycznej.  

Zgodnie z zapowiedziami PARP konkurs ma trwać od 13 

do 24 stycznia 2014 r. Kwota środków przeznaczonych 

na wsparcie projektów to 65 mln zł. Tak ja poprzednio, 

do konkursu mogą stanąć mikro-, mali, oraz średni przed-

siębiorcy. Minimalna wielkość projektu to 20 tys. zł.   

Podobnie jak w latach poprzednich jednym z założeń 

konkursu jest to, że system informatyczny powstały 

w wyniku realizacji projektu musi wspierać wymianę   

danych z innymi przedsiębiorcami. W przypadku podmio-

tów leczniczych to założenie nie jest trudne do spełnienia, 

gdyż większość z nich w mniejszym lub większym stopniu 

współpracuje ze sobą w procesie leczenia i diagnostyki 

pacjenta (kierowanie na badania laboratoryjne, konsulta-
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I konkurs 2014 roku - Nabór wniosków do działania 8.2 PO IG 

Autor jest    

ekspertem 

w dziedzinie 

ochrony zdro-

wia 

cje, zastępstwo, podwykonawstwo, usługi radiologiczne). 

Zgodnie z zasadami konkursu realizacja projektu musi 

skończyć się do 31 grudnia 2015 r. Podobnie jak 

w poprzednim konkursie przedsiębiorcy mogą wybrać 

jeden z dwóch schematów wsparcia: jako tzw. pomoc de 

minimis, w ramach której niezależnie od swojej wielkości 

oraz województwa, z którego pochodzą mogą uzyskać 

dofinansowanie na poziomie 70% wartości projektu, albo 

jako tzw. pomoc regionalną. W tym drugim przypadku 

wielkość wsparcia zależy od województwa, z którego  

pochodzi wnioskodawca oraz kategorii dofinansowania. 

Od 2008 roku PARP ogłosił 12 tego typu konkursów. 

Z konkursu na konkurs, cieszył się on coraz większym 

zainteresowaniem ze strony prywatnych podmiotów lecz-

niczych, które ujrzały w nim naturalną możliwość sfinan-

sowania przejścia na elektroniczną dokumentację medycz-

nej (EDM). Do skorzystania z tych możliwości zachęcało 

również na swoich stronach internetowych Ministerstwo 

Zdrowia.  

W ramach P1 planowane jest wytworzenie kanonicznego 

modelu danych na potrzeby interoperacyjnej wymiany 

danych z udziałem Platformy P1. Model taki definiuje 

i narzuca m.in. strukturę danych i rodzaj stosowanych 

słowników oraz – pośrednio – model interakcji i tryb  

wymiany tych danych. Model ten określi m.in. w jaki   

sposób będą reprezentowane na potrzeby P1 takie doku-

menty, jak np. recepty, skierowania, zlecenia,. System  

będzie wykorzystywał ten model lub jego elementy na    

potrzeby integracji regionalnej oraz współpracy z Platfor-

mą P1. 

Zakres stosowania standardów wymiany danych medycz-

nych: W ramach projektu P1 zostaną zaimplementowane  

- w istotnym dla P1 zakresie – standardy dotyczące     

danych przekazywanych pomiędzy systemami w ochronie 

zdrowia. 

Format wymiany dokumentacji medycznej w systemie „e-Zdrowie na Mazowszu”: 

 wymiana pomiędzy jednostkami lokalnymi, na 

potrzeby bieżących, doraźnych potrzeb terapeu-

tycznych czy diagnostycznych, gdzie odbiorcami są 

przede wszystkim pracownicy medyczni, w tym 

lekarze -  przekazywana w tym celu dokumentacja 

musi być przede wszystkimi czytelna i zrozumiała 

dla człowieka i do tego celu wystarczy wykorzysta-

nie scyfryzowanej dokumentacji tradycyjnej, np. 

zeskanowanych dokumentów w formacie PDF, 

 

 wymiana z centralnymi systemami informatycznymi 

w ochronie zdrowia, w tym z Platformą P1, w celach 

statystycznych, analitycznych i dla sformalizowanego 

obiegu dokumentacji medycznej (np. skierowania, 

zaświadczenia), gdzie odbiorcami są w pierwszej   

kolejności systemy informatyczne, które najpierw 

skategoryzują i przetworzą uzyskane informacje, 

przed przekazaniem jej właściwym odbiorcom. Taka 

wymiana wymaga, aby wymieniane dane miały okre-

śloną strukturę i zawierały odpowiednie metadane.■ 

Kontakt: Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o., tel. 022 326 5500; e-mail: sekretariat@brodnowski.pl 

http://www.parp.gov.pl/index/main/
mailto:sekretariat@brodnowski.pl


STR. 15 2014, WYDANIE TRZYNASTE 

Podobnie jak w poprzednim konkursie, kluczowe zagad-

nienie to znalezienie sposobu ujęcia problematyki kom-

pleksowej informatyzacji placówki opieki zdrowotnej, 

a w tym elektronizacji dokumentacji medycznej, 

w wąskich ramach działania 8.2, które zostały zdefiniowa-

ne jako wsparcie dla przedsięwzięć o charakterze tech-

nicznym, informatycznym i organizacyjnym, obejmujące 

relacje usługowe między 

przedsiębiorcami realizowane 

z wykorzystaniem systemów 

teleinformatycznych przezna-

czonych do automatyzacji 

procesów biznesowych mię-

dzy tymi przedsiębiorcami, 

prowadzące do wdrożenia 

rozwiązania elektronicznego 

biznesu typu B2B. We wnio-

sku o dofinansowanie powin-

no się eksponować nie tyle 

wdrożenie elektronicznej 

dokumentacji medycznej, co bardziej  informatyzację pro-

cesów dokumentowania zdarzeń medycznych zachodzą-

cych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorcami. 

Aspekt współpracy pomiędzy placówkami ochrony zdro-

wia, powinno się wyeksponować poprzez zaakcentowanie 

problematyki zachowania ciągłości procesu leczenia oraz 

procesów rozliczania zlecanych świadczeń zdrowotnych 

i konsultacji. Zachowaniu ciągłości procesów leczenia 

niewątpliwie sprzyjać będzie umożliwienie profesjonali-

stom medycznym zatrudnionym we współpracujących 

placówkach ochrony zdrowia, dostępu do dokumentacji 

medycznej pacjentów (historia choroby, wyniki badań 

diagnostycznych, skierowanie). W projekcie można prze-

widzieć dodatkowe funkcjonalności (np. e-rejestracja), 

jednak powinny być one uzasadnione koniecznością pra-

widłowej realizacji procesów biznesowych zachodzących 

pomiędzy współpracującymi podmiotami leczniczymi.  

Przy opracowywaniu wniosku i biznesplanu należy pamię-

tać o opisaniu  wskaźników realizacji celów projektu na 

poziomie produktu oraz rezultatu. Wskaźniki muszą: 1) 

być obiektywnie weryfikowalne (ich wartości oparte na 

weryfikowalnych źródłach), 2) odzwierciedlać założone 

cele projektu, 3) być adekwatne dla danego rodzaju pro-

jektu,  4) być realne do osiągnięcia (w terminie zakończe-

nia projektu). Obowiązkowymi i niepodlegającymi mody-

fikacji, wskaźnikami produktu są: 1) Liczba wdrożonych 

systemów B2B w ramach realizacji projektu (najczęściej 

będzie to jeden), 2) Liczba procesów biznesowych obję-

tych systemem B2B, 3) Procesy biznesowe objęte syste-
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mem B2B, w których wdrożono technologie podpisu 

elektronicznego, 4) Procesy biznesowe objęte systemem 

B2B, w których wdrożono technologie elektronicznej 

wymiany danych. Wartości dwóch ostatnich wskaźników 

będą uzależnione od zdefiniowanych procesów.  

Doświadczenie pokazuje, że procesów biznesowych nie 

powinniśmy definiować zbyt szczegółowo. Jeśli naszym 

jedynym procesem biznesowym będzie wymiana elektro-

nicznej dokumentacji medycznej, to wartość wskaźnika 3) 

i 4) również będzie kształtowała się na poziomie jeden, 

gdyż wymiana elektronicznej dokumentacji medycznej 

pomiędzy współpracującymi placówkami opieki zdrowot-

nej musi zakładać zgodnie z przepisami prawa wykorzy-

stanie podpisu elektronicznego oraz standardu EDI 

(XML, HL 7).  

Poprzez rezultaty projektu należy rozumieć wymagane 

z punktu widzenia uzasadnienia nakładów i powodzenia 

przedsięwzięcia efekty wykorzystania/wdrożenia/

uruchomienia produktów projektu. Rezultat informuje 

o wymiernych korzyściach oraz zmianach, jakie mają  

wystąpić u Wnioskodawcy w trakcie realizacji lub wkrótce 

po zakończeniu realizacji projektu. Obowiązkowo należy 

zaprezentować wskaźniki rezultatu: 1) Liczba przedsię-

biorców współpracujących z Wnioskodawcą w oparciu 

o wdrożony system B2B, 2) Liczba wdrożonych i świad-

czonych usług elektronicznych automatycznego przetwa-

rzania danych (np. udostępnianie opisów badań z zakresu 

diagnostyki obrazowej, uzgadnianie terminu wizyty      

pacjenta u współpracującego partnera), 3) Procesy bizne-

sowe objęte systemem B2B, w których, poprzez wdroże-

nie technologii podpisu elektronicznego lub elektronicz-

nej wymiany danych, wyeliminowany został papierowy 

obieg dokumentów (w naszym przypadku będzie to przy-

najmniej jeden), 4) Średni miesięczny zysk z działalności 

operacyjnej (w PLN). Średniomiesięczny zysk operacyjny 

nie należy utożsamiać zyskiem z działalności operacyjnej 

o której mowa w rachunku zysków i strat.  

Tak jak w poprzednich konkursach, premiowane będą 

projekty, w których prosty zwrot z inwestycji nastąpi naj-

później w przeciągu 36 miesięcy (3 lat) od zakończenia 

realizacji projektu. Najwyższą ocenę otrzymują projekty, 

w których prosty zwrot z inwestycji nastąpi nie później 

niż w przeciągu 18 miesięcy od zakończenia inwestycji 

(średniomiesięczny zysk operacyjny wynikający z wdroże-

nia projektu w ciągu 18 miesięcy zrównoważy wartość 

projektu).  

Więcej informacji na temat konkursu na stronie: http://

www.parp.gov.pl/index/index/747 .■ 
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Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

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

fax +48(22) 597-09-47 

e-mail: biuro@csioz.gov.pl 

www.csioz.gov.pl 

Skrytka odbiorcza na ePUAP:  

/csiozgovpl/skrytka 

Adres:  

Centrum Systemów 

Informacyjnych  

Ochrony Zdrowia  

ul. Stanisława Dubois 5A 

00-184 Warszawa 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia powstało w dniu 

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

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

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

2012  na Dyrektora Centrum został powołany Marcin Kędzierski. 

Centrum jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właści-

wemu do spraw zdrowia, której przedmiotem działalności jest m. in. reali-

zacja zadań z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego, obejmują-

cych organizację i ochronę zdrowia, harmonizację z Unią Europejską 

w ramach funduszy strukturalnych i programów e-Zdrowia oraz wspoma-

ganie decyzji zarządczych ministra właściwego do spraw zdrowia na pod-

stawie 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  

Elektroniczna Platforma Groma-

dzenia,   Analizy i Udostępniania 

z a s o b ó w  c y f r o w y c h 

o Zdarzeniach Medycznych (P1) 

Dnia 07 listopada 2013 została podpisana umowa 

z firmą public relations. Kampanię zaprojektuje 

i przeprowadzi dla CSIOZ konsorcjum składające się 

z firm Partner of Promotion i Infinity Media.  

W dniu 5 grudnia 2013 roku odbyło się piąte spotkanie 

Grupy Doradczej Użytkowników.  

Dnia 18 grudnia 2013 r. Centrum  udostępniło do kon-

sultacji kolejną, trzecią wersję dokumentu Reguł tworze-

nia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i model 

transportowy danych o Zdarzeniach Medycznych oraz 

Indeksie EDM. 

Przeprowadzono kolejne uzgodnienia z przedstawiciela-

mi GIODO, dotyczące koncepcji realizacji zagadnień 

danych osobowych w Systemie P1 oraz harmonogramu 

prac.  Równolegle trwają także prace w zakresie opraco-

wania dokumentacji przetwarzania danych  osobowych 

w Systemie P1. 

W dniu 17 stycznia 2014 r. Centrum Systemów Informa-

cyjnych Ochrony Zdrowia opublikowało do konsultacji 

wytyczne i rekomendacje dla usługodawców w zakresie 

budowania i stosowania systemu bezpiecznego przetwa-

rzania elektronicznej dokumentacji medycznej. 

Regularnie prowadzone są również ustalenia 

zespołów wykonawczych Projektu P1 

z Interesariuszami w zakresie funkcjonalności 

planowanych do wdrożenia w ramach Platfor-

my P1.  Podczas ostatnich dwóch miesięcy 

odbyły się spotkania z przedstawicielami NFZ, ZUS, 

MSW, KRUS, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicz-

nego - Państwowy Zakład Higieny oraz różnych departa-

mentów Ministerstwa Zdrowia. 

Dnia 10 stycznia 2014 r. w CSIOZ odbyło się spotkanie 

z przedstawicielami Urzędów Marszałkowskich,  poświę-

cone roli koordynacji programów regionalnych z pozio-

mu centralnego oraz możliwym kierunkom jej rozwoju, 

w tym zapewnienia interoperacyjności oraz komplemen-

tarności systemów regionalnych z systemem centralnym. 

Ustalane są terminy kolejnego, z cyklu otwartych      

spotkań na temat Projektu P1, kierowanych do lekarzy, 

farmaceutów personelu medycznego oraz pracowników 

wydziałów zdrowia. Najbliższe spotkanie planowane jest 

w lutym 2014 r. Informacje na ten temat będą zamiesz-

czane na stronie internetowej, zachęcamy wszystkich 

zainteresowanych do jej regularnego odwiedzania 

www.csioz.gov.pl/index.php. 

Po więcej aktualnych informacji o Projekcie P1 zaprasza-

my na www.P1.csioz.gov.pl ■ 

Kontakt: Biuro Zarządzania Projektami, 

e-mail: p1_info@csioz.gov.pl  
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