
Przekazujemy w Państwa ręce “Report on profile recommendations for  
e-Referral and exchange of medical documentation (P1/Increment 2 & 3)” (zwany dalej 
Raportem) opracowany przez IHE Europe / IHE Services przy współpracy z CSIOZ. 
 
 
Celem niniejszego Raportu jest wsparcie kompleksowego procesu implementacji 
interoperacyjnych rozwiązań IT opartych o Profile IHE  w obszarze ochrony zdrowia w Polsce.  
Zakres analiz oraz rekomendacji Profili IHE przedstawiony w niniejszym Raporcie obejmuje 
następujące obszary funkcjonalne:   

 elektroniczne skierowanie (Przypadek użycia: elektroniczne skierowanie),  

 wymiana elektronicznej dokumentacji medycznej (Przypadek użycia: Analiza 
elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta przez lekarza koordynującego opiekę 
nad pacjentem). 

 
Celem Raportu jest również wskazanie dobrych międzynarodowych praktyk w zakresie 
interoperacyjności systemów informacyjnych w obszarze ochrony zdrowia opartych na 
profilach integracyjnych IHE, które będą wykorzystywane przy realizacji Projektu P1. 
 
 
Oba wyżej wymienione przypadki użycia znalazły się na liście priorytetowych przypadków 
użycia w zakresie rozwoju e-zdrowia realizowanych przez CSIOZ. Sposób implementacji 
rozwiązań technicznych dla tych przypadków będzie miał wpływ na wszystkich uczestników 
sektora ochrony zdrowia (ich systemy IT) partycypujących w wytwarzaniu i udostępnianiu 
elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym elektronicznego skierowania. Oba obszary 
funkcjonalne stanowią również zakres funkcjonalny realizowanego przez CSIOZ Projektu P1 
(Etap 2 i Etap 3).  
 
W związku z przekonaniem o wartości i potrzebie implementacji standardów 
technologicznych umożliwiających wdrożenie interoperacyjności w ekosystemie e-zdrowia 
w Polsce, CSIOZ przy współpracy ze przedstawicielami obszaru ochrony zdrowia  dokonał  
wyboru standardów  HL7 CDA oraz  Profili IHE, jako kompleksowych narzędzi do implementacji 
interoperacyjności w Polsce.  
   
Raport, do którego niniejsze pismo stanowi wprowadzenie, został przygotowany dla CSIOZ, i 
będzie wykorzystany przez CSIOZ przy podjęciu decyzji dotyczącej zestawu Profili IHE będą 
wykorzystane przy realizacji kolejnych etapów Projektu P1 (w ramach ww. obszarów 
funkcjonalnych), tak by decyzja była podyktowana najtrafniej dobranymi Profilami IHE ze 
względu na: 

 zakres funkcjonalny podlegający digitalizacji; 

 architekturę ekosystemu e-zdrowia w Polsce, w tym z uwzględnieniem innych 
uczestników rynku w szczególności platform regionalnych oraz indywidualnych 
usługodawców;  

 możliwość realizowania Strategii rozwoju e-zdrowia w Polsce na lata 2018 – 2022 
z uwzględnieniem krajowych priorytetów w zakresie pożądanych do digitalizacji 
kolejnych przypadków.  

 



Z uwagi na zawartość merytoryczną Raportu obejmującą nie tylko rekomendacje samych 
Profili IHE ale również opisane w nim inne zalecenia związane z implementacja Profili IHE 
w Polsce, Rada ds. Interoperacyjności dla obszaru ochrony zdrowia podjęła decyzję 
o udostępnieniu niniejszego Raportu dla wszystkich uczestników obszaru ochrony zdrowia.  
 
Celem przekazania w Państwa ręce niniejszego dokumentu jest: 

1. Dostarczenie informacji o tym, jakie działania są prowadzone w CSIOZ w zakresie Profili 
IHE. 

2. Przekazanie informacji o tym, jaki zbiór Profili IHE CSIOZ będzie rozważać przy realizacji 
Projektu P1. 

3. Podzielenie się przekazanymi przez Ekspertów IHE zaleceniami w zakresie dalszych 
prac związanych z implementacja Profili IHE, w tym w szczególności w zakresie 
aspektów dotyczących zaprojektowania wysokopoziomowej architektury ekosystemu 
e-Zdrowia w Polsce. 

4. Zapewnienie by wiedza w zakresie prowadzonych przez CSIOZ prac w zakresie 
implementacji interoperacyjności w kraju była wyrównana i aby wszyscy 
zainteresowani obszarem uczestnicy rynku mogli aktywnie partycypować 
w prowadzonych przez CSIOZ działaniach.  

 
Ponadto, informacje zawarte w niniejszym raporcie mogą być wykorzystywane już obecnie 
przy pracach koncepcyjnych nad rozwojem i tworzeniem rozwiązań regionalnych i lokalnych, 
jako źródło informacji o Profilach IHE przy implementacji rozwiązań funkcjonalnych e-
Skierowanie i wymiana elektronicznej dokumentacji medycznej.  
 
Podsumowanie prowadzonych przez CSIOZ działań w kontekście implementacji Profili IHE 
oraz dalsze plany: 
 

1. Implementacja w Systemie P1 w zakresie e-Recepty 2-ch profili PRE I DIS (Przedmiotem 
Raportu nie był zakres funkcjonalny e-Recepty. Decyzję w zakresie Profili IHE 
implementowanych w obszarze e-Recepta podjęto wcześniej. W przyszłości analizie 
będzie poddawana możliwość rozszerzenia zakresu Profili IHE również dla obszaru e-
Recepty). 

2. e-Recepta jest w chwili obecnej w zaawansowanym stanie realizacji, a specyfikacja 
i rozwiązanie dla elektronicznych dokumentów recepty i realizacji recepty zostały 
wytworzone w oparciu o Profile IHE: PRE I DIS; 

3. Na dzień dzisiejszy dysponujemy opracowanymi przy współpracy z Ekspertami IHE 
rekomendacjami Profili IHE dla e-Skierowania i wymiany elektronicznej dokumentacji 
medycznej. Wiemy jaki zestaw profili powinniśmy rozpatrywać na potrzeby realizacji 
tych 2-ch obszarów funkcjonalnych. 

4. Raport Rekomendacji Profili IHE został zaprezentowany i omówiony w gronie członków 
Rady ds. Interoperacyjności (RI). RI rekomendowała udostępnieniu Raportu dla 
wszystkich uczestników obszaru ochrony zdrowia. W trakcie prac w ramach RI 
wyłoniono listę dalszych komentarzy, sugestii i uwag do Raportu, które zostają 
załączone do Raportu jako Załącznik Rady ds. Interoperacyjności. W trakcie prac RI 
ustalono sposób realizacji zaleceń i sugestii przekazanych przez RI. 

5. Kolejnymi priorytetowymi zadaniami prowadzonymi przez CSIOZ przy partycypacji RI, 
uwzgledniającymi dorobek związany z utworzeniem Raportu będą: 



 opracowanie globalnego wysokopoziomowego modelu architektury 
ekosystemu e-zdrowia w Polsce; 

 podjęcie decyzji o zestawie Profili IHE, jakie będą implementowane w ramach 
P1.  

 
W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z treścią Raportu bardzo prosimy 
o kontakt z Biurem CSIOZ pod adresem: ….. 


