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Agenda

• Przedstawienie zmian legislacyjnych EDM

• Zakres projektu p1

• Harmonogram 

• Funkcjonalności E-recepty 

• Ważne publikacje CSIOZ



Dokumentacja medyczna

• Np.:

• Księga oczekujących

• Księga chorych

• Księga pracowni 
diagnostycznej

• Np.:

• Sprawozdania 
rozliczeniowe

• Statystyki

• Np.:

• Historia zdrowia i 
choroby

• Historia choroby

• Np.:

• Recepta

• Skierowanie

• Zlecenie

• Karta informacyjna

Indywidualna 
zewnętrzna

Indywidualna 
wewnętrzna

Zbiorcza 
wewnętrzna

Zbiorcza 
zewnętrzna



Mała nowelizacja ustawy o SIOZ

• Ograniczenie definicji EDM do recept, skierowań i dokumentów wymienionych w 

rozporządzeniu z art. 13 ustawy o sioz (zgodne z szablonami PIK HL7 CDA ) tj. karty 

informacyjnej leczenia szpitalnego, karty odmowy przyjęcia do szpitala, informacji 

pisemnej lekarza specjalisty dla lekarza kierującego. 

• Obowiązek prowadzenia EDM zgodnie z PIK HL7 CDA

• Data wejścia w życie: 2017-09-02



Zakres Data udostępnienia 
funkcjonalności

zgodnie z 
harmonogramem Fazy 

2 P1

Obowiązek podłączenia się 
usługodawców do P1 zgodnie z 

poniższym:

Nowelizacja ustawy w zakresie 
terminów wchodzenia w życie 

obowiązków związanych z EDM. 

e-Recepta
2018-02-16 nie później niż do dnia 2018-12-31

obowiązek wystawiania recepty w 
postaci elektronicznej 

- od 2020-01-01

e-Skierowanie

2018-10-16 nie później niż do dnia 2019-06-30
obowiązek wystawiania 
skierowania w postaci 

elektronicznej - 2021-01-01

Zdarzenia medyczne oraz 
wymiana dokumentacji 

medycznej 
2019-10-16 nie później niż do dnia 2019-12-31

obowiązek wymiany za 
pośrednictwem Platformy P1 - od 

2021-01-01

Terminy wprowadzenia EDM (art. 56 ustawy o SIOZ)



Ustawa wdrożeniowa

• Usunięto z art. 36 ust. 6 zapis dot. umów partnerstwa pomiędzy podmiotami 

powiązanymi

• Data wejścia w życie: 2017-09-02



Trwają pracę nad projektem dużej nowelizacji ustawy o SIOZ

• P1 – usunięcie zlecenia na wyroby medyczne i deklaracji wyboru lekarza i 

pielęgniarki POZ.

• Wymiana EDM poza P1

• Ujęcie regionalnych platformy e-zdrowia



Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i 
Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach 

Medycznych (P1) – faza II



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

Opracowano Plan naprawczy dla Projektu P1:

• fazowanie Projektu 
• realizacja Projektu w cyklu przyrostowym 
• odpowiedzialność jednego wykonawcy za  
realizowaną    funkcjonalność 
• wznowienie konsultacji ze środowiskami 
medycznymi 
• ograniczenie funkcjonalności Projektu.

Zakres funkcjonalny P1:

 e-Recepta
 e-Skierowanie
 Internetowe Konto Pacjenta
 Informacje o zdarzeniach

medycznych
 Wsparcie wymiany Elektronicznej

Dokumentacji Medycznej
 Aplikacja Usługodawców i Aptek
 Analiza Danych
 Platforma Publikacyjna MZ
 e-Zlecenie
 e-Zwolnienie
 Archiwum EDM po likwidowanych

podmiotach
 Dane krytyczne, deklaracje POZ
 Aplikacja płatnika
 Aplikacja innych podmiotów



Plan włączania systemów usługodawców do systemu P1

• Publikacja specyfikacji komunikatów
• Uruchomienie środowiska ewaluacyjnego
• Pilotaż
• Wdrożenie dla całego kraju



Elektroniczna recepta

• Nieczytelna treść

• Ograniczenie błędów

• Optymalizacja czasu

• Usprawnienie procesu realizacji

• Usprawnienie opieki nad pacjentami

• Eliminacja problemu fałszywych recept



e-Recepta

Obsługa e-Recepty umożliwi w szczególności:

• Utworzenie i zapis elektronicznego dokumentu recepty;
• Przekazanie usługobiorcy informacji o receptach w pakiecie, w tym 

kodów dostępowych;
• Anulowanie recepty;
• Wystawianie recepty farmaceutycznej;
• Anulowanie recepty farmaceutycznej;
• Realizację recepty;
• Korektę realizacji recepty;
• Przeglądanie recept przez uprawnionego pracownika usługodawcy;
• Przeglądanie recept przez uprawnionego pracownika apteki;
• Przeglądanie recept przez usługobiorcę.



Elektroniczna recepta

Pracownik medyczny 
wystawia i cyfrowo 
podpisuje e-Receptę

P1 Weryfikacja
Zapis
Utworzenie kodu i kluczy 
dostępowych 

Lek

Lek

Lek

Lek

Lek

e-recepta

e-recepta

e-recepta

e-recepta

e-recepta

Paczka recept

Kod dostępowy
Klucz dostępowy



Przekazanie danych 

dostępowych

Elektroniczny 
dokument Recepty

Pacjent otrzymuje SMS, email lub papierowy 
wydruk z kodem i kluczem dostępowym e-Recepty





Odczyt elektronicznej recepty

Klucz
Kod (PIN) + PESEL

Lek

Lek

Lek

Lek

Lek

e-recepta

e-recepta

e-recepta

e-recepta

e-recepta

Paczka recept

P1



Realizacja elektronicznej recepty

P1

Lek

Lek

Lek

Lek

Lek

e-recepta

e-recepta

e-recepta

e-recepta

e-recepta

Paczka recept

Realizacja i e-taksacja

Realizacja i e-taksacja

NFZ



Realizacja elektronicznej recepty

• Stosowanie zasady jednego leku na jednej 
recepcie uprościło realizację recepty

• Zachowano zasadę możliwość częściowej 
realizacji recepty

• Umożliwiono zablokowania recepty w 
uzasadnionych przypadkach



Elektroniczna recepta, a pacjent

• Dostęp do informacji o przepisanych oraz 
przyjmowanych lekach (IKP)

• Stała dostępność informacji o danych 
umożliwiających realizację recepty (IKP)

• Bardziej elastyczna możliwość realizacji recept 
- w różnym czasie oraz aptekach

• Dostęp do informacji o leku (np. 
przeciwskazania)



Internetowe Konto Pacjenta

IKP to bezpłatna aplikacja internetowa, dzięki której każdy otrzyma dostęp do
informacji o swoich świadczeniach medycznych finansowanych ze środków
publicznych jak i prywatnych.

IKP umożliwi pacjentom dostęp/przeglądanie:

• Recept
• Skierowań
• Zdarzeń medycznych i indeksów (informacja o kontaktach z usługodawcami oraz 

o powstałej EDM)
• Pobieranie EDM
• Zarządzanie dostępem do danych – nadawanie preautoryzacji dla pracowników 

medycznych lub usługodawcy oraz pełnomocnikom



INTERNETOWE KONTO PACJENTA 

– RECEPTA

• Dokumenty recept
• Dane umożliwiające realizację recept w aptece (kody

dostępowe i klucze)
• Dostęp do informacji o realizacji recepty (wykupieniu

leku)
• Informacja o dawkowaniu
• Historia przyjmowanych leków



PUBLIKACJE

• Reguły tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej –
udostępniona po konsultacjach wersja 1.2. Szablony zmieniły status na 
aktywny. 

• Rekomendacje Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w 
zakresie bezpieczeństwa oraz rozwiązań technologicznych stosowanych 
podczas przetwarzania dokumentacji medycznej w postaci 
elektronicznej – odbyły się konsultacje społeczne, obecnie trwają prace 
nad aktualizacją dokumentu, zgodnie z otrzymanymi uwagami



Dziękuję za uwagę.

e-mail: wspolpraca-regiony@csioz.gov.pl 


