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Warszawa, 21 grudnia 2009 r. 

 

Niniejsza wersja uwzględnia zmiany wynikające z zaadresowania uwag 
zgłoszonych przez JASPERS oraz dodanie załącznika 5. 

Niniejsza wersja uwzględnia również aktualizację harmonogramów zawartych 
w Załączniku 3 i Załączniku 4 do stanu aktualnego na grudzień 2009 r. w oparciu 
o informacje przekazane przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 
Zdrowia (CSIOZ), na zlecenie oraz w uzgodnieniu z CSIOZ. 

 

 

Niniejsze Studium Wykonalności dla projektu „Elektroniczna Platforma 
Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach 
Medycznych” zostało opracowane dla CSIOZ przez Konsorcjum firm: 

► Ernst & Young Business Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
i Wspólnicy sp. k. – Lider Konsorcjum 

► Ernst & Young Corporate Finance sp. z o.o. 

► EuroSoft sp. z o.o. 

► International Management Services sp. z o.o. 

► ORTI K. Boś, P. P. Przybyła, J. Rycerz sp. j. 

► Gilon Business Insight Ltd. 

w ramach realizacji umów nr 24/08 oraz nr 11/2009 pomiędzy CSIOZ 
a Konsorcjum wyżej wymienionych firm. 
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2 Definicje pojęć 

Aplikacja on-line Aplikacja dostępna dla użytkownika 
przez Internet, z poziomu przeglądarki 
internetowej 

Ambulatoryjna opieka zdrowotna  Udzielenie przez usługodawców 
świadczeń opieki zdrowotnej osobom 
niewymagającym leczenia w 
warunkach całodobowych lub 
całodziennych (ustawa z dnia 27 
sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych) 

Architektura zorientowana na usługi 
(SOA) 

Koncepcja architektury zorientowanej 
biznesowo, w której procesy i dane 
grupowane są w operacyjnie 
i technologicznie niezależne, 
rozproszone usługi biznesowe 
dostarczane przez wykorzystywane 
aplikacje. Usługi zdefiniowane 
w architekturze SOA są zazwyczaj 
definiowane w sposób abstrakcyjny, 
niezależny od platformy 
programistycznej i technologii 
i udostępniane są za pomocą 
niezależnego protokołu 
komunikacyjnego 

Atak statystyczny Próba uzyskania dostępu do 
zabezpieczonych danych, przy 
wykorzystaniu metod analizy 
statystycznej 

Baza danych identyfikatorów TERYT TERYT - Rejestr urzędowy podziału 
terytorialnego kraju prowadzony przez 
GUS. Identyfikatory rejestru TERYT 
stanowią obowiązujący standard 
identyfikacji terytorialnej dla organów 
prowadzących urzędowe rejestry i 
systemy informacyjne administracji 
publicznej 

Baza EMR (baza rozszerzonych danych 
medycznych) 

W kontekście niniejszego Studium 
Wykonalności pojęcie to odnosi się do 
bazy danych przechowującej 
rozszerzone dane medyczne 
pacjentów w kontekście zdarzeń 
medycznych związanych 
z konkretnym, pojedynczym 
usługodawcą 

Biblioteka taśmowa Urządzenie umożliwiające zarządzanie 
kopiami zapasowymi i archiwum 
danych 
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Centrum Centrum Systemów Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 

Dane statystyczno-rozliczeniowe Dane niezbędne w procesie rozliczania 
świadczeń medycznych 

Dostawca usług EMR Dostawca usług związanych 
z zapewnieniem utrzymania baz EMR 

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Cyfrowy zapis dokumentacji medycznej 

Elektroniczne Archiwum Rozwiązanie pozwalające na 
przechowywanie dokumentów w formie 
elektronicznej 

EMR  Electronic Medical Record – termin 
używany do określenia danych 
medycznych związanych z jednostką 
(usługodawcą), w której dane te 
powstały 

Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego 

Organ Unii Europejskiej, powołany 
w 1975 roku w celu korygowania 
dysproporcji regionalnych we 
Wspólnocie 

e-Zdrowie Określenie technologii 
teleinformatycznych wykorzystywanych 
w zapobieganiu chorobom, 
diagnostyce, leczeniu i monitorowaniu 
stanu zdrowia pacjenta 

Gestor rejestru Podmiot decydujący o aktualizacji 
i odpowiedzialny za zarządzanie 
rejestrem medycznym 

Hospicjum  Zakład opieki zdrowotnej, sprawujący 
opiekę medyczną nad chorymi 
znajdującymi się w terminalnym 
okresie choroby oraz opiekę nad 
rodzinami tych pacjentów 

Hurtownia danych Centralnie zarządzana baza danych 
korzystająca z różnorodnych źródeł 
danych (zazwyczaj o dużym 
wolumenie) dostępnych 
w firmie/organizacji. Hurtownia danych 
jest zaprojektowana w celu 
prowadzenia złożonych analiz na 
zgromadzonych informacjach i bardzo 
często jest podstawą systemów 
analitycznych wykorzystywanych 
w firmie. Dane hurtowni są trwałe 
(wyłącznie do odczytu), zorientowane 
tematycznie (np. hurtownia danych 
klientów), zintegrowane, zasilane 
przyrostowo, często redundantne 
i odpowiednio zagregowane 

Indywidualne dane medyczne Dane medyczne dotyczące pacjenta 
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Infrastruktura klucza publicznego Ang. Public Key Infrastructure (PKI) 
obejmuje zarówno architekturę jak 
i zbiór zasad, procedur i technik 
funkcjonowania kryptograficznych 
systemów klucza publicznego, 
opartych na certyfikatach. W skład 
Infrastruktury Klucza Publicznego 
wchodzą następujące komponenty: 
urzędy certyfikacyjne, urzędy 
rejestracyjne, repozytoria, 
subskrybenci certyfikatów 
(użytkownicy), oprogramowanie 
i sprzęt. Infrastruktura klucza 
publicznego korzysta z pary 
związanych matematycznie kluczy 
kryptograficznych: prywatnego 
i publicznego oraz przypisanego do 
klucza publicznego certyfikatu 
cyfrowego umożliwiając 
uwierzytelnienie stron, weryfikację 
integralności danych, osiągnięcie 
niezaprzeczalności oraz zapewnienie 
poufności informacji 

Jednostka Administrująca SIOZ Wskazana jednostka, której głównym 
zadaniem byłoby wdrażanie, 
administrowanie, utrzymywanie 
i rozwój Systemu Informacji Ochrony 
Zdrowia (SIOZ) 

Jednostka Koordynująca Płatników Wskazana jednostka, której 
podstawowym zadaniem byłoby 
koordynowanie pracy Płatników, 
w szczególności w obszarze 
definiowania usług medycznych oraz 
parametrów ich weryfikacji. Zgodnie 
z projektem ustawy o państwowym 
nadzorze nad systemem 
powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego z dnia 31 lipca 2008 r. 
rolę tę może pełnić Urząd Nadzoru 
Ubezpieczeń Zdrowotnych 

Jednostki systemu ratownictwa 
medycznego  

Szpitalne oddziały ratunkowe oraz 
zespoły ratownictwa medycznego, 
mające za zadanie podejmowanie 
medycznych działań ratowniczych 

KACHNA Funkcjonujący w KRUS system 
ewidencji, obliczania i zarządzania 
składkami osób podlegających 
powszechnemu ubezpieczeniu 
zdrowotnemu w zakresie dotyczącym 
rolników i członków ich rodzin 
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Kolokacja Usługa informatyczna polegająca na 
ulokowaniu infrastruktury podmiotu 
(klienta) korzystającego z usługi 
w siedzibie dostawcy usługi, który 
zobowiązuje się do zapewnienia 
uzgodnionych parametrów pracy dla 
infrastruktury klienta 

Lecznictwo uzdrowiskowe Lecznictwo funkcjonujące w oparciu 
o ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 r. 
o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 
Nr 91, poz. 308, z późn. zm.) oraz 
ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. 
o lecznictwie uzdrowiskowym 
i obszarach ochrony uzdrowiskowej 
i gminach uzdrowiskowych (Dz. U. 
Nr 167, poz. 1399) 

Lekarz  Osoba posiadająca wymagane 
kwalifikacje, udzielająca świadczeń 
zdrowotnych, w szczególności: 
badanie stanu zdrowia, rozpoznawanie 
i zapobieganie chorobom, leczenie 
i rehabilitacja chorych, udzielanie 
porad lekarskich oraz wydawanie opinii 
i orzeczeń lekarskich 

Lekarz dentysta Osoba posiadająca wymagane 
kwalifikacje, udzielająca świadczeń 
w zakresie chorób jamy ustnej, części 
twarzowej czaszki oraz okolic 
przyległych (ustawa z dnia 5 grudnia 
1996r. o zawodach lekarza i dentysty) 

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej  Lekarz posiadający specjalizację co 
najmniej pierwszego stopnia 
w dziedzinie medycyny ogólnej, chorób 
wewnętrznych lub pediatrii lub 
posiadający tytuł specjalisty w 
dziedzinie medycyny rodzinnej, chorób 
wewnętrznych lub pediatrii, udzielający 
świadczeń w ramach podstawowej 
opieki zdrowotnej 

Medycyna pracy Diagnostyka, leczenie i profilaktyka 
chorób zawodowych 

Narzędzie ARIS Oprogramowanie wspierające 
definiowanie, analizę i optymalizację 
procesów biznesowych dostarczane 
przez IDS Sheer 

Narzędzie OLAP Rodzaj oprogramowania; 
oprogramowanie wspierające 
podejmowanie decyzji, które pozwala 
na analizę danych wielowymiarowych 
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Opieka długoterminowa Nieokreślone lub określone w czasie 
świadczenie usług pielęgnacyjno-
opiekuńczych i leczniczych oraz 
pomocy i wsparcia dla osób przewlekle 
chorych, bądź niepełnosprawnych, 
w szczególności w zakładach 
opiekuńczo-leczniczych, 
pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz 
hospicjach 

Pacjent Usługobiorca, który aktualnie korzysta 
ze świadczeń medycznych 

Personel medyczny Osoba uprawniona do udzielania 
świadczeń zdrowotnych oraz osoba 
legitymująca się nabyciem fachowych 
kwalifikacji do udzielania świadczeń 
zdrowotnych w określonym zakresie 
lub w określonej dziedzinie medycyny 

Pielęgniarka Osoba posiadająca wymagane 
kwalifikacje, udzielająca świadczeń 
zdrowotnych, a w szczególności 
świadczeń pielęgnacyjnych, 
zapobiegawczych, diagnostycznych, 
leczniczych, rehabilitacyjnych oraz 
z zakresu promocji zdrowia (ustawa 
z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej) 

Płatnik Jednostka organizacyjna 
odpowiedzialna za wydatkowanie 
środków publicznych w ochronie 
zdrowia. Obecnie jest to Narodowy 
Fundusz Zdrowia 

Podpis elektroniczny Dane w postaci elektronicznej, które 
dołączone do wiadomości służą do 
weryfikacji jej źródła oraz identyfikacji 
nadawcy 

Podstawowa opieka zdrowotna  Świadczenia zdrowotne profilaktyczne, 
diagnostyczne, lecznicze, 
rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne 
z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej 
i pediatrii, udzielane w ramach opieki 
zdrowotnej (ustawa z dnia 27 sierpnia 
2004r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych)  

Podstawowe dane medyczne Indywidualne dane medyczne 
gromadzone centralnie i udostępniane 
on-line 
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Położna Osoba posiadająca wymagane 
kwalifikacje, udzielająca świadczeń 
zdrowotnych, a w szczególności 
świadczeń pielęgnacyjnych, 
zapobiegawczych, diagnostycznych, 
leczniczych, rehabilitacyjnych oraz 
promocji zdrowia, w zakresie opieki 
nad kobietą, kobietą ciężarną, rodzącą, 
położnicą oraz noworodkiem (ustawa 
z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej) 

Portal B2C Portal wspierający relacje występujące 
pomiędzy firmą a klientem końcowym 

Praktyka lekarska Podmiot funkcjonujący m.in. 
w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, 
odrębny niż zakład opieki zdrowotnej 

Prawo pierwotne Jeden z filarów prawa wspólnotowego 
obok prawa wtórnego oraz pozostałych 
źródeł prawa. Stanowią go traktaty 
założycielskie Wspólnot Europejskich 
i Unii Europejskiej, umowy zmieniające 
i uzupełniające traktaty założycielskie, 
traktaty akcesyjne oraz załączniki do 
traktatów sporządzane w formie 
protokołów 

Priorytet I PO KL Priorytet „Społeczeństwo informacyjne 
– budowa elektronicznej administracji” 
wchodzący w skład Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Priorytet V PO KL Priorytet „Dobre Rządzenie”, 
wchodzący w skład Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Priorytet VII POIG Priorytet „Społeczeństwo informacyjne 
– budowa elektronicznej administracji”, 
wchodzący w skład Programu 
Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka 

Profilaktyczna opieka zdrowotna  Ogół działań zapobiegających 
powstawaniu i szerzeniu się 
niekorzystnych skutków zdrowotnych 

Program (PIOZ) Program Informatyzacji Ochrony 
Zdrowia 

Projekt Projekt pn. „Elektroniczna Platforma 
Gromadzenia, Analizy i Udostępniania 
zasobów cyfrowych o Zdarzeniach 
Medycznych” 

Projekt pl.ID Projekt „pl.id - polska karta ID” 
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Przychodnia  Zakład opieki zdrowotnej udzielający 
świadczeń podstawowej i 
specjalistycznej opieki zdrowotnej, 
w warunkach ambulatoryjnych lub 
domowych (ustawa z dnia 30 sierpnia 
1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej) 

Punkty apteczne Ogólnodostępne punkty sprzedaży 
leków gotowych o ściśle określonym 
asortymencie. 

Rejestr Ewidencja, wykaz, lista, spis albo inna 
forma ewidencji danych 

Rejestr medyczny Rejestr w ochronie zdrowia 

Rejestry podmiotowe (medyczne 
rejestry podmiotowe) 

Rejestry podmiotowe w kontekście 
Projektu to rejestry, w których 
rejestrowane z podmioty prowadzące 
określoną działalność związaną z 
ochroną zdrowia, podmioty 
uczestniczące w ochronie zdrowia, np. 
przynależące do określonej grupy 
zawodowej, zarówno osoby fizyczne, 
jak i osoby prawne oraz jednostki 
organizacyjne nie posiadające 
osobowości prawnej, a także wybrane 
zdarzenia związane z ochroną zdrowia 

Rejestry przedmiotowe Rejestry przedmiotowe w kontekście 
Projektu to wszystkie rejestry tworzone 
i utrzymywane w ramach SIOZ na 
podstawie danych wprowadzanych do 
SIOZ 

Rejestry referencyjne Rejestry referencyjne w kontekście 
Projektu to wszystkie rejestry 
zewnętrzne względem SIOZ, których 
prowadzenie jest wymagane przez 
obowiązujące przepisy prawa, w tym 
m.in. PESEL, KEP, KRS, rejestr 
lekarzy, rejestr aptek, RZOZ 

Rejestry wtórne Rejestry wtórne w kontekście Projektu 
to wszystkie rejestry tworzone 
i utrzymywanie w ramach SIOZ na 
podstawie danych zawartych 
w rejestrach referencyjnych oraz 
informacji pozyskiwanych w inny 
sposób 

Rozszerzone dane medyczne Indywidualne dane medyczne o dużej 
objętości (zdjęcia, pełna dokumentacja 
medyczna) oraz dane nieistotne 
z perspektywy długoterminowego 
zdrowia pacjenta (informacje 
szczegółowe o przebiegu leczenia 
szpitalnego) gromadzone lokalnie 
przez usługodawców lub dostawców 
usług EMR, gdyż nie jest niezbędny 
dostęp do nich on-line 
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Standard de facto Standard niezatwierdzony przez żadną 
organizację standaryzacyjną, jednak 
powszechnie stosowany w praktyce, 
w szczególności w sytuacjach, gdy 
standard formalny nie istnieje, ma dla 
danego zastosowania istotne wady lub 
nie jest rozpowszechniony 

Standard de iure Standard wynikający z norm prawnych, 
regulacji lub wprowadzony oficjalnie 
przez organizację standaryzacyjną 

Standard otwarty Standard, do którego pełnej 
specyfikacji dostęp nie jest limitowany 
prawnie, finansowo (jest wolny od 
opłat) lub tajemnicą handlową firmy lub 
osoby, która standard opracowała. 
Ponadto standard uznawany jako 
otwarty jest zwykle opracowywany, 
zatwierdzany oraz później ewentualnie 
modyfikowany przez porozumienie 
(organizację lub instytucją 
standaryzującą) zainteresowanych 
tworzeniem tego standardu. 
Organizacja taka umożliwia każdemu 
wgląd do dokumentacji standardu, jego 
krytykę oraz prawo zgłoszenia 
poprawek i ulepszeń 

Otwartym standardem może być 
format pliku, protokół komunikacyjny, 
konstrukcja sprzętu, interfejs 
programowania aplikacji, nośniki 
informacji itp. 

Studium Wykonalności Niniejsze studium wykonalności dla 
projektu pn. " Elektroniczna Platforma 
Gromadzenia, Analizy i Udostępniania 
zasobów cyfrowych o Zdarzeniach 
Medycznych" 

System ADT szpitala Ang. Admission, Discharge and 
Transfer - system 
przyjęciowo-wypisowy szpitala 

System Informacyjny Ochrony Zdrowia 
(SIOZ) 

System informatyczny będący 
głównym produktem projektów P1 i P2 
realizowanych przez CSIOZ 
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Szyna usług ESB Ang. Enterprise Service Bus (ESB) – 
oparte na otwartych standardach 
oprogramowanie typu middleware, 
które dostarcza możliwość 
bezpiecznego współdziałania 
(interoperacyjność) aplikacji poprzez 
interfejsy usług sieciowych (web 
services). Szyna usługowa zapewnia 
wymianę informacji pomiędzy 
aplikacjami opartymi na różnych 
technologiach, działających na różnych 
platformach poprzez usługi 
integracyjne takie jak transformacje 
i inteligentny routing informacji. Dzięki 
zastosowaniu takiego rozwiązania 
usługi mogą być dowolnie 
konfigurowane, rozszerzane, 
przemieszczane lub podmieniane bez 
przerywania pracy systemów 
biznesowych lub modyfikowania 
aplikacji 

Świadczenia służby medycyny pracy Świadczenia mające na celu ochronę 
zdrowia pracujących pod wpływem 
niekorzystnych warunków związanych 
ze środowiskiem pracy i sposobem jej 
wykonywania, a także sprawowania 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
pracującymi 

Świadczenia specjalistyczne Świadczenia opieki zdrowotnej 
udzielane we wszystkich dziedzinach 
medycyny z wyłączeniem świadczeń 
udzielanych w zakresie podstawowej 
opieki zdrowotnej (ustawa z dnia 
27 sierpnia 2004r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych) 

Świadczenia zdrowotne Działania służące zachowaniu, 
ratowaniu, przywracaniu i poprawie 
zdrowia oraz inne działania medyczne 
wynikające z procesu leczenia lub 
przepisów odrębnych regulujących 
zasady ich wykonywania (ustawa z 
dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach 
opieki zdrowotnej) 

Usługa medyczna 
(świadczenie medyczne) 

Element definiowany przez płatnika 
i jednostkę odpowiedzialną za 
definiowanie polityki zdrowotnej kraju 

Usługi sieciowe Ang. web services – komponenty 
programowe reprezentujące funkcje 
biznesowe (lub usługi biznesowe) 
dostępne dla innych aplikacji za 
pośrednictwem sieci i przy użyciu 
ogólnie dostępnych, powszechnych 
protokołów internetowych 

Usługobiorca (świadczeniobiorca) Osoba uprawniona do korzystania ze 
świadczeń medycznych 
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Usługodawca (świadczeniodawca, 
jednostka ochrony zdrowia) 

Jednostka świadcząca usługi 
medyczne lub apteka 

Wnioskodawca Centrum Systemów Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 

Wykonawca Wykonawca lub wykonawcy będący 
autorami niniejszego opracowania 

Wytyczna 1.2.3 Wytyczna Wspólnoty Europejskiej 
służąca „promowaniu społeczeństwa 
informacyjnego dla wszystkich” 

Wytyczna 1.3.4 SWW Wytyczna Wspólnoty Europejskiej 
dotycząca zdolności administracyjnych 

Zakład opieki zdrowotnej Zakład spełniający warunki określone 
w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. 
o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 
Nr 91 poz. 408 z późn. zm.), tj. szpital, 
zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład 
pielęgnacyjno-opiekuńczy, sanatorium 
prewentorium, przychodnia, ośrodek 
zdrowia, poradnia, pogotowie 
ratunkowe, medyczne laboratorium 
diagnostyczne, pracownia protetyki 
stomatologicznej i ortodoncji, zakład 
rehabilitacji leczniczej, żłobek lub inny 
zakład spełniający warunki określone 
w ustawie 

Zakład opiekuńczo-leczniczy Zakład opieki zdrowotnej udzielający 
całodobowych świadczeń zdrowotnych, 
które obejmują swoim zakresem 
pielęgnację i rehabilitację osób 
niewymagających hospitalizacji oraz 
zapewniający im środki 
farmaceutyczne i materiały medyczne, 
pomieszczenie oraz wyżywienie 
(ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. 
o zakładach opieki zdrowotnej) 

Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy Zakład opieki zdrowotnej, który 
prowadzi całodobową opiekę, 
pielęgnację i rehabilitacje osób nie 
wymagających hospitalizacji, 
zapewniający im kontynuację leczenia 
farmakologicznego, zakwaterowanie 
i wyżywienie, a także edukację 
zdrowotną pacjentom i członkom 
rodziny (ustawa z dnia 30 sierpnia 
1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej) 

Zbiorcze dane medyczne Dane medyczne dotyczące więcej niż 
jednego pacjenta, w przypadku co do 
których nie ma możliwości ustalenia 
kogo dotyczą 
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3 Akronimy 

ATC Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna 
- system porządkujący leki, środki i produkty 
wykorzystywane w medycynie. 

ADT Admission, Discharge and Transfer - System 
przyjęciowo-wypisowy 

Analiza K/K, CBA Analiza Kosztów i Korzyści 

B2C Business-to-Consumer, określenie relacji występujących 
pomiędzy przedsiębiorstwami a klientami końcowymi 

BIK Budżetowanie i Kontroling 

CBE  Centralna Baza Endoprotezoplastyki 

CBPM Centralna Baza Personelu Medycznego 

CEPiK Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców 

CMKO Centralny System Definiowania i Monitorowania 
Kontraktowania 

CML Centralny Monitoring Leków 

CMZO Centralny Monitoring Zaopatrzenia Ortopedycznego 

COBIT The Control Objectives for Information and related 
Technology 

CRM  System zarządzający relacjami z pacjentami 

CRS Centralny Rejestr Sprzeciwów 

CSIOZ Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

CSM Centralne Systemy Medyczne 

CWU Centralny Wykaz Ubezpieczonych 

CZP Centra Zdrowia Publicznego 

DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine – 
Obrazowanie Cyfrowe i Wymiana Obrazów w Medycynie 

EBI Europejski Bank Inwestycyjny 

EFI Europejski Fundusz Inwestycyjny 

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EHR Elektroniczny Zapis Danych Medycznych (Electronic Health 
Record) 

EKD Europejska Klasyfikacja Działalności 

EKUZ Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego 

EMR  Electronic Medical Record – termin używany do określenia 
danych medycznych związanych z jednostką, w której dane 
te powstały 
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EOG  Europejski Obszar Gospodarczy 

ePUAP Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej 

e-RZOZ Platforma udostępniania on-line usług Rejestru Zakładów 
Opieki Zdrowotnej 

ESB Enterprise Service Bus - szyna usług przedsiębiorstwa 

EWG Europejska Wspólnota Gospodarcza 

G2B Government-to-Business, określenie relacji występujących 
pomiędzy administracją publiczną a przedsiębiorstwami 

GIF Główny Inspektorat Farmaceutyczny 

GIS  Główny Inspektorat Sanitarny 

GIW Główny Inspektorat Weterynarii 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

ICD-9 The International Classification of Diseases, 9th Revision 
- międzynarodowa klasyfikacja chorób, wydanie 9; 
rozwijana przez WHO 

ICD-10 International Statistical Classification of Diseases and 
Related Health Problems, 10th Revision - międzynarodowa 
statystyczna klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych, 
wydanie 10; rozwijana przez WHO 

ICF International Classification of Functioning, Disability and 
Health – międzynarodowa klasyfikacja działań, upośledzeń 
i zdrowia składająca się z listy funkcji i struktur ciała oraz 
listy dziedzin czynności i udziału; rozwijana przez WHO 

ICHI International Classification of Health Interventions – 
międzynarodowa klasyfikacja procedur medycznych 
rozwijana przez WHO 

ICT Information and Communication Technology - technologie 
informacyjne i komunikacyjne 

IHE Integrating the Healthcare Enterprise – inicjatywa mająca 
na celu opracowanie globalnych standardów 
interoperacyjności w ochronie zdrowia 

IP Instytucja Pośrednicząca 

IPII Instytucja Wdrażająca 

ISWRM Informacyjny System Wspomagający Ratownictwo 
Medyczne 

ITIL Information Technology Infrastructure Library – zbiór 
najlepszych praktyk dotyczących świadczenia usług 
informatycznych 

IW Instytucja Wnioskująca 

IZ Instytucja Zarządzająca 

KDROLO Kanał Dystrybucji z List Oczekujących 

KE, Komisja Komisja Europejska 

KEP  Krajowa Ewidencja Podatników 
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KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

KRUS Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

KSI ZUS Kompleksowy System Informatyczny ZUS 

LAN  Local Area Network (sieć komputerowa lokalna) 

MCA Multi-criteria analysis (analiza wielokryterialna) 

MF Ministerstwo Finansów 

MON  Ministerstwo Obrony Narodowej 

MP Medycyna Pracy 

MPLS Multiprotocol Label Switching 

MRR  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

MS Ministerstwo Sprawiedliwości 

MSP Managing Succesful Programmes (metodyka zarządzania 
programami) 

MSWiA Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

MZ Ministerstwo Zdrowia 

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia 

NIA Naczelna Izba Aptekarska 

NIL Naczelna Izba Lekarska 

NIP Numer Identyfikacji Podatkowej 

NIPP Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych 

OW NFZ Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 

P1 Projekt pn. „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i 
Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach 
Medycznych” 

P2 Projekt pn. „Platforma udostępniania on-line 
przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów 
medycznych” 

P3 Inicjatywa „Systemy związane z przebudową, 
dostosowaniem, utrzymaniem i monitorowaniem rejestrów 
i innych zasobów ochrony zdrowia przez organy publiczne, 
w tym administrację państwową i samorządową” planowana 
do realizacji przez CSIOZ, obejmująca swoim zakresem 
działania związane z informatyzacją rejestrów medycznych 
i ich dostosowaniem do wymagań SIOZ 

PACS Picture Archiving and Communications System (System 
Archiwizacji i Transmisji Obrazów) 

PIŁ Polska Instytucja Łącznikowa 

PIOZ Program Informatyzacji Ochrony Zdrowia 

PKI  Public Key Infrastructure – Infrastruktura klucza 
publicznego 

PO Program Operacyjny 
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PO IG Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 

PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

PO IiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

POZ Podstawowa Opieka Zdrowotna 

PRINCE2 PRojects IN Controlled Environments – metodyka 
zarządzania projektami 

RBAC Role-Based Access Control – kontrola dostępu oparta na 
rolach 

RP Rzeczpospolita Polska 

SABSA Sherwood Applied Business Security Architecture 
- struktura i metodyka dotycząca architektury 
bezpieczeństwa i zarządzania usługami 

SI System Informatyczny Usługodawcy  

SIOZ System Informacyjny Ochrony Zdrowia 

SLA Service Level Agreement (umowa określająca poziom 
jakości świadczonych usług informatycznych) 

SMZ Sprawozdawczość do MZ 

SNOMED Systematized Nomenclature of Medicine 
(usystematyzowana nomenklatura medyczna) 

SOA Service Oriented Architecture (architektura zorientowana na 
usługi) 

SOLU/SRU System Obsługi Lecznictwa Uzdrowiskowego/System 
Rozliczeń Uzdrowisk 

STRING Komisja Standardów i Wytycznych ds. Zastosowania 
Informatyki w Ochronie Zdrowia 

SWOT Heurystyczna technika analityczna, służąca do 
porządkowania informacji 

SWW  Strategiczne Wytyczne Wspólnotowe 

TERYT Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju 

UE Unia Europejska 

WAN Wide Area Network (sieć komputerowa rozległa) 

WHO World Health Organization (Światowa Organizacja Zdrowia, 
agencja Organizacji Narodów Zjednoczonych koordynująca 
działania w obszarze ochrony zdrowia) 

WWPE Władza Wdrażająca Programy Europejskie 

WZW Wirusowe Zapalenie Wątroby 

ZOZ Zakład Opieki Zdrowotnej 

ZPW Zintegrowany Pakiet Wytycznych 

ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
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4 Podsumowanie 

W związku z faktem, iż Projekt „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy 
i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” znajduje się na 
liście projektów indywidualnych POIG oraz biorąc pod uwagę, iż zgodnie 
z umową zawartą w dniu 30 czerwca 2008 r. pomiędzy Ministrem Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, zwanym również Instytucją Pośredniczącą, 
a Ministrem Zdrowia/Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia, 
zwanym również Beneficjentem, Centrum Systemów Informatycznych Ochrony 
Zdrowia zobowiązało się do przygotowania Projektu w pełnym zakresie, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz wytycznymi 
Ministra Rozwoju Regionalnego. 

Studium wykonalności, zgodnie z wskazaną wyżej umową, stanowi dokument 
niezbędny do podpisania umowy o dofinansowanie realizacji Projektu ze 
środków UE. 

Przedmiotowe Studium Wykonalności przedstawia koncepcję realizacji Projektu 
wraz z analizą opcji jego realizacji. Niniejszy dokument został przygotowany 
w oparciu o Instrukcję przygotowania studium wykonalności dla projektów 
informatycznych realizowanych w ramach VII osi priorytetowej Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  

 

Projekt „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów 
cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” ma na celu budowę elektronicznej 
platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia, umożliwiającej organom 
publicznym, w tym administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorcom 
(m.in. zakłady opieki zdrowotnej, apteki, praktyki lekarskie) i obywatelom 
gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach 
medycznych.  

W ramach Projektu planuje się wdrożenie systemów informatycznych, które 
pozwolą na usprawnienie procesów związanych z planowaniem i realizacją 
świadczeń zdrowotnych, monitorowaniem i sprawozdawczością z ich realizacji 
oraz publikowaniem informacji w obszarze ochrony zdrowia. Wdrażane 
rozwiązania umożliwią tworzenie, gromadzenie i udostępnianie elektronicznej 
dokumentacji medycznej pacjentów. Dzięki temu dane medyczne będą dostępne 
dla pacjenta i upoważnionego personelu medycznego w miejscu i czasie, 
w którym są potrzebne, aby zapewnić mu możliwie najwyższy poziom opieki 
zdrowotnej. 

Ponadto, wdrażane rozwiązania pozwolą na elektroniczną obsługę recept, 
skierowań oraz rezerwacji na porady lekarskie. Pozwoli to usprawnienie istotnych 
z perspektywy pacjenta procesów administracyjnych związanych z ochroną 
zdrowia. 

Wreszcie, wdrażane rozwiązania udostępnią podmiotom nadzorującym 
i kontrolującym służbę zdrowia w Polsce wiarygodne i aktualne informacje 
pozwalające monitorować i planować działania w obszarze ochrony zdrowia. 

Na osiągnięcie celu głównego Projektu będzie miała wpływ realizacja 
wymienionych poniżej celów szczegółowych, do których można zaliczyć: 

► poprawę jakości obsługi pacjentów, 

► planowanie opieki zdrowotnej, 
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► usprawnienie elektronicznego rozliczenia, 

► zarządzanie kryzysowe, 

► zapewnienie interoperacyjności z europejskimi platformami elektronicznymi 
w zakresie obszaru ochrony zdrowia, 

► zapewnienie wiarygodności danych o zdarzeniach medycznych. 

Osiągnięcie celów szczegółowych będzie wynikiem uzyskania zakładanych 
rezultatów Projektu, które z kolei będą efektem wygenerowania produktów 
Projektu. Ogółem przewidziane jest osiągnięcie co najmniej 15 rezultatów 
w trakcie realizacji Projektu. Będą to głównie rezultaty dotyczące informatyzacji 
danych medycznych pacjentów oraz udostępnienia tych danych uprawnionym 
osobom, wprowadzające elektroniczne dokumenty medyczne oraz umożliwiające 
obrót nimi, a także ułatwiające rozliczanie finansowe podmiotów w służbie zdrowia 
oraz komunikację systemów krajowych z ich zagranicznymi odpowiednikami. 

Uzyskanie pełnej funkcjonalności Projektu planowane jest w trakcie 2014 roku, po 
udanym wdrożeniu wszystkich elementów składowych Projektu. 

Projekt uwzględnia współpracę z innymi projektami realizowanych przez 
administrację publiczną, w szczególności projektem „ePUAP” oraz projektem 
„pl.ID – polska ID karta” realizowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. Koncepcja techniczna zakłada zastosowanie architektury 
zorientowanej na usługi, która umożliwi efektywną integrację systemów 
informatycznych w ochronie zdrowia i pozwoli zarządzać bezpieczeństwem 
wdrażanego rozwiązania. 

Z produktów zrealizowanych w ramach Projektu będą w szczególności korzystały 
następujące grupy użytkowników końcowych: 

► usługobiorcy, 

► personel medyczny, 

► świadczeniodawcy, 

► apteki, 

► płatnicy, 

► administracja publiczna. 

Za realizację Projektu odpowiedzialne będzie CSIOZ, choć skuteczne 
przeprowadzenie tego przedsięwzięcia wymagać będzie współpracy z licznymi 
podmiotami zewnętrznymi, takimi jak np.: 

► Ministerstwo Zdrowia, 

► Narodowy Fundusz Zdrowia, 

► Świadczeniodawcy i apteki, 

► Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

► Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 

► Naczelna Izba Lekarska, 

oraz wiele innych, w tym również organizacji branżowych, ściśle związanych 
z ochroną zdrowia. 

Nakłady inwestycyjne Projektu dla wybranego wariantu realizacji ponoszone 
w latach 2007-2014 wyniosą 712 640 tys. PLN. Nakłady odtworzeniowe, związane 
z utrzymaniem produktów Projektu, ponoszone będą po zakończeniu etapu 
realizacji poszczególnych faz realizacji Projektu. 
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Ponieważ Projekt nie generuje przychodów, jego realizacja i eksploatacja wiąże 
się z ujemnymi przepływami w całym okresie referencyjnym. W związku 
z powyższym finansowa bieżąca wartość netto inwestycji jest liczbą ujemną równą 
dla wybranego wariantu realizacji (926 926) tys. PLN. 

W zawiązku z powyższym wynik analizy finansowej dowodzi, iż realizacja Projektu 
z punktu widzenia finansowego nie jest opłacalna, co oznacza konieczność 
zaangażowania zewnętrznych środków finansowych, które zapewnią finansowanie 
dla Projektu i jego utrzymania po zakończeniu realizacji. 

Opierając się na rozważaniach opisanych w rozdziale dotyczącym analizy 
ekonomicznej obliczono wskaźniki efektywności ekonomicznej Projektu dla 
obydwu przedstawionych wariantów inwestycyjnych. Wskaźniki ekonomiczne dla 
wybranego do realizacji wariantu wynoszą: 

► Ekonomiczna bieżąca wartość netto inwestycji (ENPV) - 34 177 849 tys. PLN, 

► Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (EIRR) - 69,94%, 

► Wskaźnik efektywności ekonomicznej (B/C) - 19,23. 

Wysoki poziom wskaźników ekonomicznych wskazuje na opłacalność realizacji 
Projektu z punktu widzenia społeczno-ekonomicznego i wiąże się w dużej części 
z wysoką wyceną wartości Projektu przez przyszłych usługobiorców systemu. 
Korzyści ekonomiczne dla usługobiorców zostały określone dzięki metodologii 
willingness-to-pay, która jest wskazana przez Komisję Europejską w dokumencie 
”Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych: Przewodnik” jako wiążąca 
(dokładnie opisana w rozdziale Kwantyfikacja korzyści za pomocą metody 
willingness-to-pay (WTP)). 

Rozważania dotyczące implementacji systemu pozwoliły opracować szeroką listę 
korzyści ekonomicznych Projektu. Należą do nich między innymi oszczędność 
czasu lekarzy i pacjentów, zwiększenie efektywności pracy lekarzy, poprawa 
przejrzystości systemu oraz usprawnienie rozliczeń usługodawców z NFZ. Analiza 
korzyści ekonomicznych wskazała na dużą wartość dodaną płynącą z realizacji 
Projektu. 

CSIOZ jako instytucja odpowiedzialna za Projekt, będzie koordynować realizację 
Projektu. W ramach struktury organizacyjnej wyodrębniono Biuro Zarządzania 
Projektami, które będzie zarządzać wdrażaniem Projektu przy wsparciu ekspertów 
zewnętrznych. 

Realizacja Projektu będzie uwzględniała wszystkie wytyczne dotyczące polityk 
horyzontalnych Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie braku 
jakiegokolwiek zróżnicowania, wyłączenia lub ograniczenia ze względu na płeć, 
wiek, rasę, orientację seksualną, przynależność religijną, pochodzenie etniczne, 
niepełnosprawność, światopogląd, miejsce zamieszkania czy status społeczny, 
które powodowałoby uszczuplenie albo uniemożliwienie korzystania z produktów 
Projektu. 

Projekt w istotny sposób wpłynie ponadto na rozwój społeczeństwa 
informacyjnego w Polsce. Informatyzacja służby zdrowia jest bezpośrednio 
związana z realizacją strategicznych założeń Strategii Lizbońskiej, zakładającej 
poprawę innowacyjności gospodarek państw członkowskich UE. Dzięki stworzeniu 
podstaw e-administracji w sektorze ochrony zdrowia Polska wyraźnie poprawi 
swoją konkurencyjność oraz znacznie zwiększy udział nowoczesnych technologii 
wykorzystywanych w codziennym życiu społeczeństwa. 
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5 Podstawowe informacje 
o projekcie 

5.1 Geneza i istota Projektu 

Przesłanką do opracowania Projektu pn. „Elektroniczna Platforma 
Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach 
Medycznych” (określany w dalszej części Studium Wykonalności również jako 
Projekt lub Projekt P1) jest potrzeba przystosowania funkcjonującego systemu 
informacyjnego w sektorze ochrony zdrowia w Polsce do wymagań określonych 
w planie opracowanym na szczycie w Sewilli1. Potrzeba ta wynika z faktu, że 
rozwiązania informacyjne w polskiej ochronie zdrowia, zarówno w sferze 
funkcjonalnej, informacyjnej, jak i technicznej, nie stanowią uporządkowanego 
układu, a relacje łączące poszczególne elementy infrastruktury są słabe 
i niewystarczające lub nie istnieją w ogóle. 

Główne cechy istniejącej infrastruktury informacyjnej w ochronie zdrowia to 
w szczególności2: 

► brak strategicznego modelu infrastruktury informacyjnej, 

► autonomizacja systemów i zasobów informacyjnych sektora publicznego, 

► nowe technologie – stare procedury – jeszcze starsze metody projektowania, 

► dezintegracja i brak interoperacyjności systemów informacyjnych, 

► dominacja gestorów nad użytkownikami. 

Idea realizacji Projektu zrodziła się, a następnie została opracowana w Centrum 
Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Początkowo był on głównym 
elementem Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia (PIOZ), w skład którego 
wchodziło także 5 innych projektów dotyczących informatyzacji ochrony zdrowia. 

Skuteczna realizacja celów Projektu przyczyni się do osiągnięcia celów Programu 
Działań Wspólnotowych w Dziedzinie Zdrowia Publicznego3. Jednym z głównych 
jego celów jest „gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie danych na poziomie 
wspólnotowym w celu uzyskania obiektywnych, rzetelnych, zgodnych  
i porównywalnych informacji, które można wymieniać, oraz które umożliwiłyby 
Komisji i Państwom Członkowskim poprawienie informacji przekazywanych 
społeczeństwu oraz formułowanie właściwych strategii, polityk i działań mających 
na celu osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego”. Do celów 
szczegółowych ww. Programu Działań Wspólnotowych zalicza się do między 
innymi: 

                                                        
1 System informacyjny państwa to uporządkowany układ odpowiednich elementów, 
charakteryzujących się pewnymi właściwościami i połączonych wzajemnie określonymi 
relacjami. 
2 Opisane szerzej w rozdziale 4.2 Zidentyfikowane problemy. 

3 Decyzja 1786/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. 
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► „poprawę informacji i wiedzy na temat rozwoju zdrowia publicznego”, 

► „poszerzenie zdolności szybkiego, skoordynowanego reagowania na 
zagrożenia dla zdrowia”, 

► „promocję zdrowia oraz zapobiegających chorobom”. 

Kierunki przebudowy istniejącej infrastruktury informacyjnej w sektorze ochrony 
zdrowia zostały określone między innymi w następujących dokumentach: 

► „Nowoczesna infrastruktura informacyjna podstawą taniego i przyjaznego 
państwa obywatelskiego. Program reformy infrastruktury informacyjnej 
państwa i strategii informatyzacji sektora publicznego”, Warszawa, 2005, 

► zalecenia Komisji Europejskiej w zakresie e-Health, zawarte w dokumencie 
9185/04, obejmującym plan działań "Action plan for a European e-Health 
Area", 

► ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne4, 

► Plan Informatyzacji Państwa 2007-2013. 

Kwestia rozwijania technik informatycznych usprawniających opiekę medyczną 
pojawia się ponadto w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2007-20155, jako 
jedno z zadań mających na celu poprawę jakości świadczeń zdrowotnych  
w zakresie skuteczności, bezpieczeństwa i akceptowalności społecznej, w tym 
przestrzegania praw pacjenta. 

Niniejszy Projekt jest odpowiedzią na słabości polskiego systemu informacyjnego 
oraz informatycznego w służbie zdrowia. Realizacja Projektu w znaczącym 
stopniu wpłynie na integrację rozwiązań informacyjnych w sektorze ochrony 
zdrowia. 

Koncepcja Projektu została przedstawiona instytucjom wstępnie klasyfikującym 
projekty do dofinansowania z funduszy UE i została pozytywnie przez nie 
oceniona. Wyrazem akceptacji idei Projektu jest jego wyszczególnienie  
w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka6 (POIG). W uzasadnieniu podkreślony 
został między innymi fakt, iż Projekt w sposób szczególny przyczyni się do 
realizacji celów VII osi priorytetowej, a tym samym celów Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka. Podkreślone zostało ponadto jego strategiczne 
znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach POIG obszaru społeczeństwa 
informacyjnego. 

5.2 Tytuł Projektu 
Niniejsze Studium Wykonalności przedstawia opis realizacji projektu pn. 
„Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów 
cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”. 

                                                        

4 (Dz.U. nr 64, poz. 565 z pózn. zm.). 
5 Narodowy Program Zdrowia 2007-2015, załącznik do Uchwały Nr 90/2007 Rady Ministrów 
z dnia 15 maja 2007r. 
6 Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych, Program Operacyjny 
Innowacyjna Gospodarka, aktualizacja listy styczeń 2009 r. 
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5.3 Cel Projektu 
Celem Projektu jest budowa elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie 
ochrony zdrowia umożliwiającej organom administracji publicznej, w tym 
administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorcom (m.in. zakładom opieki 
zdrowotnej, aptekom, praktykom lekarskim i pielęgniarskim) i obywatelom 
gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach 
medycznych.  

Cel ten jest zgodny z celem VII osi priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne – 
budowa elektronicznej administracji Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka, 2007-2013.  

Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celu VII osi priorytetowej, 
polegającego „na poprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej 
poprzez zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych administracji 
publicznej oraz usług publicznych w formie cyfrowej dla obywateli  
i przedsiębiorców”7. 

Realizacja Projektu ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego 
w ramach POIG obszaru społeczeństwa informacyjnego. 

Założenia realizacji Projektu są zgodne z Narodowymi Strategicznymi Ramami 
Odniesienia8, których celem jest m.in. poprawa jakości funkcjonowania instytucji 
publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa, zakładająca 
wzmocnienie zdolności instytucji publicznych poprzez informatyzację służb 
publicznych i otoczenia biznesowego, w tym również poprzez stworzenie usług 
e-Zdrowia. 

Wykonanie Projektu przyczyni się do realizacji następujących Strategicznych 
Wytycznych Wspólnoty: 

► 1.3.4 Zdolności Administracyjne, 

► 1.2.3 Promowanie społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich, 

► 9 Zintegrowany Pakiet Wytycznych dotyczących ułatwienia 
rozpowszechniania technologii informacyjno–komunikacyjnych oraz tworzenie 
powszechnego społeczeństwa informacyjnego9.  

Cel projektu jest również zgodny z celem zawartym w Strategii Rozwoju Kraju 
2007-201510, jakim jest rozwój społeczeństwa informacyjnego i rozwój usług 
elektronicznych. Cel, którego realizację zakłada Projekt, figuruje także w Planie 
Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 pod nr 11.  

Wykonanie Projektu P1 stanowi kluczowy element realizacji informatyzacji sektora 
ochrony zdrowia, a tym samym jest kluczowym elementem informatyzacji całego 
obszaru administracji państwowej, realizowanej zgodnie z przepisami ustawy  

                                                        

7 http://www.mrr.gov.pl/ProgramyOperacyjne%202007- 
2013/Innowacyjna%20Gospodarka/Strony/poig2007-2013.aspx 

8 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy  
i zatrudnienie, Narodowa Strategia Spójności – dokument zaakceptowany decyzją Komisji 
Europejskiej zatwierdzającą pewne elementy Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia; 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj 2007 r.  

9 Zintegrowane wytyczne na rzecz wzrostu i zatrudnienia na lata 2008-2009. 

10 Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, przyjęta przez Radę Ministrów 29 listopada 
2006 r. 
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z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne11.  

Misją Projektu jest wsparcie systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Zakłada się,  
że realizacja Projektu będzie służyć obywatelom poprzez:  

► zwiększenie bezpieczeństwa zdrowia obywateli, 

► promocję zdrowia mającą na celu zapewnienie dobrobytu i solidarności 
społecznej, 

► rozpowszechnianie informacji na temat zdrowia. 

Rysunek 1 Korzyści wynikające z realizacji Projektu z punktu widzenia pacjenta 

Ułatwiona samokontrola 
stanu zdrowia na podstawie 
dostępu do wyników badań

Dostęp do danych 
medycznych pacjenta 
bez względu na czas i 
miejsce przebywania

Szybszy dostęp  do 
historii choroby

Efektywniejsze zarządzanie 
własnym czasem dzięki 

rejestracji on-line

E-recepta - wygodna, bezpieczna i 
praktyczna forma wykupywania 

leków

Bezpieczne przechowywanie 
danych medycznych

Łatwy dostęp do informacji 
medycznych poprzez portale 

internetowe

Skuteczniejsze leczenie dzięki 
bieżącej aktualizacji danych 

medycznych w karcie pacjenta

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Health Informatics Review”, Report. 

                                                        

11  (Dz. U. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 Nr 12, poz.65). 
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5.4 Lokalizacja projektu 
Projekt będzie realizowany na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Planowany 
zasięg terytorialny efektów prac powstałych w wyniku realizacji Projektu będzie 
miał charakter ogólnopolski. 

Jakowe względu na fakt, iż celem Projektu jest budowa elektronicznej platformy 
usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia, umożliwiającej organom 
publicznym i przedsiębiorcom gromadzenie, analizę i udostępnianie obywatelom 
zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych, można mówić o lokalizacji jedynie 
części infrastrukturalnej Projektu. Na tym etapie nie sposób wskazać dokładnych 
lokalizacji elementów infrastruktury, gdyż ograniczyłoby to możliwość wyboru 
najkorzystniejszych wariantów w kolejnej fazie prac. 

Produkty Projektu – systemy informatyczne udostępniające funkcjonalności za 
pośrednictwem sieci Internet – będą dostępne na obszarze Rzeczpospolitej 
Polskiej. 

Projekt będzie realizowany przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 
Zdrowia, jednostkę budżetową Ministra Zdrowia, zlokalizowaną przy 
Al. Jerozolimskich 155, 02-326 Warszawa.  

Obszarem działania Centrum jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

Rysunek 2 Miejsca realizacji projektu P1 
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Elementem realizacji Projektu będzie zakup nieruchomości na potrzeby Projektu. 
Realizowane będą w niej zadania związane z zarządzaniem Projektem, realizacją 
systemów informatycznych oraz utrzymaniem i rozwojem tych systemów. Zostanie 
w niej także zapewnione środowisko rozwojowe dla realizowanych systemów 
(serwerownia), które może pełnić także rolę w zakresie zabezpieczenia ciągłości 
przetwarzania. 

Natomiast środowisko testowe i produkcyjne systemów informatycznych zostanie 
zorganizowane w modelu kolokacji. Jednym z elementów realizacji Projektu 
będzie wybór wykonawców świadczących usługi udostępniania infrastruktury. 
Należy się zatem spodziewać, iż realizacja Projektu będzie miała miejsce również 
poza Warszawą.  

Poniżej przedstawiamy listę kilku przykładowych firm świadczących usługi 
kolokacji/data center w Polsce12. 

Tabela 1 Przykładowe firmy oferujące usługi kolokacji / data center w Polsce 

Nazwa firmy  Miejsce siedziby 

Multimedia Polska S.A. Gdynia 

Centrum Komputerowe ZETO S.A. Łódź 

Unizeto Technologies S.A. Szczecin 

KKI-BCI Sp. z o.o. Kraków 

TP S.A. Warszawa (Łódź) 

Asseco Business Solutions S.A.  Warszawa 

ATM S.A. Warszawa 

Datacom S.A. Warszawa 

Internet Group S.A. Warszawa 

Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. Warszawa 

IBM Polska Sp. z o.o. Warszawa 

Wola Info S.A. Warszawa 

GTS Energis Sp. z o.o. Warszawa 

Netia S.A.  Warszawa 

NASK Warszawa 

NetArt Sp. z o.o. Wieliczka 

T-Systems Polska sp. z o.o. Wrocław 

Źródło: Opracowanie własne. 

                                                        

12 Lista została stworzona jedynie dla potrzeb informacyjnych i nie stanowi pełnej listy firm 
świadczących usług kolokacji / data center w Polsce. 
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5.5 Odbiorcy ostateczni Projektu 
W Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka, 2007-201313 w ramach priorytetu VII, nie została określona grupa 
docelowa ostatecznych odbiorców. 

W związku z tym na potrzeby niniejszego Studium Wykonalności (SW) zostało 
określonych 6 grup odbiorców ostatecznych, w dalszej części SW zwanych 
również interesariuszami. Do tych grup zalicza się: 

► usługodawców, 

► apteki, 

► personel medyczny, 

► administrację publiczną, 

► płatników, 

► usługobiorców.  

Rysunek 3 Odbiorcy ostateczni Projektu 

► obecnie 1 podmiotpłatnicy

► 2 879 podmiotówadministracja

► 11 746 podmiotówapteki

► 85 497 podmiotówusługodawcy

► 343 437 osóbpersonel medyczny

► 38 125 479 osóbusługobiorcy

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS: „Podstawowe dane z zakresu 
ochrony zdrowia w 2007 r.”, Warszawa, 2008.  

Podziału odbiorców ostatecznych Projektu dokonano w oparciu o analizę zakresu 
oraz sposobów oddziaływania efektów realizacji Projektu.  

Liczebność poszczególnych grup interesariuszy przedstawiono w poniższej tabeli. 

                                                        

13 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-
2013 wersja z dnia 29 stycznia 2009 r., dokumencie opracowanym na podstawie Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 zatwierdzonego decyzją Komisji 
Europejskiej z dnia 1 października 2007 r. oraz uchwałą Rady Ministrów z dnia  
30 października 2007 r.  
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Tabela 2 Liczebność poszczególnych grup interesariuszy 

Usługobiorcy Personel medyczny
► 343 437

► Lekarze, lekarze dentyści, farmaceuci, 
pielęgniarki, położne, fizjoterapeuci 
i rehabilitanci, diagności laboratoryjni 

► 38 125 479
► Ludność Polski

Usługodawcy Apteki
► 11 746

► Apteki oraz punkty apteczne
► 85 497

► Zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne 
i grupowe praktyki lekarskie

Płatnicy Administracja publiczna
► 2 879

► Ministerstwa: Zdrowia, Sprawiedliwości, 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
Obrony Narodowej, Finansów, Główny 
Urząd Statystyczny, urzędy wojewódzkie, 
powiatowe oraz gminy

► 1
► Obecnie  w systemie powszechnego 

ubezpieczenia zdrowotnego funkcjonuje 
jeden płatnik NFZ 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS „Podstawowe dane z zakresu 
ochrony zdrowia w 2007 r.”, Warszawa, 2008. 

Najistotniejszą z punktu widzenia realizacji Projektu i najliczniejszą grupę 
odbiorców ostatecznych stanowią usługobiorcy (ludność Polski). 

Udane wdrożenie rozwiązań opracowanych w ramach Projektu będzie przede 
wszystkim zależało od skutecznego zarządzania nim przez CSIOZ oraz od 
efektywnej współpracy z jednostkami pośrednio zaangażowanymi w jego 
realizację.  

W fazie użytkowania zakłada się, że system z jednej strony będzie zasilany 
danymi przez jednostki zewnętrzne, z drugiej zaś strony podmioty zewnętrzne 
będą miały możliwość pobierania z niego danych. Z tego względu zakłada się,  
że już w trakcie realizacji Projektu konieczna będzie współpraca CSIOZ 
z podmiotami zewnętrznymi. 

Poniższy wykres przedstawia główne kierunki przepływu informacji pomiędzy 
podmiotami zewnętrznymi w ramach Projektu. 



Podstawowe informacje o projekcie 

 Studium Wykonalności dla projektu 33 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych 
o zdarzeniach medycznych 

Rysunek 4 Jednostki współpracujące w ramach realizacji Projektu 

Ministerstwo Zdrowia

Zakład Ubezpieczeń
Społecznych / Kasa Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego

Narodowy Fundusz Zdrowia Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Obrony Narodowej
Pozostałe jednostki 

administracji publicznej

Usługodawcy i apteki

Główny Urząd Statystyczny

Instytuty i jednostki badawcze

P1

dwukierunkowy 
przepływ danych

jednokierunkowy 
przepływ danych

Naczelna Izba Lekarska, 
Aptekarska i inne

 
Źródło: Opracowanie własne. 

Zakłada się, że w ramach realizacji Projektu, system będzie zasilany danymi, 
których właścicielami są podmioty zewnętrzne. Na przykład w celu pozyskania 
danych z medycznych rejestrów podmiotowych konieczna będzie współpraca 
z samorządami zawodowymi, m.in. Naczelną Izbą Lekarską oraz izbami 
okręgowymi, Naczelną Izbą Aptekarską, itp. Z kolei z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji pozyskiwane będą dane dotyczące obywateli 
(system PESEL). 

Jednocześnie większość z pomiotów współpracujących będzie miało możliwość 
korzystania z danych udostępnionych przez Projekt, zgodnie z posiadanymi przez 
siebie kompetencjami. 

Szczegółowe informacje dotyczące danych gromadzonych oraz udostępnianych 
w ramach Projektu zostały przedstawione w rozdziale 9. 

5.5.1 Zaangażowanie jednostek współpracujących 
w ramach realizacji Projektu 

W związku z niezbędnym istotnym zaangażowaniem jednostek współpracujących 
w ramach realizacji Projektu 

5.5.1.1 Proces angażowania kluczowych interesariuszy 
produktów Projektu w prace nad tymi produktami 
Realizacja Projektu została podzielona na fazy, które zostały opisane w rozdziale 
10.1.2. Z perspektywy zaangażowania jednostek współpracujących w ramach 
realizacji Projektu najistotniejszym zadaniem jest identyfikacja kluczowych 
interesariuszy poszczególnych produktów, która powinna zostać przeprowadzona 
w fazie Projektu Ogólnego. Zidentyfikowani interesariusze zostaną zaangażowani 
w realizację poszczególnych produktów w dalszych fazach realizacji Projektu. 
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W fazie Projektu Szczegółowego przedstawiciele jednostek współpracujących 
powinni być włączani w prace projektowe dotyczące produktów, dla których zostali 
oni zidentyfikowani jako kluczowi interesariusze. W ramach prac Beneficjent 
Projektu oraz przedstawiciele interesariuszy powinni przyjąć wspólne uzgodnienia 
dotyczące szczegółowego zakresu i sposobu realizacji produktu. 

Przedstawiciele kluczowych interesariuszy poszczególnych produktów Projektu 
powinni być włączani w roli obserwatorów w skład komisji przetargowych 
nadzorujących zamówienia dotyczące tych produktów. Każdorazowo, specyfikacja 
istotnych warunków zamówienia zatwierdzana przez komisję powinna zostać 
formalnie zaakceptowana przez przedstawicieli kluczowych interesariuszy. 
W przypadku braku takiej akceptacji, decyzje w kwestiach spornych powinien 
rozstrzygać przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia jako organu administracji 
rządowej odpowiedzialnego za realizację Projektu. 

Przedstawiony proces angażowania kluczowych interesariuszy produktów 
Projektu w ich realizację powinien zostać ujęty w formalną procedurę w celu 
zapewnienia skutecznej realizacji tego procesu. 

5.5.1.2 Pozostałe środki służące zaangażowaniu jednostek 
współpracujących w ramach realizacji Projektu 
Pozostałe środki niezbędne dla zaangażowania jednostek współpracujących 
w realizację Projektu zostały uwzględnione w ramach metodyki prowadzenia prac 
projektowych zawartej w rozdziale 10.1.1. Obejmują one w szczególności: 

► Komitet Sterujący Projektu w skład którego powinni zostać włączeni 
przedstawiciele jednostek współpracujących w Projekcie; 

► Plan Komunikacji, który powinien obejmować sposoby komunikacji wewnątrz 
Projektu (np. Kierownik Projektu – Komitet Sterujący) oraz komunikacji 
z otoczeniem, a w szczególności komunikację z interesariuszami Projektu; 

► Grupy Wsparcia Projektu, w ramach których mogą zostać utworzone zespoły 
przedstawicieli interesariuszy dla poszczególnych produktów Projektu. 
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6 Charakterystyka podmiotów 
odpowiedzialnych za 
realizację przedsięwzięcia 

6.1 Dane formalne i administracyjne 
Beneficjenta i Operatora 

Beneficjentem projektu jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. 
Przedmiot projektu pozostanie własnością Beneficjenta przez cały okres objęty 
analizą.  

W tabeli poniżej przedstawiono podstawowe informacje o CSIOZ. 

Tabela 3 Podstawowe dane o CSIOZ 

Beneficjent: Centrum Systemów Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 

Numer Identyfikacji Podatkowej 
(NIP): 

525-15-75-309 

Numer w Rejestrze Gospodarki 
Narodowej (REGON): 

001377706 

Adres: ul. Al. Jerozolimskie 155, 
02-326 Warszawa 

Tel.: 

Teleks/Faks: 

E-mail: 

+ 48 .(22) 597-09-27 

+ 48 (22) 597-09-37 

biuro@csioz.gov.pl 

Dyrektor dr n. med. Leszek Sikorski 

 

Dyrektor jest odpowiedzialny za koordynację prac związanych z realizacją 
Projektu.  

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zostało powołane w dniu 
1 sierpnia 2000 r. w wyniku przekształcenia Centrum Organizacji i Ekonomiki 
Ochrony Zdrowia w nową jednostkę organizacyjną, CSIOZ jest jednostką podległą 
Ministrowi Zdrowia. 

Dyrektor CSIOZ jest dysponentem II. stopnia środków budżetowych. Budżet 
CSIOZ finansowany jest przez ministra właściwego do spraw zdrowia z rozdziału 
85195, dział 85 - ochrona zdrowia, część 46 - minister zdrowia. 
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Działalność Centrum została zakwalifikowana według Europejskiej Klasyfikacji 
Działalności (EKD) pod symbolem 8514 – pozostała działalność związana 
z ochroną zdrowia ludzkiego. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 
Zdrowia nie posiada osobowości prawnej.  

Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy 
zatwierdzany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

Na czele Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia stoi Dyrektor. 
Poniżej został zaprezentowany schemat organizacyjny CSIOZ. 

Rysunek 5 Schemat organizacyjny CSIOZ 

 

Biuro Zarządzania Projektami

Sekretariat Dyrektora

Wydział Funduszy Europejskich

Pełnomocnik ds. Zarządzania 
Bezpieczeństwem

Pełnomocnik ds. Zarządzania 
Jakością Wydział Wdrożeń i 

Eksploatacji Systemów 
Informacyjnych

Wydział Badań i Analiz oraz 
Współpracy Międzynarodowej

► Sekcja Rozwoju Systemów 
Informacyjnych

► Sekcja Rejestrów i Identyfikatorów 
Elektronicznych

► Sekcja Analiz Kosztów Opieki 
Zdrowotnej

► Sekcja Badań i Analiz 
Socjologicznych

► Sekcja Badań i Analiz Statystycznych

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. 
Zamówień Publicznych

Wydział Administracyjny

Wydział Kadr

Wydział Organizacyjno-Prawny

Wydział Wsparcia Informatycznego

Dyrektor 
CSIOZ

► Kancelaria Centrum
► Sekretariat Centrum
► Archiwum Zakładowe

► Sekcja Finansowo-Księgowa
►Sekcja Kontroli
► Sekcja Oceny, Monitoringu i 

Sprawozdawczości

Wydział ds. Finansowo-Księgowych

Z-ca Dyrektora ds. 
Informacyjnych

Główny Księgowy

Z-ca Dyrektora ds. 
Organizacyjno-

Administracyjnych

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie projektu z dnia 29 marca 2009 r. zarządzenia 
Ministra zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie statutu Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony Zdrowia. 

W ramach struktury organizacyjnej CSIOZ zostało utworzone Biuro Zarządzania 
Projektami, którego działalność bezpośrednio związana jest z realizacją projektów 
finansowanych w ramach 7 osi priorytetowej POIG.  

Do zadań Biura Zarządzania Projektami (BZP) należy m.in.14: 

► Prowadzenie spraw w zakresie zarządzania projektami realizowanymi 
w ramach POIG 2007-2013 Priorytet VII Społeczeństwo Informacyjne – 
Budowa elektronicznej administracji w CSIOZ (Beneficjenta) oraz 
prowadzenie spraw związanych z wypełnieniem obowiązków Beneficjenta, 
o których mowa w stosownych umowach; 

► Prowadzenie spraw związanych z wsparciem projektów, w szczególności: 

o budową zespołów projektowych, 

o udzielaniem konsultacji i doradztwo, w tym w zakresie metodyki 
PRINCE2® oraz metodyki MSP, 

                                                        

14 Projekt z dnia 31 marca 2009 r. zarządzenia Ministra zdrowia w sprawie regulaminu 
organizacyjnego Centrum Systemów Informatycyjnych Ochrony Zdrowia. 
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o wdrożenie standardowej metodyki dla wszystkich projektów 
realizowanych przez BZP, 

o dostarczenie narzędzi i wiedzy koniecznej do zarządzania projektami, 
w tym wiedzy dotyczącej używanych programów komputerowych, 

o dbałością o terminową realizację zadań, ich monitorowanie, a także 
wykorzystanie oprogramowania wspomagającego zarządzania 
projektami. 

► Realizacja zadań w zakresie informacji i promocji projektów; 

► Realizacja planów komunikacji dla prowadzonych projektów; 

► Prowadzenie spraw księgowo-finansowych na potrzeby projektów, w tym 
związanych z kwalifikowalnością wydatków; 

► Monitorowanie i sprawozdawczość realizacji projektów; 

► Gromadzenie dokumentacji związanej z realizowanymi projektami. 

6.1.1 Założenia organizacyjne realizacji Projektu 

Projekt obejmuje swoim zakresem informatyzację procesów, w który 
zaangażowanych jest oraz za których realizację odpowiada wiele instytucji. 
Jednocześnie, formalną odpowiedzialność za realizacje Projektu ponosi jego 
Beneficjent, który w systemie ochrony zdrowia pełni rolę koordynującą 
i regulacyjną. W związku z tym określono następujące założenia organizacyjne 
realizacji Projektu: 

► W wyniku realizacji Projektu zostaną wdrożone systemy informatyczne do 
obsługi wybranych procesów w istniejących instytucjach ochrony zdrowia 
w Polsce (instytucje współpracujące w ramach realizacji Projektu). 

► Administratorem systemu w całości i jego koordynatorem będzie Beneficjent 
Projektu. 

► Beneficjent Projektu będzie koordynatorem wdrożenia i administratorem 
warstwy meta systemu, łączącej systemy informatyczne w ochronie zdrowia. 

► Instytucje współpracujące w ramach realizacji Projektu powinny zostać 
zaangażowane w strukturę organizacyjną Projektu (Komitet Sterujący, grupy 
Wsparcia Projektu) i współodpowiadać za: definiowanie szczegółowych 
funkcjonalności, określanie wymagań i specyfikacji, wybór dostawców, 
wdrożenia i eksploatację w kolejnych latach (w tym zapewnienie 
finansowania) w zakresie produktów, których są odbiorcami. 

► Projekt zakłada stopniowy rozwój EHR, przy silnym wskazaniu na 
udostępnianie gromadzonych obecnie danych i informacji w kontrolowany 
sposób. 

6.2 Stosunki prawno-własnościowe między 
poszczególnymi stronami projektu 

Punkt ten nie dotyczy omawianego Projektu, ponieważ w jego realizacji 
uczestniczy tylko CSIOZ. 
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6.3 Doświadczenie stron projektu 
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia posiada doświadczenie w 
zakresie realizacji projektów informatycznych oraz projektów finansowanych z 
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.  

W zakresie projektów informatycznych CSIOZ uczestniczyło w realizacji 
następujących przedsięwzięć: 

► System Liczenia Kosztów; 
System ten służy do zbierania i przetwarzania danych kosztowych w ramach 
projektu Koszyk Gwarantowanych Świadczeń Zdrowotnych. 

► ZOZMAIL - System Komunikacji w Ochronie Zdrowia; 
Elektroniczny System Komunikacji w Ochronie Zdrowia o nazwie „ZOZMAIL”, 
powstał zgodnie z realizacją Programu Przygotowań Polski do członkostwa w 
Unii Europejskiej. Celem funkcjonowania systemu „ZOZMAIL” jest 
usprawnienie przepływu informacji elektronicznej pomiędzy placówkami 
Zakładów Opieki Zdrowotnej, jak również placówkami i instytucjami 
działającymi w obszarze ochrony zdrowia.  
Przyjęcie jednolitego systemu nazewnictwa skrzynek pocztowych oraz użycie 
narzędzi do wyszukiwania określonego adresata pozwala na szybkie 
przekazanie informacji. System ZOZMAIL pozwoli również na możliwość 
kontaktu pacjenta z określonym ZOZ-em, jak również usprawni 
przekazywanie i pozyskiwanie informacji statystycznej. W przyszłości 
przewidziane jest w systemie zastosowanie podpisu cyfrowego, co da 
wymierne oszczędności przy zastąpieniu części korespondencji papierowej 
na rzecz korespondencji elektronicznej. W chwili obecnej system ZOZMAIL 
obejmuje wszystkie placówki ZOZ. 

► SMWK - Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich; 
System Monitorowania Wypadków Konsumenckich gromadzi informacje o 
wypadkach konsumenckich, o ich okolicznościach i skutkach zdrowotnych., a 
także o produktach mających związek z wypadkami. Te informacje 
umożliwiają identyfikowanie produktów, które ze względu na swoje cechy lub 
okoliczności użytkowania mogą okazać się niebezpieczne. Na tej podstawie 
organy nadzoru mogą podejmować odpowiednie działania interwencyjne, 
a właściwe instytucje mogą prowadzić działalność informacyjną i edukacyjną. 

► ATLAS - Mapy RZOZ; 
Aplikacja służy do graficznej metody prezentacji Zakładów Opieki Zdrowotnej. 

► Systemu Statystyki Medycznej; 
Zadaniem Informacyjnego Systemu Statystyki Medycznej jest wspieranie 
procesu zbierania sprawozdań z jednostek organizacyjnych podległych 
Ministerstwu Zdrowia w oparciu o zaimplementowane w systemie formularze. 

► Centralnego Rejestru Chorych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym; 
Centralny Rejestr Chorych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym (CRCMPD) 
to system internetowy umożliwiający monitorowanie losów klinicznych 
pacjentów z przedporodowym, okołoporodowym i wczesnodziecięcym 
uszkodzeniem tzw. górnego neuronu ruchowego, którego następstwa 
stanowią zespół objawów mózgowego porażenia dziecięcego.  
Misją zespołu opracowującego CRCMPD jest stworzenie mechanizmu 
systemowego zmniejszającego ryzyko wystąpienia zaniedbanych klinicznie 
chorych z mózgowym porażeniem dziecięcym w rejonie objętym 
funkcjonowaniem systemu. Celami szczegółowymi CRCMPD jest 
zmniejszenie liczby chorych ze skrajnie nasilonymi zaburzeniami odżywienia, 
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neurogennymi skrzywieniami kręgosłupa, zwichnięciami stawów biodrowych i 
cierpiących z powodu bólu somatycznego.  
System jest skonstruowany jako interaktywny system ekspercki umożliwiający 
lekarzom rodzinnym śledzenie rekomendowanych procedur leczniczych 
służących rozwiązaniu obserwowanego u zarejestrowanego chorego 
problemu klinicznego. Równocześnie lekarz będzie zwracał uwagę na 
niektóre pogarszające się parametry stanu klinicznego, bądź konieczność 
przeprowadzenia dodatkowych badań. 

► e-RZOZ Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług rejestru 
zakładów opieki zdrowotnej; 
Jest to kompleksowy system informatyczny przeznaczony do obsługi 
procesów rejestracji podmiotów w ochronie zdrowia, który realizuje postulat 
informatyzacji procesów administracyjnych oraz jawności i dostępności do 
danych rejestrowych.  
Zakres projektu obejmuje m.in. zintegrowany system informatyczny 
obsługujący procesy rejestracji zakładów opieki zdrowotnej oraz jednostek 
ratownictwa medycznego. 
Jest to pierwszy system w sektorze ochrony zdrowia oraz jeden z pierwszych 
w całej administracji publicznej, który wykorzystuje w praktyce technikę 
podpisu elektronicznego. Stanowi bardzo ważny element strategii 
informatyzacji sektora ochrony zdrowia szczególnie w obszarze 
e-administracji.  

Dodatkowo CSIOZ posiada bogate doświadczenie w zakresie realizacji projektów 
współfinansowanych ze środków UE.  
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Tabela 4 Doświadczenie CSIOZ w projektach/programach UE 

Lp. 
Nazwa 

projektu/programu 
UE 

Status realizacji 
projektu/programu 

UE (okres realizacji) 
Opis zakresu projektu/programu UE Beneficjent Rola CSIOZ Budżet projektu/ 

programu UE 

1.  Wdrożenie i 
kontrola stosowania 
norm europejskich 
dla systemów 
teleinformatycznych 
w ochronie zdrowia 

W trakcie realizacji 
projektu. Termin 
zakończenia 2009 r. 

Kontrakt obejmie trzy obszary:  

► Medyczne standardy IT.  

► Wdrożenie wytycznych dotyczących programu e-
Zdrowie. 

► Stworzenie wytycznych dotyczących krajowych sieci 
HealthNet. 

Działania w ramach projektu będą obejmować m.in.: 

► Analizę ważności norm WHO i CEN/ISS z punktu 
widzenia legislacji w krajach UE oraz wybór norm 
istotnych dla interoperacyjności systemów 
informatycznych w ochronie zdrowia; 

► Rozwój i dostosowanie do celów szkoleniowych 
wybranych, zasadniczych norm CEN/ISS w 
dziedzinie teleinformatyki i technologii 
komunikacyjnych w ochronie zdrowia;  

► Rozszerzenie bieżącej promocji zagadnień 
standaryzacji systemów teleinformatycznych w 
ochronie zdrowia przy pomocy witryny internetowej;  

► Prowadzenie zaawansowanych szkoleń, z 
możliwością wykorzystania technologii e-Learningu, 
w zakresie standaryzacji systemów komunikacji 
elektronicznej w ochronie zdrowia; 

► Rozwój dokumentacji dotyczącej stosowania dobrych 
praktyk przy wdrażaniu standardów dla danych 
administracyjnych i medycznych w ochronie zdrowia; 

► Przygotowanie regulacji dotyczących monitorowania 
zgodności ze standardami systemów 
informatycznych w ochronie zdrowia; 

► Przygotowanie wycen zapewniających organizacyjne 

CSIOZ Koordynator 
Projektu 

Program 
Transition Facility 
2006: 

481 000 EUR, 
współfinansowani
e 45 000 EUR 
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Lp. 
Nazwa 

projektu/programu 
UE 

Status realizacji 
projektu/programu 

UE (okres realizacji) 
Opis zakresu projektu/programu UE Beneficjent Rola CSIOZ Budżet projektu/ 

programu UE 

i technologiczne podstawy działania HealthNet na 
szczeblu krajowym; 

► Przygotowanie koncepcji integracji systemów 
wdrożonych przy pomocy funduszy strukturalnych w 
oparciu o koncepcję sieci HealthNet, ze szczególnym 
naciskiem na stosowanie polskich i europejskich 
norm. 

2.  e-RZOZ Platforma 
udostępniania on-
line 
przedsiębiorcom 
usług rejestru 
zakładów opieki 
zdrowotnej 

Projekt zakończony 
oraz rozliczony 
w 2008 r. 

Kompleksowy system informatyczny przeznaczony do 
obsługi procesów rejestracji podmiotów w ochronie 
zdrowia, który realizuje postulat informatyzacji procesów 
administracyjnych oraz jawności i dostępności do danych 
rejestrowych. 

CSIOZ Koordynator 
Projektu 

Współfinansowan
ie z programu 
SPO-WKP 

19 958 283 PLN 

3.  Zakup 
oprogramowania 
aplikacyjnego 
modułów ruch 
chorych i apteka 
oraz usług 
towarzyszących dla 
szpitali 

1996-1998 Przedmiotem zakupu było oprogramowanie aplikacyjne: 
moduł Ruch Chorych i moduł Apteka oraz zakup usług: 
instalacji, wdrożeń, szkoleń personelu i dwuletniej 
gwarancji. 

Zakłady Opieki 
Zdrowotnej 
powyżej 200 łóżek 

Koordynator 
Projektu wraz z 
Biurem ds. 
Zagranicznych 
Programów w 
Ochronie 
Zdrowia 

13 500 000 USD 

4.  Program 
modelowego 
screeningu raka 
piersi i raka szyjki 
macicy w Polsce 

2000-2002 Potrzeba wypracowania strategii poprawy stanu zdrowia 
populacji poprzez ustalenie ukierunkowań selektywnych 
programów promocji zdrowia. Pilotowanie, wprowadzanie 
i ocena nowych programów. 

Działania w ramach Projektu: zakup sprzętu i 
wyposażenia medycznego. 

MZ, CSIOZ Uczestnik 
Programu 

2 850 721 PLN 

5.  „JPG” – Jednorodne 
Grupy Pacjentów 

2000-2001 Cel: Opracowanie zestawu Jednorodnych Grup 
Pacjentów, który może zostać wykorzystany przez kasy 
chorych w Polsce jako podstawa do zakupu usług 
medycznych od szpitali. 

AOTM Koordynator 
Projektu 

980 000 EUR 

6.  CLEAR W trakcie realizacji – 
Projekt ma zostać 

Celem Projektu jest wdrożenie usług telerehabilitacyjnych 
opartych o technologie telemedyczne. W wyniku projektu 

Warszawski 
Uniwersytet 

Partner w 
projekcie 

250 000 EUR 
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Lp. 
Nazwa 

projektu/programu 
UE 

Status realizacji 
projektu/programu 

UE (okres realizacji) 
Opis zakresu projektu/programu UE Beneficjent Rola CSIOZ Budżet projektu/ 

programu UE 

zakończony w 2010 
r.  

200 pacjentów z terenu całej Polski zostanie objętych 
programem opieki rehabilitacyjnej umożliwiającej 
rekonwalescencję w domu pod nadzorem personelu 
medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Zadaniem CSIOZ jest przygotowanie rekomendacji dla 
MZ oraz NFZ w celu finansowania świadczeń 
wykonywanych telemedycznie.  

Medyczny, 
Ministerstwo 
Zdrowia, NFZ, 
CSIOZ 

finansowanym 
w ramach VII 
Programu 
Ramowego EU 

7.  Program 
Operacyjny 
Infrastruktura i 
Środowisko 

W trakcie realizacji. 
Termin zakończenia 
2015 r. 

Cele: 

Obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań 
powstających w wyniku wypadków i innych stanów 
nagłego zagrożenia zdrowotnego.  

W ramach działania wsparcie uzyskają projekty 
infrastrukturalne w zakresie ratownictwa przedszpitalnego 
oraz szpitalnego (szpitalne oddziały ratunkowe oraz 
zespoły ratownictwa medycznego istniejące lub 
planowane do utworzenia zgodnie z wojewódzkim 
planem działania systemu, centra urazowe). 

Zwiększenie dostępności i jakości specjalistycznych oraz 
wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych. 
W ramach działania wsparcie uzyskają projekty z zakresu 
inwestycji w infrastrukturę ochrony zdrowia polegające na 
przebudowie, rozbudowie, remoncie oraz wyposażeniu 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej o znaczeniu 
ponadregionalnym, w tym dotyczące zakupu 
nowoczesnego sprzętu diagnostycznego i 
terapeutycznego spełniającego aktualne standardy. Tego 
typu wsparcie stanowi jeden z elementów podniesienia 
dostępności i jakości świadczeń, a także obniżenia ich 
kosztów. Realizacja działania przyczyni się do poprawy 
stanu infrastruktury ochrony zdrowia zapewniającej 
specjalistyczne i wysokospecjalistyczne świadczenia 
zdrowotne, co w efekcie pośrednio doprowadzi do 
zwiększenia liczby „zdrowych” lat pracy społeczeństwa. 

Publiczne zakłady 
opieki zdrowotnej 
o znaczeniu 
ponadregionalnym
, świadczące 
specjalistyczne 
usługi medyczne, 
utworzone przez 
ministra lub 
centralny organ 
administracji 
rządowej, 
publiczną uczelnię 
medyczną lub 
publiczną uczelnię 
prowadzącą 
działalność 
dydaktyczną i 
badawczą w 
dziedzinie nauk 
medycznych, z 
wyłączeniem 
zakładów 
lecznictwa 
uzdrowiskowego, 
lub ich organy 
założycielskie. 

Instytucja 
Pośrednicząca 
II stopnia 

457 000 000 EUR 

Źródło: CSIOZ. 
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7 Analiza otoczenia Projektu 

7.1 Analiza otoczenia 
społeczno - gospodarczego 

Projekt „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów 
cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” ma charakter ponadregionalny. Jego 
celem, zgodnie z VII osią priorytetową POIG, jest dalsza rozbudowa i integracja 
ogólnokrajowej infrastruktury teleinformatycznej administracji publicznej, 
stanowiącej zaplecze dla spójnej realizacji usług elektronicznych w zakresie 
ochrony zdrowia.  

Realizacja Projektu umożliwi nie tylko przesyłanie danych między poszczególnymi 
platformami, rejestrami elektronicznymi i samymi urzędami, integrując jednostki 
administracji publicznej, ale także zapewni zestaw niezbędnych usług 
horyzontalnych wspomagających świadczenie elektronicznych usług w zakresie 
ochrony zdrowia. 

Istotnym obszarem interwencji będzie również tworzenie i rozwój polskich 
zasobów cyfrowych w Internecie, w szczególności zasobów o istotnym znaczeniu 
dla konkurencyjności polskiej gospodarki w ramach UE, rozwoju 
przedsiębiorczości oraz zwiększenia spójności społecznej i gospodarczej.  

7.1.1 Wpływ realizacji Projektu w zakresie ochrony 
zdrowia na gospodarkę 

Informatyzacja ochrony zdrowia przyczyni się do rozwoju sektora elektronicznej 
gospodarki, co będzie sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy w tym sektorze. 
Realizacja tego zadania wpłynie na wzrost konkurencyjności tych sektorów 
gospodarki, które są związane ze społeczeństwem informacyjnym. Będzie ona 
miała fundamentalny wpływ na poprawę funkcjonowania systemu opieki 
zdrowotnej oraz stanu zdrowia społeczeństwa w Polsce. 

Z gospodarczego punktu widzenia kraju, zdrowie jest ważnym czynnikiem 
rozwoju, natomiast wzrost gospodarczy wywiera znaczący, dodatni wpływ na 
poziom zdrowotności społeczeństwa15. 

Stan zdrowia społeczeństwa stymuluje wzrost gospodarczy poprzez wpływ na16:  

► jakość i wielkość kapitału ludzkiego, 

► wydajność pracy, efektywne uczenie się oraz rozwój fizyczny, emocjonalny 
i intelektualny człowieka, 

                                                        
15 Wpływ zdrowia na kształtowanie się społecznego dobrobytu, Białynicki P., Uniwersytet 
Ekonomiczny w Krakowie, 2007 r. 
16 Wpływ zdrowia na kształtowanie się społecznego dobrobytu, Białynicki P., Uniwersytet 
Ekonomiczny w Krakowie, 2007 r. 
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► poprawę jakości świadczonej pracy oraz wzrost wydajności zatrudnionych 
w skali całej gospodarki, 

► wydłużenie przeciętnej długości życia.  

W zdrowszych społeczeństwach ludzie żyją dłużej, a ich zasoby są znacznie 
większe dzięki dłuższemu okresowi gromadzenia oszczędności.  

Ponadto, mając dłuższy horyzont czerpania korzyści, ludzie decydują się na 
podejmowanie długofalowych „inwestycji” i tym samym długowieczność 
społeczeństwa pośrednio wpływa na zwiększenie wydatków np. na edukację, 
budownictwo itp.  

Poniższy schemat prezentuje najważniejsze czynniki wpływające na popyt oraz 
podaż w ochronie zdrowia. 

Rysunek 6 Popyt i podaż w ochronie zdrowia  
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie e-Health is Worth it, The economic benefits of 
implemented e-Health solutions at ten European sites, Karl A. Stroetmann, Tom Jones, 
Alexander Dobrev, Veli N. Stroetmann, Komisja Europejska, 2006. 

Realizacja Projektu wprowadzającego elementy e-Zdrowia będzie istotnym 
wsparciem dla podjęcia wyzwań stojących obecnie przed systemem opieki 
zdrowotnej. 

7.1.2 Najważniejsze elementy sytuacji zdrowotnej 
ludności Polski 

Liczba ludności Polski pod koniec 2007 r. wynosiła ok. 38 116 tys.17. Według 
prognozy GUS liczba mieszkańców Polski będzie powoli zmniejszać się 
w kolejnych latach. Konsekwencją tego procesu demograficznego jest starzenie 
się ludności. Wymusza to konieczność dostosowania systemu opieki zdrowotnej 
do zaistniałych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. Według prognoz 

                                                        
17  Mały Rocznik Statystyczny Polski 2008, GUS. 
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sporządzonych przez GUS, w roku 2035 liczba ludności Polski będzie wynosić 
około 35 993 tys.18.  

Rysunek 7 Liczba ludności Polski w latach 1970 – 2007 i jej prognoza na lata 
2008 – 2035 (dane w tys.) 
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Źródło: Informacja dla Sejmu RP o sytuacji w ochronie zdrowia, Warszawa 31 maja 2006 r., 
Prognoza ludności na lata 2008 – 2035, GUS. 

Prognoza GUS wskazuje, że po roku 2010 nastąpi dynamiczny wzrost udziału 
w populacji ludzi po 65. roku życia. Zjawisko to będzie bardziej widoczne 
w miastach niż na wsi.  

Proces starzenia się populacji dotyczy całej Unii Europejskiej. Strukturę 
społeczeństwa państw UE-15 oraz Polski przedstawia poniższy wykres.  

Rysunek 8 Struktura ludności państw UE-15 oraz Polski według wieku w 2007 r. 
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Źródło: Eurostat (www.ec.europa.eu/eurostat ). 

                                                        

18 Prognoza ludności na lata 2008 – 2035, GUS. 
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Najgorsza sytuacja demograficzna, z punktu widzenia udziału w strukturze 
wiekowej ludności powyżej 65 roku życia, występuje w krajach zachodniej 
i południowej Europy (Włochy, Niemcy, Belgia), gdzie liczba ludności powyżej 
65. roku życia w 2007 r. stanowiła ok. 20% społeczeństwa. W Polsce ludność 
powyżej 65 roku życia w 2007 r. stanowiła ok. 14% społeczeństwa. 

Unia Europejska, w celu dostarczania porównywalnych informacji na tematy 
związane ze zdrowiem europejskich obywateli, opracowała jednolite wskaźniki 
zdrowotne19 tak, aby informacje związane ze zdrowiem (np. tryb życia i inne 
czynniki zdrowotne), chorobami (np. częstotliwość występowania i sposób 
monitorowania chorób przewlekłych, poważnych i rzadko występujących) oraz 
systemami opieki zdrowotnej (np. dostęp do opieki zdrowotnej, jej jakość, personel 
służby zdrowia i rentowność systemów opieki zdrowotnej) były porównywalne 
pomiędzy krajami członkowskimi. 

Według wskazanych przez UE wskaźników, istotnym miernikiem stanu zdrowia 
populacji jest przeciętna długość życia. W 2008 r. w Polsce średnia długość życia 
mężczyzn wynosiła 70,96 lat a kobiet 79,74 lat. Z danych tych wynika, że 
mężczyźni w Polsce żyją przeciętnie o prawie 9 lat krócej niż kobiety. Podobna 
sytuacja występuje w większości krajów UE. Jednakże należy zaznaczyć, iż 
przeciętna długość życia mieszkańca Polski była w 2008 roku krótsza średnio 
o 2 lata od długości życia innych mieszkańców UE (różnicę tę obrazuje poniższy 
wykres). 

Rysunek 9 Przeciętny czas trwania życia w Polsce oraz UE w okresie 1970 - 
2008 
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Źródło: Eurostat oraz CIA Word Factbook 2008. 

Struktura głównych przyczyn zgonów w Polsce i państwach UE-15 UE została 
przestawiona na poniższym wykresie.  

                                                        
19 http://ec.europa.eu/health/ph_information/dissemination/echi/echi_en.htm. 
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Rysunek 10 Główne przyczyny zgonów w Polsce i państwach 15-UE w roku 2005 
(na 10 000 mieszkańców) 
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Źródło: Eurostat Yearbook 2008. 

W ostatnich latach główną przyczyną zgonów w Polsce i całej Europie jest 
nowotwór. W krajach Europy Zachodniej umieralność na tę chorobę wynosi 
średnio 160 przypadków zgonów na 100 tys. ludności. W Polsce wskaźnik ten jest 
wyższy i wynosi ponad 200 przypadków zgonów na 100 tys. ludności.  

Przeżywalność pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową jest 
miernikiem jakości działania systemu opieki zdrowotnej z punktu widzenia 
dostępności do lekarzy, trafnej diagnostyki, możliwości leczniczych oraz jakości 
profilaktyki i prewencji (badania przesiewowe). Niedostatki tej ostatniej mogą 
powodować późne zgłaszanie się do lekarza osób z silnie zaawansowaną 
chorobą, kiedy jest już zbyt późno na podjęcie skutecznego leczenia (co jest 
obserwowane w Polsce). 

Kolejną chorobą charakteryzujące się wysokim wskaźnikiem śmiertelności 
w Polsce jest choroba serca. W przypadku pozostałych chorób wskaźniki 
śmiertelności kształtują się na porównywalnym poziomie jak w innych państwach 
UE - 15.  

Innym ważnym wskaźnikiem obrazującym stan zdrowia społeczeństwa oraz 
skuteczność służby zdrowia w danym kraju jest wskaźnik umieralności niemowląt. 
Umieralność niemowląt systematycznie obniża się w Polsce i w latach 1990-2008 
zmniejszyła się o ponad połowę z 15,9 do 6,9 zgonów na 1000 urodzeń żywych. 
Wciąż jednak utrzymuje się ona na nieco wyższym od przeciętnego dla wszystkich 
krajów UE poziomie (w 2008 roku - 5,8), co jest widoczne na poniższym wykresie. 
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Rysunek 11 Umieralność noworodków (współczynnik na 1000 urodzeń żywych) 
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Źródło: Eurostat oraz CIA World Factbook 2008. 

Różnice w stanie w zdrowia, a także we wskaźniku umieralności pomiędzy krajami 
UE są związane ze statusem ekonomiczno-społecznym. Brak świadomości 
społecznej dotyczącej tematyki zdrowotnej jest problemem występującym w całej 
Unii Europejskiej. W Polsce, osoby z wykształceniem niepełnym podstawowym, 
podstawowym i zasadniczym zawodowym charakteryzują się znacznie wyższym 
poziomem umieralności niż osoby z wykształceniem średnim i wyższym - różnica 
jest ponad dwukrotna. Zróżnicowanie to występuje zarówno w przypadku 
mężczyzn jak i kobiet. Programy przeciwdziałania tej sytuacji wymagają 
kompleksowych, wielosektorowych działań20.  

Według Lalonda, na długość życia i dobry stan zdrowia wpływają przede 
wszystkim przyzwyczajenia związane z prowadzonym stylem życia, czynniki 
genetyczne, środowisko życia oraz stopień rozwoju ochrony zdrowia. 

Rysunek 12 Czynniki warunkujące zdrowie 
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Źródło: Teza Lalonda (Marc Lalonde – Minister Zdrowia Kanady w latach 1972 – 1977). 

                                                        

20 Informacja dla Sejmu RP o sytuacji w ochronie zdrowia, Warszawa, 31 maja 2006. 
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Stan zdrowia społeczeństwa kształtowany jest również przez niekorzystne 
zachowania zdrowotne. Według informacji Światowej Organizacji Zdrowia, 
w Polsce największy odsetek ubytku zdrowia populacji wynika z palenia tytoniu 
(16%), nadciśnienia tętniczego (10,4%), nadmiernego spożycia alkoholu (9,2%) 
i otyłości21. 

7.1.3 System opieki zdrowotnej w Polsce 

Od 1 stycznia 1999 r. został wprowadzony w Polsce system powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego (przed rokiem 1999 funkcjonował tzw. system 
budżetowy).  

Podstawowe cele związane z wprowadzeniem systemu ubezpieczeń zdrowotnych 
określono następująco: 

► wyodrębnienie środków na ochronę zdrowia z ogólnej puli środków 
budżetowych, finansowanie świadczeń zdrowotnych z funduszy 
pochodzących ze składek na ubezpieczenie zdrowotne, 

► wprowadzenie systemu opartego na solidaryzmie społecznym, w celu 
zapewnienia świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym niezależnie od 
ich zamożności, stanu zdrowia i wieku, 

► zrównanie w prawach i dostępie do środków finansowych podmiotów 
publicznych i niepublicznych,  

► zapewnienie prawa wolnego wyboru świadczeniodawcy, 

► wzmocnienie roli podstawowej opieki zdrowotnej – lekarza rodzinnego jako 
ogniwa racjonalizującego korzystanie ze świadczeń zdrowotnych22. 

Wraz z wprowadzeniem reformy systemu ochrony zdrowia Minister Zdrowia oraz 
jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty i samorządy województw) 
zostały zobowiązane do pełnienia zadań związanych z ochroną zdrowia. 
W 1999 r. jednostki samorządu terytorialnego przejęły od organów administracji 
rządowej funkcje podmiotów tworzących zakłady opieki zdrowotnej i tym samym 
stały się organami założycielskimi dla większości samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej.  

Po 2003 r. zostały wprowadzone kolejne zmiany w systemie ochrony zdrowia. 
Z dniem 1 kwietnia 2003 r. w miejsce 17 kas chorych został utworzony Narodowy 
Fundusz Zdrowia. NFZ jest obecnie głównym płatnikiem w publicznym systemie 
świadczeń opieki zdrowotnej. Do jego ważniejszych zadań należy zabezpieczenie 
świadczeń opieki zdrowotnej i refundacji leków w ramach środków pochodzących 
z powszechnego, obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.  

W polskim systemie ochrony zdrowia można wyodrębnić trzy poziomy udzielania 
świadczeń zdrowotnych, tj. podstawowa, ambulatoryjna i stacjonarna opieka 
zdrowotna. Świadczeniodawcy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej na 
każdym z tych poziomów to podmioty publiczne i niepubliczne. Podmioty te 
działają w formie zakładów opieki zdrowotnej oraz praktyk medycznych.  

                                                        

21 WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) , The European Health Report 2005 

22 Informacja dla Sejmu RP o sytuacji w ochronie zdrowia, Warszawa, 31 maja 2006. 
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7.1.4 Finansowanie ochrony zdrowia 

Środki finansowe na ochronę zdrowia pochodzą z dwóch źródeł: publicznych 
i prywatnych. Zazwyczaj większą część nakładów finansowych ponosi państwo, 
które ma za zadanie chronić swych obywateli i zapewnić im podstawową ochronę 
zdrowia. Jednakże forma i wielkość nakładów finansowych na ochronę zdrowia 
zależy od wielu czynników, w tym między innymi od sytuacji gospodarczej 
państwa, jego polityki socjalnej, panującego ustroju, wielkości wytworzonego PKB.  

Polska należy do krajów o niskim poziomie PKB w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca w porównaniu do średniej UE. Szacunkowa wartość PKB na jednego 
mieszkańca w 2008 r. była w Polsce o ok. 45% niższa (ok.13,8 tys. EUR na 
osobę) niż przeciętny PKB w krajach należących do Unii Europejskiej (ok. 25 tys. 
EUR na osobę), plasując Polskę na 24. miejscu wśród 27 krajów Unii 
Europejskiej23.  

Oznacza to, że pod względem wielkości wydatków całkowitych na ochronę 
zdrowia, Polska pozostaje w tyle nie tylko za krajami Europy Zachodniej, ale 
również za sąsiadami z regionu, w których zarówno poziom wydatków, jak 
i dynamika ich wzrostu są wyższe. 

Poniższy wykres przedstawia poziom wydatków PKB na ochronę zdrowia 
w Polsce na tle na tle państw UE-15.  

Rysunek 13 Wydatki na zdrowie w krajach UE-15 i w Polsce w 2006 r., 
jako % PKB  

11,1%
10,6% 10,4% 10,2% 10,1%

9,5% 9,3% 9,2% 9,1% 9,0%
8,4% 8,4% 8,2%

7,5% 7,3%

6,2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Francja

Niemcy

Belgia

Portu
gali

a

Austr
ia

Dania

Holandia

Szw
ec

ja

Grecja

W
łoc

hy

Hisz
pania

W
iel

ka
 B

ryt
ania

Finland
ia

Irla
ndia

Luks
emburg

Polsk
a

 
Źródło: OECD Health Data 2008, Wersja: Czerwiec 2008. 

                                                        

23 Eurostat (ec.europa.eu/eurostat). 
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Na wydatki na ochronę zdrowia składają się zarówno wydatki publiczne, jak 
i prywatne.  

Rysunek 14 Wielkość wydatków na ochronę zdrowia w Polsce w 2006 r. 
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Źródło: Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 czerwca 2008 r. 
w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2006 r. 

Największy udział w finansowaniu publicznej opieki zdrowotnej ma NFZ, który 
finansuje prawie 90% świadczeń zdrowotnych. Natomiast najmniejszy wkład 
w publiczne wydatki na ochronę zdrowia mają samorządy.  

Zestawienie wydatków publicznych na ochronę zdrowia w latach 1999 – 2006 
przedstawia poniższy wykres. 

Rysunek 15 Struktura wydatków publicznych na ochronę zdrowia w latach 
1999-2006 (ceny bieżące, mld PLN) 
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Źródło: Informacja dla Sejmu RP o sytuacji w ochronie zdrowia, Warszawa, 31 maja 2006. 
Dane MZ 

W ramach wydatków budżetu państwa fundusze są przekazywane na kształcenie 
kadr medycznych, państwową inspekcję sanitarną, ratownictwo medyczne, 
publiczną służbę krwi, programy polityki zdrowotnej, administrację i świadczenia 
wysokospecjalistyczne. 
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Rysunek 16 Struktura wydatków budżetu MZ na ochronę zdrowia w 2006 r. 
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Administracja 1%Administracja 1%

Zdrowie publiczne i inne 
zadania ochrony zdrowia 12%
Zdrowie publiczne i inne 
zadania ochrony zdrowia 12%

 
Źródło: Informacja dla Sejmu RP o sytuacji w ochronie zdrowia, Warszawa, 31 maja 2006. 
Dane MZ. 

Głównym źródłem finansowania kosztów opieki zdrowotnej są środki finansowe 
pochodzące ze składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, których 
dysponentem jest NFZ.  

Przychody ze składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne wzrosły 
nominalnie z 23,4 mld PLN w roku 2000 do 48,1 mld PLN w roku 2008, co 
oznacza ponad dwukrotny wzrost. Wysokość składki w 2000 roku wynosiła 
7,5% i sukcesywnie rosła o 0,25 punktu procentowego z roku na rok aż do 
2007. Od 1 stycznia 2007 r. składka na ubezpieczenie zdrowotne pozostaje na 
niezmienionym poziomie 9%. 

Dynamika przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne w porównaniu do 
roku poprzedniego na tle wartości nominalnych przychodów ze składek na 
ubezpieczenie zdrowotne w latach 2000–2008 – została przedstawiona na 
poniższym wykresie..  

.Rysunek 17 Przychody ze składek na ubezpieczenie zdrowotne w latach 
1999-2008 
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Źródło: Dane b. Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych i NFZ. 

Nakłady na ochronę zdrowia z NFZ wzrosły z 29 mld PLN w roku 2003 do ok. 
43 mld PLN w roku 2008. W rezultacie Polska charakteryzowała się większym niż 
dwukrotny wzrostem nakładów na ochronę zdrowia i odnotowała w tym okresie 
najwyższą dynamikę wzrostu nakładów spośród wszystkich państw UE.  

NFZ finansuje realizację następujących rodzajów kosztów świadczeń: 

Rysunek 18 Struktura kosztów świadczeń NFZ 

Podstawowa opieka zdrowotna (12%)
Inne (13%)

Ambulatoryjna opieka 
specjalistyczna (8%)

Leczenie szpitalne (47%)

Opieka długoterminowa (2%)

Profilaktyczne programy 
zdrowotne (1%)

Refundacja leków (17%)

 
Źródło: Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2007 rok. 

Największe koszty świadczeń zdrowotnych są generowane przez lecznictwo 
szpitalne (ponad 47%), refundację cen leków (17%) oraz podstawową opiekę 
zdrowotną (12%). Pozostałe 24% jest rozłożone na wiele różnych drobniejszych 
kosztów związanych z opieką zdrowotną, takich jak lecznictwo uzdrowiskowe, 
opieka długoterminowa, koszty profilaktycznych programów zdrowotnych itp.  

Struktura wydatków prywatnych na ochronę zdrowia została przedstawiona za 
pomocą poniższego wykresu. Największy udział środków prywatnych dotyczy 
kosztów nabycia leków i sprzętu medycznego oraz na usług rehabilitacyjnych 
a najmniejszy - dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych. 

W ramach wydatków prywatnych wyróżnia się dwie grupy: 

►  wydatki gospodarstw domowych na ochronę zdrowia, 

► wydatki przedsiębiorstw na służbę medycyny pracy oraz finansowanie opieki 
zdrowotnej poprzez rynek quasi ubezpieczeniowy24. 

                                                        

24 Brak jest szczegółowych danych na temat wielkości rynku quasi-ubezpieczeniowego, 
bowiem firmy te nie podlegają nadzorowi ubezpieczeniowemu i obowiązkom statystycznym 
podmiotów prowadzących działalność ubezpieczeniową. W ostatnich latach szczególnie 
szybko rosną wydatki pracodawców na pakiety profilaktyczno-lecznicze dla pracowników 
(tzw. abonamenty). 
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Rysunek 19 Struktura wydatków prywatnych na ochronę zdrowia w 2005 r. 

Ubezpieczenie zdrowotne (2%)
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środków własnych (23%)
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Inne (8%)

Wydatki gospodarstw 
na leki i sprzęt 

medyczny (60%)

 
Źródło: Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce. Koncepcja 
Polskiej Izby Ubezpieczeń, 2005. 

7.1.5 Zasoby kadrowe w ochronie zdrowia 

Liczba lekarzy uprawnionych do wykonywania zawodu w 2007 r. w Polsce 
wynosiła ponad 126 tys. osób, zaś liczba pielęgniarek prawie 273 tys.  

Poniżej zostały zaprezentowane zmiany ilościowe personelu medycznego 
w Polsce w latach 2006–2007.  

Rysunek 20 Personel medyczny w Polsce uprawniony do wykonywania zawodu 
w 2006 i 2007 roku (na 10 000 ludności)  
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Źródło: Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia, 2008. 

Od końca lat 90-tych pracownicy ochrony zdrowia coraz częściej zatrudniani są na 
podstawie umów cywilno-prawnych.  
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Rysunek 21 Praktykujący lekarze na 100 000 mieszkańców w Polsce 
i w wybranych krajach UE w latach 2000, 2003, 2006 
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Źródło: Eurostat (Online Database). 

Jak wynika z powyższego wykresu, w stosunku do innych krajów UE-15, nasze 
zasoby kadrowe są średnio mniejsze o 20%. 

7.1.6 Ochrona zdrowia w UE 

Istotę zdrowia dla rozwoju gospodarczego Rada Europejska podkreśliła w 2000 r. 
przyjmując Strategię Lizbońską jako długofalowy program reform 
społeczno-gospodarczych w Unii Europejskiej. Celem Strategii było uczynienie 
z UE do roku 2010 najbardziej konkurencyjnej (dynamicznej, opartej na wiedzy, 
zdolnej do trwałego rozwoju, z większą liczbą lepszych miejsc pracy) gospodarki 
świata. Zgodnie z jej założeniami zdrowie społeczeństwa zostało określone jako 
niezbędny warunek wydajności gospodarczej i dobrobytu. 

Władze państw europejskich dostrzegły również istotne zagrożenie dla rozwoju 
gospodarki wspólnotowej związane z postępującym procesem starzenia się 
ludności, szczególnie zaawansowanym w krajach Europy południowej, zachodniej 
i północnej.  

Wyrazem szczególnego znaczenia utrzymania dobrego stanu zdrowia 
społeczeństwa dla rozwoju gospodarki było ustanowienie przez Wspólnotę 
Europejską w 2002 r. programu działań wspólnotowych w dziedzinie zdrowia 
publicznego na lata 2003–200825.  

Celem nadrzędnym programu była ochrona zdrowia ludzkiego i poprawa zdrowia 
publicznego. Cel ten miał być zrealizowany poprzez: 

► poprawę informacji i wiedzy na temat rozwoju zdrowia publicznego; 

► poszerzenie zdolności szybkiego, skoordynowanego reagowania na 
zagrożenia dla zdrowia; 

► promocję zdrowia oraz zapobieganie chorobom w drodze ustalenia 
wyznaczników zdrowia we wszystkich politykach i działaniach. 

                                                        
25 Decyzja 1786/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przyjmująca program działań 
wspólnotowych w dziedzinie zdrowia publicznego (2003–2008), Bruksela, 23 września 2002 
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Kontynuacją działań na rzecz zdrowia publicznego jest ustanowienie w 2007 r. 
przez Parlament Europejski i Radę Europejską drugiego programu działań 
wspólnotowych w dziedzinie zdrowia na lata 2008–201326. 

Zadaniem drugiego programu w dziedzinie zdrowia publicznego jest 
kontynuowanie działań Wspólnoty w dziedzinie zdrowia publicznego, dzięki 
skupieniu się na trzech ogólnych celach: 

► zwiększeniu bezpieczeństwa zdrowia obywateli – działania służące 
w stosownych przypadkach profilaktyce poważnych chorób i przyczyniają się 
do ograniczenia ich występowania, jak również zmniejszenia powodowanej 
przez nie zachorowalności i śmiertelności; 

► promocji zdrowia, w tym zmniejszeniu nierówności w zakresie zdrowia, w celu 
zapewnienia dobrobytu i solidarności; 

► opracowywania i rozpowszechniania informacji i wiedzy na temat zdrowia. 

Komisja Europejska w komunikacie do Parlamentu Europejskiego w 2005 r.27 
podkreśliła, iż „Poprawa ochrony zdrowia przyczyni się do zwiększenia 
produktywności, wzrostu siły roboczej wśród ludności i stałego rozwoju w Europie. 
Zła ochrona zdrowia powoduje natomiast wzrost kosztów i jest obciążeniem dla 
gospodarki. Jednoczesna realizacja wewnętrznego rynku towarów i usług 
wychodzącego naprzeciw potrzebom i wymaganiom konsumentów doprowadzi do 
wzrostu konkurencyjności”. 

Wspólnota Europejska upatruje istotnego wsparcia na rzecz działań 
podejmowanych w celu poprawy zdrowia publicznego ze strony rozwoju 
technologii informatycznych. 

Jedną z najważniejszych inicjatyw na rzecz rozwoju e-Zdrowia był wydany w 2004 
r. komunikat Komisji Europejskiej „e-Health – making healthcare better for 
European citizens (…)”28.  

Władze UE stoją na stanowisku, iż zastosowanie informatyki w obszarze ochrony 
zdrowia może przyczynić się do poprawy zdrowia obywateli dzięki nowym 
usługom zdrowotnym. W kontekście wyzwań demograficznych stojących przed 
Europą, ICT mogą pomóc w zwiększeniu wydajności i efektywności publicznych 
systemów ochrony zdrowia i opieki społecznej29. 

Innym pozytywnym efektem wynikającym z rozwoju technologii informatycznych 
w obszarze ochrony zdrowia jest ich wpływ na ogólny rozwój gospodarki. 

                                                        
26 Decyzja 1350/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca drugi program 
działań wspólnotowych w dziedzinie zdrowia (2008–2013), Bruksela, 23 października 2007 

27 Poprawa zdrowia i bezpieczeństwa oraz zwiększenie zaufania obywateli: strategia 
w zakresie zdrowia i ochrony konsumentów, Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu 
Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu 
Regionów, COM(2005)115 wersja ostateczna 2005/0042 (COD), Bruksela, 6 kwietnia 2005 
28 E-Health – making healthcare better for European citizens: An action plan for a European 
e-Health Area. Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, COM 
(2004)356 wersja ostateczna, Bruksela, 30 kwietnia 2004 
29 i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia, 
dokument Komisji Europejskiej ogłoszony w Komisji do Rady Parlamentu Europejskiego, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, 
COM(2005)229, Bruksela, 2005 
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Zgodnie z przeprowadzonymi analizami30,31 technologie informacyjne 
i komunikacyjne są czynnikiem silnie stymulującym wzrost gospodarczy 
i zatrudnienie. W ostatnich latach odpowiadają one za jedną czwartą wzrostu PKB 
i 40% wzrostu produktywności w Unii Europejskiej. Różnice wyników 
gospodarczych pomiędzy krajami uprzemysłowionymi można w dużej mierze 
wytłumaczyć wysokością inwestycji w technologie informacyjne i komunikacyjne, 
poziomem badań nad nimi i zakresem ich stosowania oraz stopniem 
konkurencyjności sektorów gospodarki związanych ze społeczeństwem 
informacyjnym i mediami32.  

Kolejną istotną kwestią wpływającą na podejście Unii Europejskiej w zakresie 
ochrony zdrowia jest struktura wiekowa społeczeństwa a także jej prognozy na 
przyszłe lata.  

Zgodnie z danymi Eurostat liczba osób po 65. roku życia w UE-25 wyniosła 
w 2007 r. ok. 80 mln, co stanowiło ok. 17% ogólnej populacji krajów UE (bez 
przyjętych w 2007 r. Rumunii oraz Bułgarii)33. Prognozy przeprowadzone przez 
Eurostat w roku 2006 przewidują wzrost liczby osób z tej grupy wiekowej do ok. 
135 mln w 2050 r. (wzrost o ok. 70% w stosunku do roku 2007). Grupa osób po 
80. roku życia ma zaś wzrosnąć aż o 170%34. 

Przewiduje się, że zmiany demograficzne mogą spowodować wzrost popytu na 
opiekę zdrowotną, przy jednoczesnym zmniejszeniu się populacji aktywnej 
zawodowo. Może to spowodować wzrost wydatków na opiekę zdrowotną 
w państwach członkowskich o 1% do 2% PKB do 2050 r. Średnio, spowoduje to 
około 25% wzrost udziału wydatków na opiekę zdrowotną w ramach PKB. 
Jednakże prognozy Komisji pokazują, że jeśli ludzie pozostają zdrowi żyjąc dłużej, 
wzrost wydatków na opiekę zdrowotną spowodowany starzeniem się 
społeczeństwa zmniejszy się o połowę35.  

Zgodnie z polityką UE nowe technologie powinny zostać wykorzystane do 
propagowania działań promujących zdrowie i zapobieganie chorobom. Systemy 
informatyczne mogą pomóc w zapewnieniu lepszej, dostosowanej do potrzeb 
obywatela opieki medycznej, jak i w zmniejszeniu kosztów leczenia. 
Interoperacyjność systemów może zaś ułatwić mobilność i bezpieczeństwo 
pacjenta poza granicami kraju. 

                                                        
30  Green Paper on convergence of the telecommunications, media and information 
technology sectors and the implications for regulation towards an information society 
approach, COM(97) 623, Bruksela, 1998  
31 Communication on the Future of European Regulatory Audiovisual Policy, COM(2003) 
784, 2003 

32 i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia, 
dokument Komisji Europejskiej ogłoszony w Komunikacie Komisji do Rady Parlamentu 
Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu 
Regionów, COM(2005)229, Bruksela, 2005 

33 Eurostat (ec.europa.eu/eurostat) 
34 Prognozy demograficzne Eurostatu opublikowane w Międzynarodowy Dzień Starszych 
Osób, 29 września 2006  
35The impact of ageing on public expenditure: projections for the EU25 Member States on 
pensions, health care, long term care, education and unemployment transfers (2004-2050), 
Komitet Polityki Gospodarczej oraz DG ECFIN 2006, gospodarka europejska, sprawozdanie 
specjalne nr 1/2006 
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7.1.6.1 Obserwowany postęp technologiczno-organizacyjny 
w tematyce Projektu 
W dziedzinie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT) obserwowany 
jest ogromny postęp technologiczny i organizacyjny. ICT dostarczają niezbędną 
infrastrukturę i oprogramowanie w ochronie zdrowia. Technologie informacyjne 
i komunikacyjne mają wyjątkowe znaczenie dla tworzenia łączności pomiędzy 
wszystkimi możliwymi dostawcami opieki zdrowotnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem wysokiej mobilności ludzi.  

W 2004 r. Komisja Europejska wydała jeden z głównych komunikatów, 
ustanawiający plan rozwoju e-Zdrowia w Europie: „e-Health – making healthcare 
better for European citizens: An action plan for a European e-Health Area” na lata 
2005-201036. Dokumentem tym Komisja Europejska zobligowała wszystkie kraje 
członkowskie do podjęcia kroków mających m.in. na celu: 

► zapewnienie wymienialności zapisanych danych e-zdrowotnych, np. przez 
określenie do 2006 roku ich standardów oraz zunifikowanie identyfikatorów 
pacjenta; 

► zaoferowanie mieszkańcom UE łatwiejszego dostępu do informacji i usług 
zdrowotnych, np. poprzez wspieranie sieci medycznych, które oferują 
e-skierowania lub e-recepty bądź wprowadzenie do roku 2008 
elektronicznych kart ubezpieczenia zdrowotnego; 

► rozpowszechnianie najlepszych praktyk, rozwijanie dalszych kierunków 
e-Zdrowia. 

W wielu państwach UE rozpoczęto wdrożenia systemów informatycznych 
realizujących wybrane funkcjonalności e-Zdrowia. I tak np.: 

► W Danii w 1995 roku powstał projekt MedCom, którego celem było stworzenie 
opartej na wiedzy narodowej sieci danych medycznych. W kwietniu 2005 r. 
powyżej 60% wymiany danych medycznych odbywało się za pośrednictwem 
powstałej sieci. Główne cele stawiane przed MedCom to stworzenie 
regionalnej, centralnej bazy elektronicznych wpisów (projekt SUP), w której 
będą gromadzone wystandaryzowane dane z systemów lokalnych, dostępne 
za pośrednictwem przeglądarki internetowej.  

Poniższy wykres przedstawia wykorzystanie e-Zdrowia w Danii na tle pozostałych 
krajów UE. 

                                                        

36 E-Health – making healthcare better for European citizens: An action plan for a European 
e-Health Area. Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, COM 
(2004)356 wersja ostateczna, Bruksela, 30 kwietnia 2004 
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Rysunek 22 Wykorzystanie e-Zdrowia w Danii na tle pozostałych krajów UE 
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Źródło: Benchmarking ICT use among General Practitioners in Europe, Bonn, 
kwiecień 2008 r. 

► W Wielkiej Brytanii Państwowy Program IT Narodowego Systemu Zdrowia 
(The National Programme for Information Technology) obejmuje inicjatywę 
mającą na celu utworzenie tzw. Serwisu Danych Medycznych Narodowego 
Systemu Ochrony Zdrowia (NHS Care Records Service), którego zadaniem 
jest m.in. wprowadzenie elektronicznego zapisu danych medycznych 
o zasięgu krajowym do 2010 roku. Zgodnie z założeniami podsumowanie 
medycznej historii pacjenta jest przechowywane w centralnej bazie danych, 
jako podstawy zapisu elektronicznego. Taki podsumowujący wpis zawiera 
linki do bardziej szczegółowych informacji klinicznych gromadzonych 
w archiwach lokalnych. 

o W ramach The National Programme for Information Technology 
wdrożone zostały również inne rozwiązania np. system PACS (Picture 
Archiving and Communications System – System Archiwizacji 
i Transmisji Obrazów) służący do zarządzania przechowywaniem, 
dystrybucją i prezentacją obrazów cyfrowych zgodnych ze standardem 
DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine – Obrazowanie 
Cyfrowe i Wymiana Obrazów w Medycynie); Electronic Prescription 
Service – system do wystawiania elektronicznych recept; Choose and 
Book – system do elektronicznej rejestracji wizyt. 

o Statystyki na dzień 13 marca 2008 r. pokazują, że do Serwisu Danych 
Medycznych Narodowego Systemu Ochrony Zdrowia (NHS Care 
Records Service) wprowadzono już ponad 153 tysiące wpisów. System 
PACS przechowuje ponad 640 milionów obrazów medycznych. Za 
pośrednictwem systemu Electronic Prescription Service wystawia się 
17% wszystkich recept, natomiast poprzez system Choose and Book 
dokonuje się 24 tysiące rejestracji wizyt dziennie. 

Poniższy wykres przedstawia wykorzystanie e-Zdrowia w Wielkiej Brytanii na tle 
pozostałych krajów UE. 
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Rysunek 23 Wykorzystanie e-Zdrowia w Wielkiej Brytanii na tle pozostałych 
krajów UE 
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Źródło: Benchmarking ICT use among General Practitioners in Europe, Bonn, 
kwiecień 2008 r. 

► We Włoszech działania w kierunku wprowadzenia e-Zdrowia rozpoczęto od 
wdrożenia dwóch najważniejszych produktów jednocześnie, a mianowicie 
e-recept oraz e-Health card, czyli elektronicznej karty, przypominającej 
polskie dowody osobiste czy karty bankomatowe. Karta ta wyposażona jest 
w pasek magnetyczny, który umożliwia identyfikację pacjenta oraz pozwala 
na dostęp do jego historii medycznej, ułatwiając w wielu przypadkach 
i przyspieszając diagnozę oraz zmniejszając możliwość pomyłki. Karta 
umożliwi również weryfikację informacji o ubezpieczeniu oraz o dotychczas 
realizowanych badaniach. 

o We włoskiej służbie zdrowia wdrażany jest również kompleksowy 
TS System. Umożliwia on prowadzenie monitoringu wydatków na 
ochronę zdrowia. Całościowo system zarządzać będzie informacją 
o pacjencie, jego dotychczasową historią medyczną, zawierać będzie 
również generowane dla pacjenta recepty. 

o Włosi prowadzą również prace nad wdrożeniem innego produktu, którym 
jest karta wyposażona w mikrochip, National Services Card. Karta ta ma 
stanowić łącznik między obywatelem a administracją publiczną. 
Docelowe planowane jest umożliwienie dostępu do usług e-Zdrowie oraz 
e-Government przy pomocy tej karty. 

Poniższy wykres przedstawia wykorzystanie e-Zdrowia we Włoszech na tle 
pozostałych krajów UE. 
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Rysunek 24 Wykorzystanie e-Zdrowia we Włoszech na tle pozostałych krajów UE 
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Źródło: Benchmarking ICT use among General Practitioners in Europe, Bonn, 
kwiecień 2008 r. 

► W Austrii w 1995 roku Ministerstwo Zdrowia powołało Komisję Standardów 
i Wytycznych ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia (STRING). 
Komisja ta opracowała projekt MAGDA-LENA, dotyczący elektronicznej 
wymiany danych pacjentów. Od 2003 roku powołano inicjatywę o nazwie 
ELGA, której podstawowym zadaniem, było przygotowanie do wprowadzenia 
Elektronicznego Zapisu Danych Medycznych (EHR). 

o Przeprowadzone w roku 2005 studium wykonalności i dalsze badania 
wskazują, że pierwszy etap wdrożenia systemu powinien zakończyć się 
do roku 2012. 

Poniższy wykres przedstawia wykorzystanie e-Zdrowia w Austrii na tle 
pozostałych krajów UE. 
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Rysunek 25 Wykorzystanie e-Zdrowia w Austrii na tle pozostałych krajów UE 
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Źródło: Benchmarking ICT use among General Practitioners in Europe, Bonn, 
kwiecień 2008 r. 

Z punktu widzenia rozwoju usług e-Zdrowia w Unii Europejskiej jako całości, 
kluczowym zagadnieniem jest interoperacyjność. Zapewnienie zgodności 
komunikacji między systemami wdrażanymi w poszczególnych krajach, 
w przyszłości umożliwi komunikację między placówkami ochrony zdrowia 
znajdującymi się w różnych krajach członkowskich. Umożliwi także budowę 
europejskiego EHR, który może integrować dane medyczne dotyczące pacjenta 
gromadzone na terenie całej UE. 

► W Polsce, na dzień przygotowania niniejszego Studium Wykonalności, 
w sektorze ochrony zdrowia, ukształtowała się infrastruktura informacyjna 
stanowiąca zbiorowość autonomicznych systemów informatycznych. 
Struktura tych systemów zarówno w sferze funkcjonalnej, informacyjnej, jak 
i technicznej nie stanowi uporządkowanego układu, a relacje łączące 
poszczególne elementy infrastruktury są słabe i niewystarczające lub nie 
istnieją w ogóle.  

Poniższy wykres przedstawia wykorzystanie e-Zdrowia w Polsce na tle 
pozostałych krajów UE. 
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Rysunek 26 Wykorzystanie e-Zdrowia w Polsce na tle pozostałych krajów UE 
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Źródło: Benchmarking ICT use among General Practitioners in Europe, Bonn, 
kwiecień 2008 r. 

W ramach realizacji Projektu zakłada się utworzenie jednolitego, 
uporządkowanego, interoperacyjnego systemu, przy budowie którego zostanie 
wykorzystane dotychczasowe doświadczenie krajów członkowskich UE.  

7.1.6.2 Przykłady najlepszych rozwiązań w obszarze e-Zdrowia 
w UE 
W ramach inicjatywy europejskiej e-Zdrowia powstało wiele programów lokalnych, 
regionalnych oraz międzynarodowych mających na celu zwiększenie efektywności 
służby zdrowia, podwyższenie jakości świadczonych usług oraz zwiększenie 
dostępu do danych medycznych. Wśród nich możemy wyodrębnić: 

► programy stworzone na potrzeby wymiany informacji zdrowotnych i opieki 
zintegrowanej, 

► programy związane z opracowaniem i wdrożeniem e-Zdrowia, np. system 
monitorowania stanu zdrowia pacjenta, 

► programy służące do budowy specjalistycznych platform medycznych 
i aplikacji szpitalnych, 

► programy mające na celu ułatwienie międzynarodowej współpracy 
medycznej, 

► programy dotyczące infrastruktury bezpieczeństwa, 

► programy stworzone na potrzeby szkoleń i edukacji. 

Poniższy rysunek przedstawia przykładowe kraje europejskie, w których 
w ostatnich latach podjęto inicjatywy z zakresu e-Zdrowia, w tym dotyczące 
tematyki Projektu P1, tj. elektronicznej historii choroby, e-recepty, e-faktury, 
rozpowszechnienia wiedzy na temat ochrony zdrowia, elektronicznych rozliczeń. 
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Rysunek 27 Przykładowe programy e-Zdrowia w wybranych krajach Europy 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Podręcznika dobrych praktyk regionalnych – 
e-zdrowie: Wyzwania regionalne i ich oddziaływanie, Wydanie polskie, wrzesień 2007 r. 

Realizacja tych projektów przyniosła widoczne efekty w postaci poprawy opieki 
zdrowotnej i zwiększenia zadowolenia pacjentów ze świadczonych na ich rzecz 
usług medycznych. Projekty te uzyskały także silne poparcie polityczne. 

7.1.6.2.1 Programy stworzone na potrzeby wymiany informacji zdrowotnych 
i opieki zintegrowanej 

Projekt E-care wprowadzony we Włoszech usprawnił wymianę informacji 
zdrowotnych oraz zintegrował świadczenie usług.  

Implementacja projektu trwała ponad rok i zakończyła się w 2004 roku. 
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Całkowity koszt projektu został oszacowany na 336 000 euro, z czego 38% 
stanowiły dotacje z funduszy unijnych37. 

System E-care stworzył sieć opieki zdrowotnej umożliwiającą bezpośrednią 
komunikację pomiędzy strukturami opieki zdrowotnej pierwszego i drugiego 
stopnia, lekarzami ogólnymi, aptekami, centrami rezerwacji i pacjentami. 
Głównymi beneficjentami było około 30 000 starszych osób zamieszkałych 
w mieście Bologna, w regionie Emilia-Romagna38.  

Implementacja sieci zdrowotnej miała na celu: 

► wspieranie zorganizowanego dostępu obywateli do usług opieki zdrowotnej, 

► kierowanie pacjentów do odpowiedniego centrum opieki zdrowotnej, 

► podniesienie standardu jakości, 

► ograniczenie kosztów działania systemów opieki zdrowotnej i pomocy 
społecznej, 

► szybszy dostęp do usług medycznych poprzez rejestrację on-line lub infolinię. 

W Szwecji na terenie Blekinge w latach 1997-2000 wprowadzono program 
o nazwie Seamless healthcare chain (łańcuch zintegrowanej opieki zdrowotnej) 
w zakresie wymiany informacji zdrowotnej i zintegrowanego świadczenia usług. 

Głównym celem programu było: 

► dokumentowanie koniecznej informacji o przenoszonym pacjencie, 

► komunikowanie się w szybki i bezpieczny sposób, pomiędzy różnymi 
poziomami organizacji opieki zdrowotnej, w celu zagwarantowania 
zintegrowanego procesu opieki zdrowotnej (łańcuch).  

W wyniku implementacji projektu e-Zdrowia (dzięki nowostworzonej platformie IT) 
na terenie Blekinge w Szwecji udoskonalono planowanie opieki zdrowotnej oraz 
poprawiono bezpieczeństwo. 

Według raportu (IT I Kommunal Vĺrd och omsorg), projekt ten był jednym z dwóch 
najbardziej udanych projektów dotyczących opieki zdrowotnej wspomaganej przez 
technologie informacyjno-komunikacyjne w Szwecji39. 

W Czechach wprowadzono w 2002 roku program IZIP dotyczący elektronicznej 
bazy danych o pacjencie. Pilotażowa wersja programu była testowana w czterech 
regionach Czech: Benesov, Beroun, Jicin i Rokycany. Właściwy proces 
implementacji programu trwał od 2003 do 2004 roku. Projekt obejmował rejestr 
elektronicznych danych laboratoryjnych, wyników badań, przepisanych recept, 
przebytych rehabilitacji oraz ogólnych danych medycznych dotyczących zdrowia 
poszczególnych pacjentów. Po kilku latach testowania programu zainicjowano 
implementację dodatkowego modułu umożliwiającego elektroniczne wypisywanie 
recept i ich realizację w aptekach za pomocą elektronicznego przesyłu danych. 
Projekt IZIP ma na celu gromadzenie danych medycznych o stanie zdrowia 
pacjenta, co ma się przyczynić do ulepszenia jakości działania służby zdrowia 
oraz bardziej efektywnego zarządzania personelem medycznym, zasobami 
rzeczowymi oraz placówkami w ochronie zdrowia. Założeniem projektu było 
zbudowanie platformy internetowej służącej do gromadzenia i wymiany danych 

                                                        

37 Podręcznik dobrych praktyk regionalnych – e-Zdrowie: Wyzwania regionalne i ich 
oddziaływanie, Wydanie polskie, wrzesień 2007 r. 

38 Podręcznik dobrych praktyk regionalnych – e-Zdrowie: Wyzwania regionalne i ich 
oddziaływanie, Wydanie polskie, wrzesień 2007 r. 
39 Podręcznik dobrych praktyk regionalnych – e-Zdrowie: Wyzwania regionalne i ich 
oddziaływanie, Wydanie polskie, wrzesień 2007 r. 
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medycznych, która jest zorientowana na potrzeby pacjentów. Program 
elektronicznego zapisu karty chorych jest szczególnie skierowany do osób 
przewlekle chorych oraz tych pacjentów, którzy często przechodzą różnego 
rodzaju badania i testy. Jednakże potencjalnymi beneficjentami projektu IZIP są 
wszyscy mieszkańcy Czech. Koszt projektu został oszacowany na 6 240 000 
euro40.  

7.1.6.2.2 Przykłady programów związanych z monitorowaniem stanu 
zdrowia pacjentów 

W Finlandii wprowadzono system Health Accounts – Patient’s Record on the Net, 
który jest przykładem spersonalizowanego i skoncentrowanego na pacjencie 
zapisu medycznego (tzw. książeczki zdrowia) w Internecie. Celem jego utworzenia 
było przede wszystkim poprawienie przepływu informacji pomiędzy sprawującymi 
opiekę w ramach opieki zdrowotnej, a także podniesienie jakości świadczonych 
usług. Poza tym, implementacja projektu miała ograniczyć pokrywanie się badań 
lekarskich, a tym samym obniżyć ogólne koszty leczenia pacjentów. Dzięki 
implementacji systemu pacjenci powinni mieć szybszy i łatwiejszy dostęp do 
swoich danych medycznych, dzięki czemu mogliby być informowani na bieżąco 
o swoim stanie zdrowia. 

7.1.6.3 Przykłady programów służących do budowy 
specjalistycznych platform medycznych i aplikacji 
szpitalnych 
Projekty dotyczące budowy specjalistycznych platform medycznych i aplikacji 
szpitalnych mają na celu efektywną komunikację dotyczącą danych medycznych 
na szerokim poziomie regionalnym pomiędzy kilkoma podmiotami.  

We Włoszech powstał projekt o nazwie „The networking of health services in the 
Valle del Chiese”, który był częścią programu Regionalnych Działań 
Innowacyjnych w Trento. Miał on na celu stworzenie infrastruktury sieciowej oraz 
usług teleopieki i telemedycyny zdrowotnej. Jednym z celów projektu była 
wymiana danych medycznych pomiędzy poszczególnymi podmiotami oraz 
przesyłanie recept elektronicznych do aptek. Projekt był implementowany 
w Trento w latach 2003-2005. Projekt sieci usług zdrowotnych był w całości 
projektem zorganizowanym przez sektor publiczny i sfinansowany w 50% 
z funduszy publicznych i regionalnych Włoch, zaś w 50% z funduszy unijnych. 
Całkowity koszt wynosił 557 426 euro41.  

Najważniejszym założeniem projektu było zaoferowanie serii zintegrowanych 
usług w rejonie zapewniających najlepszą możliwą jakość życia osobom starszym, 
przy zachowaniu równowagi pomiędzy rodziną a środowiskiem społecznym. Poza 
tym, projekt miał na celu poprawę jakości usług pielęgniarskich i szpitalnych dzięki 
bieżącemu dostępowi do informacji medycznych o stanie pacjenta. Aby sprostać 
wyżej wyznaczonym celom utworzono połączenie telekomunikacyjne pomiędzy 
użytkownikami a usługami o nazwie TeleCentre. W ramach powstałej sieci 
zostaną wprowadzone usługi ułatwiające zakup przepisanych przez lekarza leków 
w aptece. Na poszczególnych etapach projektu zostaną przetestowane i dodane 
kolejne usługi w ramach sieci TeleCentre, między innymi wymiana informacji 

                                                        
40 Podręcznik dobrych praktyk regionalnych – e-Zdrowie: Wyzwania regionalne i ich 
oddziaływanie, Wydanie polskie, wrzesień 2007 r. 

41 Podręcznik dobrych praktyk regionalnych – e-Zdrowie: Wyzwania regionalne i ich 
oddziaływanie, Wydanie polskie, wrzesień 2007 r. 
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o stanie zdrowia pacjenta, dostęp do sieci danych dla lekarzy ogólnych oraz 
pediatrów. Implementacja pełnego systemu teleinformatycznego wiązała się 
z ukończeniem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych oraz kompleksowym 
wdrożeniem aplikacji teleinformatycznych w poszczególnych jednostkach 
szpitalnych. Beneficjentami sieci usług zdrowotnych w Trento są wszyscy pacjenci 
indywidualni pochodzący z tego rejonu Włoch42. 

W Szwecji uruchomiono system e-recept polegający na elektronicznym 
wystawianiu recept. System zwiększył bezpieczeństwo i jakość wystawianych 
recept dzięki nieprzerwanemu łańcuchowi informacji pomiędzy lekarzem lub 
szpitalem a farmaceutą. Zredukowano liczbę błędów w wystawianych receptach 
oraz jednostkowy koszt wystawienia recepty.  

Łączne koszty inwestycji, zawierające koszty obsługi systemu do 2008 wynoszą 
w przybliżeniu 155 mln euro.·43.  

7.1.6.3.1 Przykłady programów mających na celu ułatwienie 
międzynarodowej współpracy medycznej 

Programy zaliczane do transgranicznych usług e-Zdrowia mają za zadanie przede 
wszystkim ułatwić międzynarodową współpracę medyczną szpitali, regionalnych 
placówek medycznych oraz poszczególnych lekarzy specjalistów. W procesie 
tworzenia tego typu projektów są używane najnowocześniejsze w skali świata 
technologie teleinformatyczne.  

Jedną z najbardziej rozwiniętych grup projektów obejmujących współpracę 
międzynarodową są programy tworzone specjalnie na potrzeby usług 
radiologicznych. Dzięki implementacji tego typu programów odnotowano znaczny 
spadek czasu oczekiwania na badania radiologiczne, zwiększona została jakość 
świadczonych usług medycznych, a także zwiększyła się produktywność placówek 
medycznych.  

Przykładem projektu transgranicznego jest niemiecki program EURAD 
zrealizowany w Badenii-Wirtembergii. Miał on za zadanie ustanowienie 
zdecentralizowanej usługi teleradiologicznej dla transgranicznej jak i krajowej 
wymiany kompetencji radiologicznych. Koszt realizacji projektu wynosił 350 000 
euro, z czego 49% środków finansowych stanowiły fundusze unijne, zaś 51% 
fundusze sektora prywatnego44. Głównym celem projektu EURAD było 
ustanowienie transeuropejskiej sieci współpracy integrującej usługi 
teleradiologiczne z codziennymi czynnościami medycznymi. Sieć miała ułatwić 
usługi teleradiologiczne w nagłych wypadkach, przyspieszyć i unowocześnić 
zdolności diagnostyczne opieki standardowej i specjalistycznej, a także umożliwić 
szybkie połączenie i wymianę informacji z innymi lekarzami i kolegiami. 
Beneficjentami projektu są przede wszystkim pacjenci poddawani badaniu 
radiologicznemu oraz radiolodzy i kliniki radiologiczne. 

                                                        

42 ITC w służbie ochrony zdrowia, autor: dr n. med. Michał Kamiński przy współpracy: 
dr Mariusz Duplaga, dr Adam Kozierkiewicz. 
43 Podręcznik dobrych praktyk regionalnych – e-Zdrowie: Wyzwania regionalne i ich 
oddziaływanie, Wydanie polskie, wrzesień 2007 r. 

44 Podręcznik dobrych praktyk regionalnych – e-Zdrowie: Wyzwania regionalne i ich 
oddziaływanie, Wydanie polskie, wrzesień 2007 r. 
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7.1.6.3.2 Przykłady programów dotyczących infrastruktury bezpieczeństwa 

Kwestia bezpiecznego przechowywania danych jest jednym z kluczowych 
zagadnień rozważanych w trakcie procesu planowania usług teleinformatycznych 
w medycynie.  

W regionie Schlezwik-Holsztyn, w Niemczech, powstał projekt eHealth Card, który 
bazuje na certyfikacie bezpieczeństwa dla dostępu do danych medycznych oraz 
rozwiązaniach VPN (wirtualna sieć prywatna). Projekt rozpoczął się w 2001 roku, 
zaś jego całkowita implementacja skończyła się w 2006 roku. Od początku 
projektu przeprowadzano próby z udziałem 150 przedstawicieli personelu 
medycznego i 1000 obywateli, ale później projekt został rozszerzony do 500 
pracowników i 100 000 obywateli. Istnieje możliwość rozszerzenia projektu na 
resztę federalnych Niemiec oraz zastosowania go jako modelu dla inicjatyw Unii 
Europejskiej w tym zakresie45. Projekt był realizowany we współpracy 
z administracją publiczną Niemiec, fundacjami, władzami akademickimi oraz 
przedsiębiorstwami z sektora prywatnego. Całkowity koszt implementacji eHealth 
Card został oszacowany na poziomie 1 000 000 euro, z czego 30% środków 
finansowych pochodziło z inwestycji sektora prywatnego46.  

Celem tego projektu była integracja i optymalizacja przepływu pracy i procesów 
w niemieckiej służbie zdrowia, w celu zredukowania kosztów leczenia i skrócenia 
czasu rehabilitacji pacjentów. Beneficjentami projektu eHealth Card są przede 
wszystkim pacjenci i pracownicy opieki zdrowotnej, ale także świat nauki, 
przemysł i władze administracyjne. 

7.2 Zidentyfikowane problemy 
W niniejszym rozdziale przedstawiono analizę głównych problemów systemu 
informacyjnego w ochronie zdrowia w oparciu o które określone zostały potrzeby 
tego systemu i zdefiniowane cele omawianego Projektu.  

Podstawowym problemem systemu informacyjnego w ochronie zdrowia jest jego 
struktura, która zarówno w sferze funkcjonalnej, informacyjnej jak i technicznej, nie 
stanowi uporządkowanego układu, a relacje łączące poszczególne elementy 
infrastruktury są słabe i niewystarczające lub nie istnieją w ogóle47. Podobna 
diagnoza systemu informacyjnego w ochronie zdrowia została zamieszczona w 
dokumencie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2005 r. 
Nowoczesna infrastruktura informacyjna podstawą taniego i przyjaznego państwa 
obywatelskiego: Program reformy infrastruktury informacyjnej państwa i strategii 
informatyzacji sektora publicznego. 

Analiza problemów i potrzeb systemu ochrony zdrowia w zakresie informatyzacji 
została przeprowadzona przez Beneficjenta Projektu w oparciu o: 

► analizę wymagań wynikających z przepisów i wytycznych Unii Europejskiej 
w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego oraz wdrażania 
elektronicznych usług ochrony zdrowia, 

                                                        

45 Podręcznik dobrych praktyk regionalnych – e-Zdrowie: Wyzwania regionalne i ich 
oddziaływanie, Wydanie polskie, wrzesień 2007 r. 

46 Podręcznik dobrych praktyk regionalnych – e-Zdrowie: Wyzwania regionalne i ich 
oddziaływanie, Wydanie polskie, wrzesień 2007 r. 

47 „Podstawowy Dokument Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia”, CSIOZ, grudzień 
2007 r. 
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► analizę wymagań wynikających z przepisów i wytycznych krajowych, takich 
jak ustawa z dn. 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących działania publiczne (Dz. U. nr 64, poz. 565 z późn. zm.), Plan 
Informatyzacji Państwa i „Program reformy infrastruktury informacyjnej 
Państwa i strategii informatyzacji sektora publicznego” (MSWiA), 

► konsultacje z kluczowymi interesariuszami Projektu w ramach szkoleń, 
warsztatów i konferencji, np. warsztatów poświęconych wprowadzenie 
elektronicznej recepty, 

► analizę opracowań i analiz dotyczących systemu ochrony zdrowia, 

► konsultacje z ekspertami z zakresu ochrony zdrowia. 

Na etapie realizacji Projektu zakładane jest zwiększanie zaangażowania 
interesariuszy Projektu w celu zagwarantowania, że wdrażane rozwiązania będą 
odpowiadały potrzebom tych interesariuszy oraz systemu ochrony zdrowia jako 
całości. Zaangażowanie to będzie szczególnie istotne na etapie projektowania 
poszczególnych rozwiązań oraz realizacji prototypów i wdrożeń pilotażowych. 

7.2.1 Główne zidentyfikowane problemy 

W Polsce w sektorze ochrony zdrowia, ukształtowała się infrastruktura 
informacyjna stanowiąca zbiorowość autonomicznych, często nieprofesjonalnie 
zaprojektowanych systemów informatycznych. Główne cechy istniejącej 
infrastruktury informacyjnej w ochronie zdrowia zostały przedstawione w kolejnych 
podrozdziałach. 

7.2.1.1 Brak strategicznego modelu infrastruktury informacyjnej 
Analiza inicjatyw i przedsięwzięć w zakresie infrastruktury informacyjnej sektora 
ochrony zdrowia i zastosowań technologii teleinformatycznych pozwoliła na 
wysnucie wniosku, że poszczególne elementy infrastruktury informacyjnej były i są 
nadal oderwane od siebie. Dodatkowo, część rejestrów funkcjonuje nadal 
w tradycyjnej postaci „papierowej”. 

Mając na uwadze powyższe, niezbędne stało się pilne opracowanie całościowej 
koncepcji infrastruktury informacyjnej w ochronie zdrowia oraz strategii jej 
realizacji, jako dokumentu posiadającego moc aktu prawnego obligującego 
wszystkie jednostki sektora ochrony zdrowia do podejmowania działań w zakresie 
informatyzacji, zgodnych z koncepcją informatyzacji przyjętą w ustawie z dnia 
17 lutego 2005 r.48,49. 

7.2.1.2 Autonomizacja systemów i zasobów informacyjnych 
sektora publicznego 
Dotychczas prowadzona informatyzacja sektora ochrony zdrowia polegała na 
tworzeniu wielu autonomicznych, niewspółpracujących ze sobą systemów 

                                                        

48 Ustawa z dn. 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz. U. 2005 nr 64 poz. 565) 

49 „Nowoczesna infrastruktura informacyjna podstawą taniego i przyjaznego państwa 
obywatelskiego: Program reformy infrastruktury informacyjnej państwa i strategii 
informatyzacji sektora publicznego”, MSWiA. Warszawa 2005 r. 
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teleinformatycznych, których funkcje ograniczają się do obsługi kompetencji 
zazwyczaj jednej jednostki organizacyjnej lub wybranego segmentu systemu 
ochrony zdrowia. Przykładem mogą być tu autonomicznie pracujące systemy NFZ 
(oddziałów wojewódzkich i Centrali NFZ) nie zintegrowane z systemami NIL, 
CSIOZ, MSWiA, MF, GUS.  

Często zdarza się ponadto, że systemy informacyjne w ramach jednej organizacji 
w wyniku biernego odwzorowywania przez projektantów systemu zapisów aktów 
prawnych regulujących jego powstanie w oderwaniu od innych systemów 
informacyjnych, nie wymieniają miedzy sobą informacji. Niesie to za sobą skutki 
dla całej infrastruktury informacyjnej sektora i powoduje generowanie informacji 
o niskiej wiarygodności, znaczne obciążenia administracyjne i zwiększenie 
kosztów gromadzenia i przetwarzania danych. 

7.2.1.3 Nowe technologie – stare procedury – jeszcze starsze 
metody projektowania 
Rozwiązania prawne i organizacyjne procedur administracyjnych w zakresie 
kształtowania infrastruktury informacyjnej w ochronie zdrowia bardzo często były 
tworzone nie tylko w oderwaniu od możliwości współczesnych technologii 
teleinformatycznych, ale często w ogóle nie brano pod uwagę ich implikacji 
informacyjnych. 

Dlatego też, dotychczas prowadzona informatyzacja sektora ochrony zdrowia 
kojarzyła się ze wzrostem obciążeń administracyjnych, dużymi i zbędnymi 
kosztami zarówno po stronie państwa, jak i po stronie obywateli i przedsiębiorców 
(zakładów opieki zdrowotnej). 

7.2.1.4 Dezintegracja i brak interoperacyjności systemów 
informacyjnych 
Autonomizacja systemów informacyjnych sektora ochrony zdrowia powoduje, że 
rozwiązania w zakresie odwzorowania informacji i zarządzania nimi oraz 
stosowane technologie utrudniają, a często uniemożliwiają wymianę informacji 
i danych. Funkcjonujące systemy informacyjne nie są w stanie wzajemnie 
wspierać się przy: obsłudze użytkowników, aktualizacji informacji, zapewnieniu 
integralności, porównywalności, kompletności informacji. Wpływa to negatywnie 
na jakość informacji i podnosi koszty każdego z systemów50. 

7.2.1.5 Dominacja gestorów nad użytkownikami 
Istotną wadą funkcjonujących systemów informacyjnych w sektorze ochrony 
zdrowia jest uwzględnianie przede wszystkim potrzeb gestorów tych systemów, 
tzn. jednostek organizacyjnych sektora publicznego, urzędów będących 
zarządcami tych systemów. Potrzeby i możliwości pozostałych uczestników 
procedur administracyjnych, w tym nie tylko obywateli i przedsiębiorstw, ale także 
innych urzędów i jednostek sektora publicznego, są uwzględniane szczątkowo lub 
pomijane. W niektórych, skrajnych przypadkach dochodzi nawet do ograniczenia 

                                                        

50 „Nowoczesna infrastruktura informacyjna podstawą taniego i przyjaznego państwa 
obywatelskiego: Program reformy infrastruktury informacyjnej państwa i strategii 
informatyzacji sektora publicznego”, MSWiA. Warszawa 2005 r. 
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prawa do informacji wyrażonego w art. 51 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej51. 

7.2.2 Dodatkowe zidentyfikowane problemy 

Obecny system informacji w ochronie zdrowia skutecznie uniemożliwia realizację 
podstawowych celów Programu Działań Wspólnotowych w Dziedzinie Zdrowia 
Publicznego52, którymi są „gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie danych na 
poziomie wspólnotowym oraz uzyskiwanie obiektywnych, rzetelnych oraz 
zgodnych i porównywalnych informacji, które można wymieniać, oraz które 
umożliwiłyby Komisji i Państwom Członkowskim poprawienie informacji 
przekazywanych społeczeństwu oraz formułowanie właściwych strategii, polityk 
i działań mających na celu osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony zdrowia 
ludzkiego”, poprzez: 

► „poprawę informacji i wiedzy na temat rozwoju zdrowia publicznego”, 

► „poszerzenie zdolności szybkiego, skoordynowanego reagowania na 
zagrożenia dla zdrowia”, 

► „promocję zdrowia oraz zapobieganie chorobom”. 

Realizacja Projektu ma ponadto na celu skuteczniejsze zarządzanie problemami 
związanymi z szerzej pojętą tematyką ochrony zdrowia w Polsce. Można do nich 
zaliczyć między innymi: 

► zmiany w strukturze wiekowej społeczeństwa – większy udział ludzi 
zaawansowanych wiekowo; 

► niezdrowy styl życia ludności; 

► brak rozwiązań umożliwiających skuteczną kontrolę wykorzystywania 
środków na służbę zdrowia. 

Brak skutecznych rozwiązań pozwalających na gromadzenie, analizowanie 
i wymianę informacji dotyczących m.in. zachorowań, wykonywanych świadczeń 
oraz danych pacjentów sprawia, że znacznie utrudnione staje się efektywne 
zarządzanie służbą zdrowia, reagowanie na sytuacje kryzysowe lub, w niektórych 
przypadkach, wręcz skuteczne ratowanie życia. 

Sytuacja w ochronie zdrowia została szerzej przedstawiona w rozdziale 
poświęconym analizie otoczenia społeczno-gospodarczego. 

                                                        

51 Art. 51 ust. 3 Konstytucji RP: „Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych 
dokumentów i zbiorów danych (…)”. 

52 Decyzja 1786/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. 
przyjmująca program działań wspólnotowych w dziedzinie zdrowia publicznego. 
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7.3 Analiza SWOT 

7.3.1 Analiza SWOT dla Wnioskodawcy 

W poniższej analizie SWOT traktuje się mocne i słaby strony jako czynniki 
wewnętrzne z punktu widzenia Wnioskodawcy, na które ma on bezpośredni 
wpływ, a szanse i zagrożenia jako czynniki zewnętrzne wynikające z niezależnych 
zmian w otoczeniu.
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Tabela 5 Analiza SWOT Wnioskodawcy 

W
SŁABE STRONY

► Mała elastyczność procedur administracyjnych, 
szczególnie związanych z zarządzaniem 
finansowym oraz kadrowym

► Mała elastyczność procesów decyzyjnych 
niezbędnych do wdrożenia ProjektuW

SŁABE STRONY

► Mała elastyczność procedur administracyjnych, 
szczególnie związanych z zarządzaniem 
finansowym oraz kadrowym

► Mała elastyczność procesów decyzyjnych 
niezbędnych do wdrożenia Projektu

O
SZANSE

► Możliwość wykorzystania doświadczeń innych 
krajów wdrażających projekty e-Zdrowia
w zakresie podobnym do omawianego Projektu

► Możliwość zatrudnienia ekspertów ds. zarządzania 
wdrażaniem Projektu 

► Możliwość wykorzystania potencjału dobrze 
wyszkolonej kadry informatycznej

► Możliwość zdobycia doświadczenia w zakresie 
realizacji projektów polegających na wdrażaniu 
nowoczesnych technologii na dużą skalę

O
SZANSE

► Możliwość wykorzystania doświadczeń innych 
krajów wdrażających projekty e-Zdrowia
w zakresie podobnym do omawianego Projektu

► Możliwość zatrudnienia ekspertów ds. zarządzania 
wdrażaniem Projektu 

► Możliwość wykorzystania potencjału dobrze 
wyszkolonej kadry informatycznej

► Możliwość zdobycia doświadczenia w zakresie 
realizacji projektów polegających na wdrażaniu 
nowoczesnych technologii na dużą skalę

T
ZAGROŻENIA

► Skomplikowane procedury przetargowe. Problemy z 
ich terminowym przeprowadzeniem

► Zmiany legislacyjne na poziomie krajowym oraz Unii 
Europejskiej w trakcie realizacji Projektu, wpływające 
na jego kształt (wymagające poniesienia 
nieprzewidzianych nakładów czasowych i 
finansowych) T

ZAGROŻENIA

► Skomplikowane procedury przetargowe. Problemy z 
ich terminowym przeprowadzeniem

► Zmiany legislacyjne na poziomie krajowym oraz Unii 
Europejskiej w trakcie realizacji Projektu, wpływające 
na jego kształt (wymagające poniesienia 
nieprzewidzianych nakładów czasowych i 
finansowych)

S
SILNE STRONY

► Doświadczenie w realizacji projektów 
informatycznych w polskiej służbie zdrowia, w tym 
z funduszy UE

► Gwarantowana stabilność finansowa 
Wnioskodawcy jako jednostki budżetowej

► Umocowanie w ramach struktur administracji 
publicznej w zakresie realizacji zadań związanych 
z informatyzacją służby zdrowia

► Zapewnienie zasobów kadrowych niezbędnych do 
zarządzania Projektem (Biuro Zarządzania 
Projektami)

S
SILNE STRONY

► Doświadczenie w realizacji projektów 
informatycznych w polskiej służbie zdrowia, w tym 
z funduszy UE

► Gwarantowana stabilność finansowa 
Wnioskodawcy jako jednostki budżetowej

► Umocowanie w ramach struktur administracji 
publicznej w zakresie realizacji zadań związanych 
z informatyzacją służby zdrowia

► Zapewnienie zasobów kadrowych niezbędnych do 
zarządzania Projektem (Biuro Zarządzania 
Projektami)

 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Mocną stroną Wnioskodawcy w realizacji Projektu P1 jest jego doświadczenie 
w zrealizowanych już kilku projektach informatycznych w zakresie ochrony 
zdrowia takich jak między innymi: 

► System Liczenia Kosztów,  

► "ZOZMAIL" - System Komunikacji w Ochronie Zdrowia, 

► SMWK - System Monitorowania Wypadków Konsumenckich,  

► ATLAS - Mapa RZOZ, czyli graficzna metoda prezentacji Zakładów Opieki 
Zdrowotnej,  

► System Statystyki Medycznej,  

► Centralny Rejestr Chorych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym,  

► Rejestr Zakładów Opieki Zdrowotnej (RZOZ).  

Szerzej, ww. projekty zostały opisane w rozdziale 6.3. 

Za silną stronę Wnioskodawcy w realizacji Projektu należy uznać jego względną 
stabilność finansową, wynikającą z faktu, iż CSIOZ jest jednostką budżetową. 
Część poniesionych kosztów (w wielkości zaakceptowanej w umowie 
o dofinansowanie Projektu w ramach PO IG) zostanie odzyskana w następstwie 
finansowania ze środków UE. 

Ponadto, CSIOZ jest jednostką, która formalnie jest umocowana w kraju 
do koordynacji działań zbliżonych do działań ujętych w ramach Projektu. Daje 
to możliwość właściwego adresowania wielu zagadnień związanych z realizacją 
Projektu. 

Jako silną stronę należy uznać fakt, że w ramach struktury CSIOZ powołane 
zostało Biuro Zarządzania Projektami, zapewniające kadrę zarządzającą 
realizacją Projektu. 

Zdecydowanie do słabych stron Wnioskodawcy należy potencjalnie mała 
elastyczność procedur administracyjnych w zakresie zarządzania finansowego 
i kadrowego oraz mała elastyczność procesów decyzyjnych niezbędnych do 
wdrożenia Projektu  

Szansą może okazać się jednak możliwość wykorzystania doświadczeń innych 
krajów wdrażających projekty e-Zdrowia w zakresie zbliżonym do przedmiotowego 
Projektu, np. krajów sąsiadujących: Czech, Szwecji, gdzie funkcjonują już niektóre 
elementy e-Zdrowia, np.: elektroniczna historia choroby, e-recepta, itp. Szerzej 
doświadczenia innych krajów w przedmiocie projektu zostały przedstawione w 
rozdziale 7.1.6. 

Kolejną szansą może być wsparcie kadr CSIOZ poprzez zatrudnienie ekspertów 
ds. zarządzania wdrażaniem Projektu oraz poprzez współpracę z wyszkoloną 
kadrą informatyczną. 

Projekt może także przyczynić się do wzbogacenia doświadczenia CSIOZ o 
projekt polegający na wdrożeniu nowoczesnych technologii na skalę 
ogólnokrajową. 

Zagrożeniem dla realizacji Projektu mogą okazać się skomplikowane i długotrwałe 
procedury przetargowe oraz zmiany legislacyjne w zakresie prawa krajowego i UE 
w trakcie realizacji Projektu. Każdy etap inwestycyjny będzie wymagał 
przeprowadzenia postępowań w trybie zamówień publicznych, wielokrotne 
zaistnienie problemów z procedurą przetargową może spowodować pewne 
opóźnienia w realizacji inwestycji.  

Dodatkowo zagrożenie dla Wnioskodawcy mogą implikować nieprzewidziane 
w Projekcie zmiany legislacyjne wprowadzone w obszarze ochrony zdrowia 
oraz informatyki w kraju i na poziome UE. Zmiany te mogą spowodować 
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powstanie dodatkowych kosztów, których Wnioskodawca nie przewidział na etapie 
sporządzania Studium Wykonalności. 

Ogółem można jednak stwierdzić, że mocne strony Wnioskodawcy pozwalają, 
przy odpowiednich i niezbędnych pracach przygotowawczych, przeważyć nad 
jego słabymi stronami.  

Również w aspekcie szans i zagrożeń zasadnym wydaje się być zaangażowanie 
do nadzoru i wsparcia zespołu Wnioskodawcy w realizacji Projektu ekspertów w 
zakresie zarządzania oraz ekspertów posiadających szeroką wiedzę z zakresu 
zagadnień technologicznych, o dużym doświadczeniu w realizacji podobnych 
przedsięwzięć, którzy będą mogli sprawnie stosować najlepsze metody 
zarządzania projektowego oraz wspierać Wnioskodawcę wiedzą merytoryczną.  

7.3.2 Analiza SWOT dla Projektu 

W poniższej analizie SWOT traktuje się mocne i słaby strony jako czynniki 
wewnętrzne z punktu widzenia Projektu a szanse i zagrożenia jako czynniki 
zewnętrzne wynikające z niezależnych zmian w otoczeniu. 
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Tabela 6 Analiza SWOT Projektu 

W
SŁABE STRONY

►Złożoność i kompleksowość Projektu wymagająca 
współpracy różnych podmiotów na etapie przygotowania i 
wdrażania Projektu

► Konieczność uzyskania wsparcia wielu środowisk w 
sektorze ochrony zdrowia w celu realizacji Projektu i 
osiągnięcia wszystkich zakładanych efektówW

SŁABE STRONY

►Złożoność i kompleksowość Projektu wymagająca 
współpracy różnych podmiotów na etapie przygotowania i 
wdrażania Projektu

► Konieczność uzyskania wsparcia wielu środowisk w 
sektorze ochrony zdrowia w celu realizacji Projektu i 
osiągnięcia wszystkich zakładanych efektów

O
SZANSE

►Powszechne wykorzystywanie technologii ICT 
w medycynie

► Rozwój szerokopasmowego Internetu
► Rosnąca liczba użytkowników komputerów i Internetu 
► Zgodność Projektu ze strategią UE w zakresie rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego
►Świadomość polityczna i społeczna o konieczności 

rozwoju społeczeństwa informacyjnegoO
SZANSE

►Powszechne wykorzystywanie technologii ICT 
w medycynie

► Rozwój szerokopasmowego Internetu
► Rosnąca liczba użytkowników komputerów i Internetu 
► Zgodność Projektu ze strategią UE w zakresie rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego
►Świadomość polityczna i społeczna o konieczności 

rozwoju społeczeństwa informacyjnego T
ZAGROŻENIA

►Zmiany organizacyjne w systemie ochronie zdrowia
►Niechęć uczestników systemu ochrony zdrowia przed 

wdrażaniem rozwiązań innowacyjnych w ramach 
Projektu

► Zmiany legislacyjne w trakcie realizacji Projektu, na 
poziomie krajowym oraz UE

►Problemy natury techniczno-technologicznej w trakcie 
realizacji Projektu

►Napięty harmonogram realizacji Projektu
►Brak pewności uzyskania dofinansowania realizacji 

Projektu z funduszy UE

T
ZAGROŻENIA

►Zmiany organizacyjne w systemie ochronie zdrowia
►Niechęć uczestników systemu ochrony zdrowia przed 

wdrażaniem rozwiązań innowacyjnych w ramach 
Projektu

► Zmiany legislacyjne w trakcie realizacji Projektu, na 
poziomie krajowym oraz UE

►Problemy natury techniczno-technologicznej w trakcie 
realizacji Projektu

►Napięty harmonogram realizacji Projektu
►Brak pewności uzyskania dofinansowania realizacji 

Projektu z funduszy UE

S
SILNE STRONY

► Umieszczenie Projektu na liście projektów indywidualnych 
PO IG (podpisana umowa dotycząca  przygotowania 
projektu indywidualnego)

► Możliwość zastosowania w Projekcie nowoczesnych 
technologii ICT, wspieranych w ramach wytycznych 
wspólnotowych

► Umieszczenie Projektu w Planie Informatyzacji Państwa 
na lata 2007 – 2010

S
SILNE STRONY

► Umieszczenie Projektu na liście projektów indywidualnych 
PO IG (podpisana umowa dotycząca  przygotowania 
projektu indywidualnego)

► Możliwość zastosowania w Projekcie nowoczesnych 
technologii ICT, wspieranych w ramach wytycznych 
wspólnotowych

► Umieszczenie Projektu w Planie Informatyzacji Państwa 
na lata 2007 – 2010

 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Mocną stroną Projektu jest jego umieszczenie na liście projektów indywidualnych 
oraz w Planie Informatyzacji Państwa 2007-2010. Projekt znajduje się na „Liście 
projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
na lata 2007-2013” (aktualizacja: styczeń 2009 r.) z numerem POIG 7-1. 

Ponadto mocną stroną Projektu jest fakt, że rozwiązania informatyczne 
zaimplementowane w ramach realizacji Projektu w istotny sposób przyczynią się 
do rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez upowszechnienie stosowania 
Internetu. Stanowić będą również wsparcie dla funkcjonującego systemu opieki 
zdrowotnej w Polsce. Kierunki rozwoju w zakresie informatyzacji i ochrony zdrowia 
są zbieżne z założeniami określonymi w ramach UE w tych obszarach. Szerzej 
temat ten został omówiony w rozdziale 7.1.6 Ochrona zdrowia w UE. 

Złożoność projektu oraz kompleksowość wprowadzanych rozwiązań e-Zdrowia 
w obszarze opieki zdrowotnej wymagać będzie od Wnioskodawcy osiągnięcia 
porozumienia w niektórych kwestiach z innymi decydentami w obszarze ochrony 
zdrowia np.: NFZ, MSWiA, środowiskiem medycznym. Konieczność osiągnięcia 
porozumienia, ze względu na różny charakter pełnienia funkcji przez ww. 
podmioty zostało potraktowane jako słaba strona Projektu.  

Wsparciem dla realizacji Projektu będzie przekonanie polityczne i społeczne o 
potrzebie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, tj. stworzenie możliwości 
społeczeństwu wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych. 
Ponadto realizacja Projektu wg przyjętych założeń technologicznych umożliwi 
zastosowanie nowoczesnych technologii ICT, co będzie się wiązało z wysokim 
standardem usług oferowanych po realizacji Projektu. 

Istotnym elementem uprawdopodabniającym realizację Projektu jest pełna 
zgodność Projektu ze strategią UE w zakresie rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego oraz Planem Informatyzacji Państwa.  

Rosnącą liczbę użytkowników komputerów i Internetu, jak również 
upowszechnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu, należy 
zaklasyfikować jako szansę, która stoi przed Projektem. Przyrost umiejętności 
informatycznych oraz zaufania do zdalnej formy zajmowania się sprawami 
urzędowymi może w znacznym stopniu ułatwić wdrożenie Projektu. 

Realizacja Projektu może okazać się zagrożona w przypadku diametralnych 
zmian w polityce zdrowotnej kraju, np. zmiany sposobu finansowania świadczeń 
opieki zdrowotnej z systemu powszechnego ubezpieczenia na finansowanie 
z budżetu państwa. 

Zagrożeniem niezależnym od Projektu jest część personelu medycznego 
niechętna zmianom i wszechstronnemu wykorzystaniu komputerów i Internetu. 
Wdrożenie Projektu, czyli wprowadzenie nowych technologii i rozwiązań będzie 
wiązało się z wymuszonymi, poważnymi zmianami w codziennej pracy personelu 
medycznego. 

Istotnym zagrożeniem dla Projektu jest możliwość opóźnienia we wprowadzeniu 
lub niewprowadzenie odpowiednich zmian legislacyjnych niezbędnych do 
realizacji celów Projektu. Zagrożeniem realizacji Projektu będą również 
ewentualne zmiany legislacyjne na poziomie krajowym lub UE wprowadzone 
w trakcie realizacji Projektu, co mogłoby pociągnąć za sobą dodatkowe środki 
finansowe lub wpłynęłyby na zmianę realizacji harmonogramu Projektu. Zmiany 
w systemowych podstawach realizacji Projektu mogą również skutkować 
koniecznością modyfikacji Projektu w Komisji Europejskiej. 

Istotną rolę w trakcie realizacji Projektu mogą stanowić nieprzewidziane problemy 
natury techniczno-technologicznej. Ich potencjalne zaistnienie może zagrażać np. 
terminowej realizacji Projektu. 

Analiza mocnych i słabych stron Projektu pozwala zakładać, iż wykorzystanie 
nowoczesnych metodyk zarządzania projektami przez wykwalifikowanych 
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członków zespołu wpłynie znacząco na możliwość realizacji Projektu zgodnie z 
zakładanym zakresem i terminami. 

Przyjęte podejście do zarządzania Projektem, opisane w rozdziale 10.1 
Organizacja wdrożenia i późniejszej eksploatacji projektu, pozwala natomiast na 
zapobieganie zidentyfikowanym zagrożeniom dla Projektu a także efektywne 
wykorzystywanie istniejących szans. 

7.4 Wpływ Projektu na tworzenie miejsc 
pracy 

Realizacja Projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy 
i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” wpłynie na 
tworzenie nowych miejsc pracy głównie w sposób bezpośredni, związany z 
realizacją Projektu i utrzymaniem wdrażanych w jego ramach rozwiązań. 
Realizacja Projektu może wpłynąć na tworzenie miejsc pracy także pośrednio. 
Oddziaływania te zostały pokrótce omówione w kolejnych podrozdziałach.  

Rysunek 28 Oddziaływania Projektu na tworzenie miejsc pracy 

Tworzenie
miejsc
pracy

Wpływ bezpośredni

Wpływ pośredni
 

Źródło: Opracowanie własne. 

W krótkim horyzoncie czasowym, czyli w latach 2009-2014, projekt wygeneruje 
miejsca pracy związane z wytworzeniem oraz utrzymaniem Elektronicznej 
platformy gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych. 
W szczególności spowoduje powstanie miejsc pracy w CSIOZ (w ramach Biura 
Zarządzania Projektami) oraz u wykonawców Projektu (m.in. wytworzenie i 
wdrożenie rozwiązania, szkolenia oraz promocja rozwiązań Projektu), jednak 
będzie to przejściowy wzrost zatrudnienia związany z fazą wdrożenia oraz 
początkowym okresem fazy utrzymania. 

Realizacja Projektu w długim horyzoncie czasowym wpłynie na stworzenie 
w gospodarce dodatkowych miejsc pracy związanych z rozwojem, utrzymaniem 
i eksploatacją rozwiązań wdrożonych w ramach Projektu. Szacowany wzrost 
zatrudnienia będzie miał charakter trwały. 
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Rysunek 29 Krótko- i długofalowy wpływ Projektu na tworzenie miejsc pracy 
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Źródło: Opracowanie własne. 

7.4.1 Bezpośredni wpływ Projektu na tworzenie miejsc 
pracy 

Realizacja Projektu będzie miała krótko- i długofalowe przełożenie na tworzenie 
miejsc pracy. W krótkim horyzoncie czasowym bezpośredni wzrost poziomu 
zatrudnienia związany będzie z fazą wytworzenia Elektronicznej platformy 
gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych, a jego charakter będzie 
przejściowy. W długim horyzoncie czasowym bezpośredni wzrost poziomu 
zatrudnienia będzie związany z fazą utrzymania dostarczonych w ramach projektu 
rozwiązań i będzie miał charakter trwały. Poniżej przedstawiono wpływ realizacji 
Projektu na tworzenie miejsc pracy w rozbiciu na poszczególne fazy Projektu. 

Poniżej przedstawiono najistotniejsze zadania generujące miejsca pracy, które 
zrealizowane zostaną w ramach fazy wytworzenia:  

► projektowanie systemów, 

► realizacja prototypów systemów, 

► realizacja systemów pomocniczych, 

► realizacja głównych systemów biznesowych, 

► realizacja systemów analitycznych, 

► zakup nieruchomości i dostosowanie serwerowni, 

► organizacja szkoleń, 

► zarządzanie projektem, doradztwo, przygotowywanie i realizacja przetargów, 

► audyt realizacji kontraktów, 

► promocja rozwiązań wdrożonych w ramach Projektu. 

Szacuje się, że w fazie wytworzenia rozwiązań, czyli w latach 2009-2014, 
zatrudnienie związane z realizacją Projektu u wykonawców Projektu, 
w przeliczeniu na pełne etaty w stosunku roku, będzie podlegać znaczącym 
wahaniom. W początkowej fazie realizacji Projektu, w latach 2009 i 2010, 
szacowane zatrudnienie przy realizacji prac wyniesie odpowiednio około 
140 i około 170 pełnych etatów. W szczytowej fazie realizacji etapu wytworzenia, 
w roku 2011, zatrudnienie szacowane jest na poziomie około 500 pełnych etatów. 
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W kolejnych latach (2012-2014) szacowany jest spadek zatrudnienia do około 
300 pełnych etatów w 2012 roku, około 100 pełnych etatów w roku 2013 i około 
8 pełnych etatów w momencie zakończenia etapu wytwarzania w 2014 roku. Tak 
duże fluktuacje poziomu zatrudnienia będą związane z dynamiką natężenia prac 
wdrożeniowych. 

Ponadto, na potrzeby zarządzania projektem przewiduje się zatrudnienie 
w ramach Biura Zrządzania Projektami CSIOZ w latach 2009 -2014 od 19 do 
25 pracowników (w ramach zakładanych 19 etatów kalkulacyjnych).  

Poniżej przedstawiono najistotniejsze zadania generujące miejsca pracy, które 
zrealizowane zostaną w ramach fazy utrzymania: 

► utrzymanie i rozwój aplikacji, 

► utrzymanie serwerowni, 

► przygotowywanie i realizacja przetargów na dostawy sprzętu oraz utrzymanie 
i rozwój aplikacji. 

W ramach obowiązków związanych z utrzymaniem Projektu zakłada się w roku 
2010 konieczność stałej obsługi na poziomie około 9 etatów średniorocznie, co 
jest związane z koniecznością zapewnienia utrzymania systemów prototypowych. 
W latach kolejnych ww. poziom powinien wzrosnąć do powyżej około 70 etatów 
średniorocznie od roku 2015. Stworzone w fazie utrzymania miejsca pracy 
związane z utrzymaniem i rozwojem dostarczonych aplikacji będzie miało 
charakter trwały. 

7.4.2 Pośredni wpływ Projektu na tworzenie miejsc 
pracy 

Wzrost zatrudnienia związany z realizacją Projektu powodowany będzie również 
pośrednio. Szacuje się, że wdrożenie Projektu może wpłynąć na wzrost poziomu 
zatrudnienia w gospodarce poprzez zwiększone zapotrzebowanie na: 

► usługi rozwoju systemów informatycznych szpitali związane z dostosowaniem 
tych systemów do współpracy z rozwiązaniem wdrażanym w ramach 
Projektu, 

► usługi związane z wdrażaniem, utrzymaniem i eksploatacją lokalnych baz 
rozszerzonych danych medycznych (baz EMR) u usługodawców, 

► usługi utrzymania lokalnych baz rozszerzonych danych medycznych (baz 
EMR) świadczone przez zewnętrznych dostawców na rzecz usługodawców 
(outsourcing). 
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8 Logika interwencji 

8.1 Cele Projektu 

Poniżej został zaprezentowany schemat obrazujący powiązania produktów 
Projektu poprzez rezultaty, cele szczegółowe z celem głównym Projektu. 
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Rysunek 30 Powiązanie celów, rezultatów oraz produktów Projektu 

Elektroniczne rozliczenia
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elektronicznych danych o stanie zdrowia 
pacjentów
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zdarzeniach medycznych

Cel ogólny Cele szczegółowe Rezultaty

Poprawa jakości obsługi 
pacjentów

Produkty

►Portal
►System Gromadzenia Danych Medycznych
►System Obsługi Rejestrów
►Szyna Usług
►System Administracji

Planowanie opieki zdrowotnej

Umożliwienie rejestracji on-line na wizyty

Umożliwienie elektronicznej realizacji 
recept

►Portal
►System Gromadzenia Danych Medycznych
►System Obsługi Rejestrów
►Szyna Usług
►System Administracji
►Pomocnicza Baza Rozszerzonych Danych Medycznych

►Portal
►System Gromadzenia Danych Medycznych
►System Obsługi Rejestrów
►Szyna Usług
►System Administracji

►Portal
►System Gromadzenia Danych Medycznych
►System Obsługi Rejestrów
►Szyna Usług
►System Administracji

►Portal
►System Gromadzenia Danych Medycznych
►System Obsługi Rejestrów
►Szyna Usług
►System Administracji
►Pomocnicza Baza Rozszerzonych Danych Medycznych

Zapewnienie szybkiego dostępu do 
elektronicznych danych medycznych w 
sytuacjach nagłych

►Portal
►System Gromadzenia Danych Medycznych
►System Obsługi Rejestrów
►Szyna Usług
►System Administracji

Umożliwienie elektronicznej obsługi 
zwolnień lekarskich

►Portal
►System Gromadzenia Danych Medycznych
►Hurtownia danych
►Szyna Usług
►System Administracji

Umożliwienie bieżącej analizy danych o 
zdarzeniach medycznych

►Portal
►System Gromadzenia Danych Medycznych
►System Obsługi Rejestrów
►Hurtownia danych
►Szyna Usług
►System Administracji

Usprawnienie elektronicznej obsługi 
refundacji leków

►Portal
►System Gromadzenia Danych Medycznych
►System Obsługi Rejestrów
►System Wspomagania Rozliczeń
►System Weryfikacji
►Szyna Usług
►System Administracji

►Portal
►System Gromadzenia Danych Medycznych
►System Obsługi Rejestrów
►System Wspomagania Rozliczeń
►Szyna Usług
►System Administracji

Usprawnienie elektronicznej obsługi 
rozliczania wykonywania usług 
medycznych

►Portal
►System Gromadzenia Danych Medycznych
►System Obsługi Rejestrów
►System Wspomagania Rozliczeń
►System Weryfikacji
►Szyna Usług
►System Administracji

►Portal
►System Gromadzenia Danych Medycznych
►System Obsługi Rejestrów
►Hurtownia Danych
►Szyna Usług
►System Administracji

Zapewnienie interoperacyjności z 
europejskimi platformami 
elektronicznymi w zakresie 
obszaru ochrony zdrowia

Zapewnienie interoperacyjności

Zapewnienie jednolitych i jednorodnych
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zasobów cyfrowych o zdarzeniach 
medycznych

Udostępnienie informacji umożliwiającej 
bieżące monitorowanie i reagowanie na 
zagrożenia

►Portal
►System Gromadzenia Danych Medycznych
►System Obsługi Rejestrów
►Szyna Usług
►System Administracji
►Pomocnicza Baza Rozszerzonych Danych Medycznych

►Portal
►System Gromadzenia Danych Medycznych
►System Obsługi Rejestrów
►Szyna Usług
►System Administracji
►Pomocnicza Baza Rozszerzonych Danych Medycznych

Zapewnienie wiarygodności 
danych o zdarzeniach 
medycznych

Posiadanie autoryzowanych danych o 
zdarzeniach medycznych

►Portal
►System Gromadzenia Danych Medycznych
►System Obsługi Rejestrów
►Hurtownia Danych
►System Wykrywania Nadużyć
►System Weryfikacji
►Szyna Usług
►System Administracji

Udostępnienie danych o zdarzeniach 
medycznych pacjentom w formie 
elektronicznej

Udostępnienie usługobiorcom 
elektronicznej historii chorób, wykonanych 
usług, skierowań, recept, zwolnień
lekarskich, planu szczepień, zaleceń

Udostępnienie informacji na temat 
ochrony zdrowia

►zgodnie z rozdziałem 8.5.2.2

    
Źródło: Opracowanie własne. 
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8.1.1 Cel główny oraz cele szczegółowe Projektu 

8.1.1.1 Cel główny 
Głównym celem Projektu jest budowa elektronicznej platformy usług publicznych 
w zakresie ochrony zdrowia umożliwiającej organom administracji publicznej, w 
tym administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorcom (m.in. zakładom 
opieki zdrowotnej, aptekom, praktykom lekarskim i pielęgniarskim) i obywatelom 
gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach 
medycznych. 

Rysunek 31 Cel główny oraz cele szczegółowe Projektu 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Podstawowego dokumentu programu PIOZ”; 
CSIOZ grudzień 2007. 

8.1.2 Cele szczegółowe 

8.1.2.1 Poprawa jakości obsługi pacjentów  
Najważniejszym celem Projektu jest poprawa jakości obsługi pacjentów. Przy 
pomocy wprowadzonych za pośrednictwem Projektu rozwiązań, usługobiorca 
będzie miał możliwość samodzielnego wglądu do historii choroby, czyli do 
wszystkich istotnych informacji dotyczących wszelkich kontaktów pacjenta z 
systemem opieki zdrowotnej, począwszy od regularnych wizyt u lekarza 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej, specjalisty (np. stomatologa), wyników badań 
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laboratoryjnych, wystawionych i zrealizowanych recept, aż po historie chorób 
leczenia szpitalnego.  

Ponadto celem Projektu jest wzrost świadomości pacjentów w zakresie ochrony 
zdrowia i profilaktyki zdrowotnej poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych. 

Realizacja przedstawionego celu zostanie osiągnięta poprzez umożliwienie 
rejestracji on-line, udostępnienie usługobiorcom historii chorób, wykonanych 
usług, skierowań, recept, zwolnień lekarskich, planu szczepień, zaleceń, 
umożliwienie elektronicznej realizacji recept, elektronicznej obsługi zwolnień 
lekarskich, udostępnienie personelowi medycznemu danych o stanie zdrowia 
pacjentów, zapewnienie szybkiego dostępu do danych medycznych w sytuacjach 
nagłych, udostępnienie informacji na temat ochrony zdrowia (profilaktyka) oraz 
udostępnienie danych o zdarzeniach medycznych pacjentom w formie 
elektronicznej. 

Rysunek 32 Rezultaty zapewniające osiągnięcie celu szczegółowego: poprawa 
jakości obsługi pacjentów 
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Źródło: Opracowanie własne. 

8.1.2.2 Planowanie opieki zdrowotnej 
Realizacja Projektu ma na celu udostępnienie administracji publicznej informacji 
niezbędnych do efektywnego planowania opieki zdrowotnej. 

W wyniku realizacji Projektu administracja publiczna będzie miała możliwość 
przeprowadzania kompleksowych analiz przepływów finansowych i analiz 
statystycznych w sektorze ochrony zdrowia. Realizacja projektu będzie stanowić 
również wsparcie dla sprawowania przez administrację publiczną efektywnego 
nadzoru nad zakładami opieki zdrowotnej. 

Realizacja przedstawionego celu zostanie osiągnięta poprzez umożliwienie 
bieżącej analizy danych o zdarzeniach medycznych. 
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Rysunek 33 Rezultat zapewniający osiągnięcie celu szczegółowego: planowanie 
opieki zdrowotnej 
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Źródło: Opracowanie własne. 

8.1.2.3 Elektroniczne rozliczenia 
Kolejnym celem realizacji Projektu jest usprawnienie realizacji elektronicznych 
rozliczeń za wykonane świadczenia medyczne oraz zrealizowane recepty.  

Realizacja Projektu umożliwi szybsze i łatwiejsze dokonywanie rozliczeń 
pomiędzy usługodawcami, aptekami a płatnikami z wykorzystaniem e-faktury 
i elektronicznego podpisu.  

Realizacja przedstawionego celu zostanie osiągnięta poprzez umożliwienie 
elektronicznej obsługi faktur, usprawnienie elektronicznej obsługi rozliczania 
wykonania usług medycznych, usprawnienie elektronicznej obsługi refundacji 
leków, skrócenie czasu rozliczeń. 

Rysunek 34 Rezultaty zapewniające osiągnięcie celu szczegółowego: 
elektroniczne rozliczenia 
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Źródło: Opracowanie własne. 

8.1.2.4 Zarządzanie kryzysowe  
Następnym celem realizacji Projektu jest umożliwienie podmiotom publicznym 
m.in. Ministerstwu Zdrowia, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu, Głównemu Inspektoratowi 
Sanitarnemu, płatnikom bieżącego monitorowania sektora ochrony zdrowia w 
kontekście zdarzeń krytycznych i bezpieczeństwa publicznego. W wyniku 
realizacji przedmiotowego celu ww. podmioty będą miały możliwość posiadania 
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bieżących informacji o zasobach kadrowych personelu medycznego, dostępności 
do opieki zdrowotnej oraz leków na wypadek sytuacji kryzysowych. 

Realizacja celu będzie stanowić wsparcie procesów związanych z zarządzaniem 
kryzysowym poprzez dostarczanie instytucjom administracji publicznej według 
kompetencji rzeczowych i miejscowych aktualnej informacji o chorobowości i 
krytycznych zdarzeniach medycznych w skali kraju czy poszczególnych obszarów 
administracyjnych państwa.. 

Realizacja przedstawionego celu zostanie osiągnięta poprzez dostęp do informacji 
umożliwiającej bieżące monitorowanie i reagowanie na zagrożenia. 

Rysunek 35 Rezultat zapewniający osiągnięcie celu szczegółowego: zarządzanie 
kryzysowe 
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Źródło: Opracowanie własne. 

8.1.2.5 Zapewnienie interoperacyjności z europejskimi 
platformami elektronicznymi w zakresie obszaru ochrony 
zdrowia 
Celem Projektu jest udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych 
z zapewnieniem jednolitych i jednorodnych zasad na terenie kraju oraz 
umożliwienie ich wymiany z innymi systemami europejskimi, tj. umożliwienie 
uczestnikom systemu opieki zdrowotnej wymiany niezbędnych danych 
medycznych pomiędzy różnymi systemami poszczególnych krajów Unii 
Europejskiej.  

Cel ten będzie realizowany zgodnie z założeniami polityki UE o zapewnieniu 
interoperacyjności systemów w zakresie ochrony zdrowia. Zgodnie 
z dokumentami UE5354. Interoperacyjność w zakresie opieki zdrowia pomiędzy 
poszczególnymi krajami członkowskimi ma być osiągnięta do 2015 r. 
Elektroniczne systemy opieki zdrowotnej mają współpracować ze sobą tak, aby 
obywatelom UE zapewnić swobodę w przemieszczaniu się, przy jednoczesnym 
zachowaniu bezpiecznego dostępu do ich danych medycznych na terenie całej 
Wspólnoty.  

                                                        
53 E-Health – making healthcare better for European citizens: An action plan for a European 
e-Health Area. Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, COM 
(2004)356 wersja ostateczna, Bruksela, 30 kwietnia 2004 r. 
54 Commission recommendation on cross-border interoperability of electronic health record 
systems, Komunikat Komisji UE, Bruksela, 2 lipca 2008 r. 
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Realizacja tego celu w ramach Projektu będzie elementem wspierającym podjęte 
przez Komisję Europejską inicjatywy e-Zdrowia ułatwiające pomoc medyczną dla 
osób podróżujących do innych krajów i mieszkających za granicą55. 

Realizacja przedstawionego celu zostanie osiągnięta poprzez udostępnianie 
zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych z zapewnieniem jednolitych 
i jednorodnych zasad oraz zapewnienie interoperacyjności systemów.  

Rysunek 36 Rezultaty zapewniające osiągnięcie celu szczegółowego: 
zapewnienie interoperacyjności z europejskimi platformami elektronicznymi w 
zakresie obszaru ochrony zdrowia 
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Źródło: Opracowanie własne. 

8.1.2.6 Zapewnienie wiarygodności danych o zdarzeniach 
medycznych 
Realizacja Projektu ma na celu utworzenie rozwiązań informatycznych, które 
umożliwią gromadzenie i przetwarzane wiarygodnych danych o zdarzeniach 
medycznych.  

Wiarygodność danych medycznych wprowadzanych do systemu będzie 
zapewniona poprzez ich kilkuetapową weryfikację. Istotnym elementem 
zapewnienia wiarygodności gromadzonych danych medycznych będzie ich 
rejestrowanie w każdym miejscu i na każdym etapie ich generowania. Jednym z 
elementów weryfikacji będzie autoryzacja usług medycznych przez pacjentów.  

Realizacja przedstawionego celu zostanie osiągnięta poprzez umożliwienie 
posiadania wiarygodnych danych o zdarzeniach medycznych. 

Rysunek 37 Rezultat zapewniający osiągnięcie celu szczegółowego: zapewnienie 
wiarygodności danych o zdarzeniach medycznych 
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55 Inicjatywy e-zdrowia ułatwiające pomoc medyczną dla osób podróżujących do innych 
krajów i mieszkających za granicą, IP/08/1075, Bruksela, 2 lipca 2008 r. 
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Źródło: Opracowanie własne. 

Z punktu widzenia misji Projektu, zakłada się następującą hierarchę celów 
szczegółowych: 

Rysunek 38 Hierarchia celów szczegółowych Projektu 
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Źródło: Opracowanie własne. 

Najistotniejszym celem z punktu widzenia misji Projektu jest bez wątpienia 
poprawa jakości obsługi pacjentów. Korzystne efekty realizacji tego celu będą 
odbierane przede wszystkim przez usługobiorców.  

Kolejnym ważnym celem dla obywateli z punktu widzenia funkcjonowania systemu 
opieki zdrowotnej będzie planowanie opieki zdrowotnej. Realizacja tego celu ma 
stanowić wsparcie w podejmowaniu decyzji dotyczących opieki zdrowotnej na 
poziomie administracji publicznej, jednak efekty tych decyzji będą odczuwalne 
bezpośrednio przez pacjentów.  

Analogicznie przedstawia się sytuacja w przypadku realizacji celu trzeciego, czyli 
elektronicznych rozliczeń. Rozwiązania informatyczne wprowadzone w ramach 
realizacji powyższego celu będą służyć w pierwszej kolejności usługodawcom, 
aptekom i płatnikom, ale wpłyną również na poprawę jakości obsługi pacjentów.  

Kolejnym uwzględnionym w hierarchii celem jest zarządzanie kryzysowe. Jego 
odbiorcami w pierwszej kolejności będą podmioty odpowiedzialne za zarządzanie 
kryzysowe w kraju. Jednak jego realizacja będzie miała istotny wpływ na poprawę 
bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. 

Zapewnienie interoperacyjności z europejskimi platformami elektronicznymi 
w zakresie obszaru ochrony zdrowia stanowić będzie wsparcie dla swobodnego 
poruszania się obywateli po obszarze Wspólnoty. Interoperacyjność systemów 
powinna umożliwić swobodny przepływ danych o pacjencie pomiędzy różnymi 
systemami.  

Zapewnienie wiarygodności danych o zdarzeniach medycznych jest celem 
o charakterze technicznym, dlatego też z punktu widzenia misji Projektu został 
uplasowany na ostatniej pozycji. 
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8.2 Spójność celów Projektu z celami 
dokumentów strategicznych 

8.2.1 Zgodność celów Projektu z zapisami osi 
priorytetowej VII PO IG 

Przedmiotowy Projekt opracowany został zgodnie z zasadami uzyskania wsparcia 
w ramach VII osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa 
elektronicznej administracji” PO IG, 2007- 2013. Oś ta zakłada, jako jeden 
z głównych celów, poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej 
poprzez zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych administracji 
publicznej oraz usług publicznych w formie cyfrowej dla obywateli 
i przedsiębiorców (w tym przypadku zwiększenia dostępności usług służby 
zdrowia). Projekt znajduje się na „Liście projektów indywidualnych dla Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013” z numerem 
POIG 7-156. 

Komplementarność założeń przedmiotowego Projektu z wytycznymi VII osi 
priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji” 
PO IG, 2007- 2013 wynika z korelacji Projektu z wymogami formalnymi oraz 
merytorycznymi zawartymi w dokumencie „Przewodnik po kryteriach wyboru 
finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka 2007-2013”57. 

W szczególności Projekt spełnia kryteria formalne wymagane w procesie oceny 
wniosków o dofinansowanie, co zostało przedstawione w tabeli poniżej.

                                                        

56 Lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na 
lata 2007-2013 – aktualizacja, styczeń 2009 r. 

57 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Wyciąg z dokumentu dla 7. i 8. osi 
priorytetowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Warszawa, 12 luty 2009 r. 
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Tabela 7 Kryteria formalne wymagane w procesie oceny wniosków o dofinansowanie opracowane na podstawie „Przewodnika po kryteriach wyboru finansowanych operacji 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013”58 

Nazwa kryterium Uzasadnienie 

Realizacja przedsięwzięcia mieści się 
w ramach czasowych działania PO IG 

Przedmiotowy Projekt nie wykracza poza ramy czasowe przewidziane dla PO IG tj. rozpoczęcie realizacji Projektu nie 
nastąpiło wcześniej niż 1 stycznia 2007 r. oraz zakończenie realizacji Projektu nie nastąpi później niż 31 grudnia 2015 r., 
ponieważ przedmiotowy Projekt obejmie koszty kwalifikowalne ponoszone w latach 2007 – 2014. 

Wnioskowana kwota wsparcia jest 
zgodna z zasadami finansowania 
projektów obowiązujących dla działania 

Projekt spełnia przedmiotowe kryterium z uwagi na wyliczenie kwoty dofinansowania: 

► przy zachowaniu odpowiednich dla działania pułapów; 

► zgodnie z przepisami dot. pomocy publicznej.  

Zgodnie z rozdziałem „Podsumowanie analizy trwałości finansowej Projektu” Studium Wykonalności wnioskowana kwota 
wsparcia została wyliczona z uwzględnieniem ww. zasad oraz wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013. Kwota wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu dla 
wybranego do realizacji wariantu W1 wynosi 712 640 mln PLN. 

Projekt jest zgodny z politykami 
horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 
i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 
1083/2006 (zgodnie z deklaracją 
Wnioskodawcy) 

Projekt spełnia przedmiotowe kryterium uzyskania dofinansowania, ponieważ realizowany będzie z poszanowaniem polityki 
równości szans i ochrony środowiska oraz w zgodności z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

„Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” przyczyni się 
do ochrony środowiska naturalnego poprzez redukcję ilości papieru i innych materiałów eksploatacyjnych zużywanych w 
ramach procedur administracyjnych. Jednocześnie implementacja Projektu umożliwi realizację polityki równych szans poprzez 
równy dostęp pacjentów oraz personelu medycznego do informacji w zakresie ochrony zdrowia z wykluczeniem ograniczeń 
dostępu do powyższych informacji ze względu na płeć, wiek, rasę, orientację seksualną, przynależność religijną itp. 

Przedmiot Projektu nie dotyczy rodzajów 
działalności wykluczonych z możliwości 
uzyskania wsparcia w ramach danego 
działania PO IG (jeśli dotyczy) 

Przedmiotowy Projekt znajduje się na „Liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
na lata 2007-2013” (aktualizacja: styczeń 2009 r.) z numerem POIG 7-1. 

                                                        

58 Wyciąg z dokumentu dla VII i VIII osi priorytetowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa, 12 lutego 2009 r. 
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Ponadto, Projekt spełnia podane niżej kryteria merytoryczne. 

Tabela 8 Kryteria merytoryczne wymagane w procesie oceny wniosków o dofinansowanie opracowane na podstawie „Przewodnika po kryteriach wyboru finansowanych 
operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013” 

Nazwa kryterium Uzasadnienie 

Przedmiot Projektu jest zgodny 
z priorytetami Planu Informatyzacji 
Państwa. 

Projekt spełnia przedmiotowe kryterium, ponieważ jest zgodny z priorytetami zawartymi w Planie Informatyzacji Państwa – tj.: 

► przekształceniem Polski w państwo nowoczesne i przyjazne dla obywateli i podmiotów gospodarczych59; 

► racjonalizacją wydatków administracji publicznej związanych z jej informatyzacją i z rozwojem społeczeństwa 
informacyjnego60; 

► neutralnością technologiczną rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w procesie informatyzacji administracji 
publicznej61. 

„Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” stworzy 
możliwość wykorzystywania nowoczesnych technologii ICT w obszarze ochrony zdrowia poprzez udostępnienie elektronicznej 
historii choroby, obsługę e-recepty, e-faktury oraz zastosowanie telekonsultacji. Będzie to sprzyjać przekształceniu Polski 
w państwo bardziej nowoczesne i przyjazne dla zainteresowanych podmiotów z jednoczesnym zagwarantowaniem 
neutralności technologicznej. 

                                                        

59 Według Planu Informatyzacji Państwa kryterium to zawiera następujące zakresy: 1) uproszczenie procedur administracyjnych stanowiących podstawę organizacji procesu obsługi osób 
fizycznych i podmiotów nie będących osobami fizycznymi przez instytucje administracji publicznej, 2) usprawnienie i upowszechnienie elektronicznej drogi dostępu do usług administracji publicznej 
i do informacji publicznej, 3) podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa o możliwościach i korzyściach wynikających z wykorzystywania elektronicznej drogi udostępniania usług administracji 
publicznej i informacji publicznej, 4) podnoszenie poziomu zaufania społecznego do elektronicznych metod udostępniania usług administracji publicznej, 5) wspieranie prac badawczo-rozwojowych 
w zakresie technologii informacyjnych oraz wspieranie innowacyjności w sektorze teleinformatycznym. 

60 Według Planu Informatyzacji Państwa kryterium to zawiera następujące zakresy: 1) koordynacja i integracja procesu informatyzacji administracji publicznej, 2) zapobieganie zbędnemu 
powielaniu działań w administracji publicznej dotyczących informatyzacji administracji publicznej i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, 3) zmiana zakresu funkcjonalnego, sposobów 
pozyskiwania i eksploatacji systemów teleinformatycznych administracji publicznej dla zracjonalizowania ponoszonych w tym względzie kosztów, 4) skuteczna absorpcja funduszy Unii Europejskiej 
na realizację działań w zakresie informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, 5) integracja rejestrów, w tym ustanowienie rejestrów referencyjnych (w szczególności rejestr obywateli, 
osób prawnych oraz jednostek terytorialnych) z uwzględnieniem konieczności realizacji postanowień art. 15 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

61 Według Planu Informatyzacji Państwa kryterium to zawiera następujące zakresy: 1) odpowiednie działania legislacyjne w obszarze informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, 
umacniające zasadę równego traktowania rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w procesie informatyzacji administracji publicznej poprzez brak dyskryminacji lub preferencji wobec 
któregokolwiek z nich, 2) wspieranie neutralności technologicznej systemów teleinformatycznych administracji publicznej w Polskich Ramach Interoperacyjności, 3) zalecenie stosowania jawnych, 
powszechnie dostępnych standardów informatycznych, 4) wspieranie rozwoju rozwiązań informatycznych sprzyjających zwiększeniu neutralności technologicznej w procesie informatyzacji 
administracji publicznej. 
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Nazwa kryterium Uzasadnienie 

Przedmiot Projektu jest zgodny z celami 
PO IG oraz VII osi priorytetowej. 

Projekt jest zgodny z zapisami „Szczegółowego opisu priorytetów PO IG, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy 
Odniesienia na lata 2007-2013”.  

Projekt wpisuje się w bezpośredni cel VII osi priorytetowej PO IG tj. wspieranie budowy systemów elektronicznej administracji. 

W wyniku realizacji Projektu powstanie zintegrowany system teleinformatyczny z niezbędną infrastrukturą teleinformatyczną. 
Zatem przedmiotowy Projekt w pełni realizuje cel osi priorytetowej, którym jest utworzenie rozległej, ogólnokrajowej 
infrastruktury teleinformatycznej, umożliwiającej przesyłanie danych pomiędzy poszczególnymi platformami usług 
elektronicznych, portalami dziedzinowymi, rejestrami elektronicznymi i samymi urzędami, stanowiącej niezbędne zaplecze dla 
elektronicznych usług publicznych. 

W Projekcie zastosowane są standardy 
otwarte, umożliwiające osiągnięcie 
interoperacyjności z innymi systemami 
(kryterium jest oceniane, jeśli 
przewidywane jest komunikowanie się 
systemu z innymi systemami). 

W ramach realizacji Projektu przewidywana jest komunikacja z innymi systemami informatycznymi. W związku z powyższym 
Wnioskodawca już na etapie przygotowania przedmiotowego systemu założył zdolność systemu do komunikacji z innymi 
systemami, opartą na otwartych standardach. 

Przedmiot Projektu spełnia minimalne 
wymagania dla systemów lub rejestrów 
państwowych, określone w aktach 
wykonawczych do ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne. 

Rozwiązania informatyczne wykorzystane przy realizacji Projektu - „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy 
i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” spełniają w wyznaczonym zakresie wymagania określone 
w następujących aktach prawnych: 

► Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych62; oraz 

► Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów 
publicznych wymiany informacji w formie elektronicznej63. 

                                                        

62 Dz.U. z 2005 r. nr 212, Poz. 1766 

63 Dz.U. z 2005 r. nr 214, Poz. 1781 
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Nazwa kryterium Uzasadnienie 

Projekt ma zasięg ogólnokrajowy 
lub ponadregionalny. 

Spełnienie przedmiotowego kryterium gwarantuje ogólnokrajowy zasięg Projektu tj. przedmiot Projektu będzie faktycznie 
dostępny w pełnej funkcjonalności na terenie całej Polski. 

Projekt będzie miał zasięg ogólnokrajowy. Realizowany będzie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 

W ramach projektu powstanie elektroniczna platforma usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia, umożliwiająca organom 
publicznym, przedsiębiorcom z terenu całego kraju (m.in. zakładom opieki zdrowotnej, aptekom, praktykom lekarskim) 
gromadzenie, analizę i udostępnianie danych. Umożliwi również udostępnianie obywatelom, zasobów cyfrowych o zdarzeniach 
medycznych. 

Projekt posiada spójną koncepcję 
udostępnienia wyników zainteresowanym 
podmiotom. 

Omawiane kryterium zostanie spełnione przez Wnioskodawcę, ponieważ opracował on spójną koncepcję udostępniania 
wyników przedmiotowego Projektu oraz spójną koncepcję promocji rezultatów Projektu wśród potencjalnych użytkowników. 
Jednym z elementów udostępnienia wyników Projektu jest pakiet szkoleń i działań informacyjno-promocyjnych, mających na 
celu zapewnienie efektywnego wdrożenia rezultatów Projektu. 

Sposób realizacji Projektu uwzględnia 
konieczność zapewnienia 
bezpieczeństwa danych i usług. 

W ramach realizacji Projektu Wnioskodawca uwzględnił bezpieczeństwo danych i usług oraz rozwiązania informatyczne 
wykorzystane do realizacji Projektu, które są wystarczające w zakresie bezpieczeństwa.  

Z uwagi na wysoką wrażliwość przetwarzanych danych (informacje medyczne) zarówno wprowadzanie danych do systemu, jak 
i ich przetwarzanie będzie dokonywane przy pełnej wiedzy pacjenta z zachowaniem wymaganych środków bezpieczeństwa 
i poufności. 

Harmonogram realizacji Projektu 
uwzględnia czas potrzebny 
na przeprowadzenie procedur 
przetargowych (zadania zaplanowane są 
we właściwej kolejności). 

Harmonogram realizacji Projektu uwzględnia odpowiedni margines czasowy dla przeprowadzenia postępowań przetargowych, 
uwzględniając jednocześnie czas na ewentualne odwołania i inne zalecenia związane z procedurą przetargową.  

Kolejność planowanego procesu zamówień publicznych uwzględnia specyfikę tworzenia systemów informatycznych i ich 
wdrażania przez użytkowników końcowych.  

Wskaźniki produktu i rezultatu są: 

► obiektywnie weryfikowalne; 

► odzwierciedlają zakładane cele; oraz  

► adekwatne dla danego rodzaju 
projektu. 

Podane w Projekcie wskaźniki realizacji celów Projektu są skwantyfikowane. 

Wskaźniki te są nie przeszacowane oraz możliwe do osiągnięcia. 

Wartość wskaźników została określona w różnych perspektywach czasowych, tj. jako: 

► wartość wyjściową (wskaźniki bazowe); oraz  

► wartość po realizacji Projektu (wartość, oczekiwana w wyniku realizacji Projektu). 

Wskaźniki na poziomie produktu podane zostały wyłącznie za lata, w których Projekt jest realizowany – zgodnie 
z harmonogramem realizacji Projektu. 
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Nazwa kryterium Uzasadnienie 

Wydatki są uzasadnione, racjonalne 
i adekwatne do zakresu celów Projektu. 

Przedstawione w Projekcie wydatki są uzasadnione i racjonalne z punktu widzenia realizacji Projektu oraz adekwatne do jego 
zakresu i celu. 

Zostały one określone w oparciu o aktualne stawki kwotowe w podobnych projektach oraz uwzględniają szacunkowe zmiany 
cen w przeciągu okresu realizacji Projektu.  

Projekt ma co najmniej neutralny wpływ 
na polityki horyzontalne UE, wymienione 
w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1083/2006. 

Projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE). tj. 
na politykę równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji (dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną na poszczególnych etapach realizacji 
projektu) oraz zrównoważonego rozwoju (ochrona jakości środowiska naturalnego). Szczegółowo wpływ realizacji projektu na 
polityki horyzontalne UE został opisany w rozdziale 8.3. 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Projekt przyczyni się do realizacji celów przedmiotowej osi priorytetowej, a tym 
samym celów całego PO IG, ponieważ będzie jednym z narzędzi 
wprowadzających nowe usługi publiczne w sektorze ochrony zdrowia dostępne 
dla końcowych użytkowników, w tym pacjentów.  

8.2.1.1 Alternatywne źródła finansowania 
Na moment sporządzania niniejszego Studium Wykonalności zakłada się, iż 
Projekt będzie finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach VII osi 
priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz ze środków 
budżetowych CSIOZ. Projekt znajduje się na liście projektów indywidualnych PO 
IG pod nr POIG 7-164 . 

W ramach tej osi maksymalne dofinansowanie ze środków UE może wynieść 85% 
kosztów kwalifikowalnych. Wkład krajowy w wysokości 15% wysokości kosztów 
kwalifikowalnych ma być zapewniony w ramach części 27 - informatyzacja 
budżetu państwa. 

CSIOZ jako jednostka sektora finansów publicznych i finansowana bezpośrednio 
z budżetu państwa nie posiada własnych środków finansowych. 

Można zakładać, iż formalnie możliwym źródłem finansowania Projektu poza 
budżetem państwa są m.in. środki z pożyczek i kredytów. Ze względu na dużą 
skalę Projektu, zbieżność z celami Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka oraz Programem Informatyzacji Ochrony Zdrowia zasadnym jest 
ubieganie się o dofinansowanie działań planowanych do realizacji w ramach 
Projektu ze środków Unii Europejskiej. 

8.2.2 Zgodność celów Projektu z zapisami Planu 
Informatyzacji Państwa 

W ramach Planu Informatyzacji Państwa 2007-201065 zidentyfikowano 
szczegółowe zadania publiczne podlegające informatyzacji. Co najmniej dwa 
spośród nich uwzględniają zadania realizowane w ramach kompleksowego 
programu informatyzacji sektora ochrony zdrowia, w skład którego wchodzi 
przedmiotowy Projekt. 

Tabela 9 Zadania publiczne podlegające informatyzacji realizowane w ramach 
Projektu 

Nazwa usługi 
administracji 

publicznej 
udostępnianej 

drogą 
elektroniczną 

Resort 
wiodący Podstawowe funkcjonalności 

Proces 
umówienia 
wizyty lekarskiej 

Ministerstwo 
Zdrowia 

Zdalna rejestracja potrzeby usługi 
medycznej (badania, wizyty lekarskiej, 
wizyty w gabinecie, opieki 

                                                        

64 Lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na 
lata 2007-2013 – aktualizacja, styczeń 2009 r. 
65 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie Planu Informatyzacji 
Państwa na lata 2007-2010 (Dz. U. z 2007 r. nr 61 poz. 415). 
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Nazwa usługi 
administracji 

publicznej 
udostępnianej 

drogą 
elektroniczną 

Resort 
wiodący Podstawowe funkcjonalności 

przez pacjenta pielęgniarskiej itp.). 

Informacja o dostępnych terminach 
realizacji usługi medycznej. 

Informowanie i przypominanie 
o terminie, o zmianach terminu oraz 
rezygnacji z usługi medycznej. 

Proces 
przekazywania 
danych 
statystycznych 
w zakresie 
ochrony zdrowia 
do MZ 

Ministerstwo 
Zdrowia 

Wypełnienie i przesyłanie formularzy 
statystycznych do MZ. 

Przypomnienie MZ o obowiązku 
złożenia formularza statystycznego. 

Potwierdzanie MZ o zrealizowaniu 
obowiązku sprawozdawczego. 

Wysyłanie przez MZ monitów w razie 
braku realizacji obowiązku 
sprawozdawczego. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010. 

Koncepcja poszczególnych rozwiązań w ramach Projektu i szczegółowy opis 
funkcjonalności zostały zawarte w rozdziale 9. Umawianie wizyt lekarskich przez 
pacjenta zostało omówione w rozdziale 9.4.5.2.2.1, natomiast przekazywanie 
danych statystycznych w zakresie ochrony zdrowia w rozdziale 9.4.5.3.2. 

8.2.3 Zgodność celów Projektu z zapisami innych 
istotnych dokumentów strategicznych 

8.2.3.1 Zgodność ze strategiami na poziomie regionalnym 
i centralnym 
Na szczeblu regionalnym punktem odniesienia dla Projektu są Regionalne 
Programy Operacyjne (dalej: RPO), w ramach których przewidziane są działania 
przedstawione w poniższej tabeli. 
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Tabela 10 Działania dotyczące społeczeństwa informacyjnego w Regionalnych 
Programach Operacyjnych 

L.p. Nazwa 
województwa 

Nazwa priorytetu Nazwa 
działania 

1 dolnośląskie Oś priorytetowa II: Rozwój 
społeczeństwa 
informacyjnego na Dolnym 
Śląsku („Społeczeństwo 
Informacyjne”) 

Działanie 2.1 
Infrastruktura 
społeczeństwa 
informacyjnego 

Działanie 2.2 
Rozwój usług 
elektronicznych 

2 kujawsko-pomorskie Oś priorytetowa IV: Rozwój 
infrastruktury społeczeństwa 
informacyjnego 

Działanie 4.2 
Rozwój usług 
i aplikacji dla 
ludności 

3 lubelskie Oś priorytetowa IV: 
Społeczeństwo informacyjne 

Działanie 4.1 
Społeczeństwo 
informacyjne 

4 lubuskie  Oś priorytetowa I: Rozwój 
infrastruktury wzmacniającej 
konkurencyjność regionu 

Działanie 1.3 
Rozwój 
społeczeństwa 
informacyjnego 

5 łódzkie  Oś priorytetowa IV: 
Społeczeństwo informacyjne 

Działanie 4.2 E-
usługi publiczne 

Oś priorytetowa V: 
Infrastruktura społeczna 

Działanie 5.1 
Infrastruktura 
ochrony 
zdrowia  

6 małopolskie Oś priorytetowa I: Warunki 
dla rozwoju społeczeństwa 
opartego na wiedzy 

Działanie 1.2 
Rozwój 
społeczeństwa 
informacyjnego 

7 mazowieckie  Oś priorytetowa II: 
Przyspieszenie e-Rozwoju 
Mazowsza 

Działanie 2.2 
Rozwój e-usług 

8 opolskie Oś priorytetowa II: 
Społeczeństwo informacyjne 

Działanie 2.1 
Infrastruktura 
dla 
wykorzystania 
narzędzi ICT 

Działanie 2.2 
Moduły 
informacyjne, 
platformy e-
usług i bazy 
danych 

9 podkarpackie Oś priorytetowa III: 
Społeczeństwo informacyjne 

Oś priorytetowa 
III nie posiada 
wyodrębnionych 
działań 
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L.p. Nazwa 
województwa 

Nazwa priorytetu Nazwa 
działania 

10 podlaskie Oś priorytetowa IV: 
Społeczeństwo informacyjne 

Oś priorytetowa 
IV nie posiada 
wyodrębnionych 
działań 

11 pomorskie Oś priorytetowa II: 
Społeczeństwo wiedzy 

Działanie 2.2 
Infrastruktura i 
usługi tworzące 
podstawy 
społeczeństwa 
informacyjnego 

12 śląskie  Oś priorytetowa II: 
Społeczeństwo informacyjne 

Działanie 2.2 
Rozwój 
elektronicznych 
usług 
publicznych 

13 świętokrzyskie Oś priorytetowa II: Wsparcie 
innowacyjności, budowa 
społeczeństwa 
informacyjnego oraz wzrost 
potencjału inwestycyjnego 
regionu 

Działanie 2.2. 
Budowa 
infrastruktury 
społeczeństwa 
informacyjnego 

14 warmińsko-
mazurskie 

Oś priorytetowa VII: 
Infrastruktura społeczeństwa 
informacyjnego 

Działanie 7.2.1 
Usługi i 
aplikacje dla 
obywateli 

15 wielkopolskie  Oś priorytetowa II: 
Infrastruktura komunikacyjna 

Działanie 2.7 
Infrastruktura 
społeczeństwa 
informacyjnego 

16 zachodniopomorskie Oś priorytetowa III: Rozwój 
społeczeństwa 
informacyjnego 

Działanie 3.2 
Rozwój 
systemów 
informatycznych 
i e-usługi 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Regionalnych Programów Operacyjnych: 
► Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD), 
10 lutego 2009; 

► Szczegółowy opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO), 
27 marca 2009; 

► Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 - Uszczegółowienie Programu, 
3 marca 2009; 

► Uszczegółowienie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 
2013 -Szczegółowy opis osi priorytetowych, 9 marca 2009; 

► Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, 1 kwietnia 2009; 

► Uszczegółowienie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-
2013, 31 marca 2009; 

► Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPOWM), 24 marca 2009; 
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► Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, 31 marca 2009; 

► Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007-2013, 25 lutego 2009; 

► Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2007-2013, maj 2008; 

► Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2007-2013, 19 marca 2009; 

► Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2007 - 2013, 24 lutego 2009; 

► Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, 14 stycznia 2009; 

► Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i 
Mazury na lata 2007-2013, 6 marca 2009; 

► Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013, Szczegółowy Opis 
Priorytetów Programu Operacyjnego, 6 marca 2009; 

► Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, 24 marca 2009. 

Rysunek 39 Wkład ze środków unijnych na działania związane ze 
społeczeństwem informacyjnym w ramach poszczególnych Regionalnych 
Programów Operacyjnych (08.04.2009 r.) 

 

Ł ó d z k i e
Działania
4.2 i 5.1 –
66,1 mln
EUR

L u b e l s k i e
Działanie 4.1 -
57,8 mln EUR

M a z o w i e c k i e
Działanie 2.2 -
42 mln EUR

P o d l a s k ie
Oś
priorytetowa 
IV - 50,9 mln
EUR

W a r m i ń s k o 
- M a z u r s k ie
Działanie 7.2.1  
- 13 mln EUR

ŚŚ w i w i ęę t o k r z y s k t o k r z y s k iiee
Działanie 2.2 -
29 mln EUR

P o d k a r p a c k i eP o d k a r p a c k i e
Oś priorytetowa 
III – 68 mln EUR

M a ł o p o l s k i e
Działanie 1.2 –
66 mln EUR

K u j a w s k o -
P o m o r s k i e
Działanie 4.2 -
22,8 mln EUR

Ś l ą s k i e
Działanie 
2.2 – 50 
mln
EUR

W i e l k o p o l s k i e
Działanie 2.7 –
80,5 mln EUR

O p o l s k i e
Działania 
2.1 i  2.2 –
25,6 mln
EUR

D o l n o ś l ą s k i e
Działania 2.1 i 2.2 
- 97 mln EUR

L u b u s k i e
Działanie
1.3 - 26,9 

mln EUR

Z a c h o d n i o-
P o m o r s k i e –
Działanie 3.2
12 mln EUR

P o m o r s k i e
Działanie 2.2 2.2 --
40,3 mln EUR

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Regionalnych Programów Operacyjnych j.w. 
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Przedmiotowy Projekt jest zgodny z pozostałymi projektami wspieranymi 
w ramach PO IG w ramach listy projektów indywidualnych. W szczególności 
przedmiotowy Projekt jest komplementarny z następującymi projektami 
realizowanymi na terenie całego kraju: 

► pl.ID – polska ID karta; 

► e-PUAP 2; 

► Ogólnopolska sieć teleinformatyczna na potrzeby obsługi numeru 
alarmowego „112”; 

► Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej; 

► Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS (PUE); 

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

oraz projektem planowanym do realizacji przez CSIOZ (znajdującym się na liście 
rezerwowych projektów indywidualnych POIG): 
► Systemy związane z przebudową, dostosowaniem, utrzymywaniem i 

monitorowaniem rejestrów i innych zasobów ochrony zdrowia przez organy 
publiczne, w tym administrację państwową i samorządową – Platforma 
Rejestrów Ochrony Zdrowia (PROZ) (P3). 

Korelacja do strategii na poziomie centralnym oznacza spójność z następującymi 
programami centralnymi: 

► Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL) w ramach Priorytetu I PO 
KL „Zatrudnienie i integracja społeczna” i Priorytetu V PO KL „Dobre 
rządzenie”, w ramach których realizowane będą zadania podnoszące 
standardy usług świadczonych przez sektor publiczny na rzecz 
przedsiębiorców, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii 
komunikacyjno – informacyjnych w instytucjach rynku pracy; 

► PO IG w ramach priorytetu VIII „Społeczeństwo Informacyjne – Zwiększanie 
Innowacyjności Gospodarki”. 

8.2.3.2 Zgodność ze strategiami celowymi i społecznymi 
Projekt jest zgodny z celem nr 1 Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia66, 
jakim jest „Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa 
mechanizmów partnerstwa”. Zakłada on wzmocnienie zdolności instytucji 
publicznych poprzez informatyzację służb publicznych i otoczenia biznesowego, 
m. in. poprzez stworzenie usług e-Government. Realizuje jednocześnie wytyczną 
1.2.3 SWW67 „Promowanie społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich”, 
1.3.4 SWW „Zdolności administracyjne” oraz wytyczną 9 ZPW68 „Ułatwienie 

                                                        

66 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i 
zatrudnienie, Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 
Warszawa, maj 2007 r. 

67 Decyzja Rady z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych 
Wspólnoty dla spójności (2006/702/WE). 

68 Zintegrowany Pakiet Wytycznych dla Wzrostu i Zatrudnienia 2005-2008, COM(2005) 141 
final, 12.04.2005 oraz Zintegrowane Wytyczne w Sprawie Wzrostu Gospodarczego i 
Zatrudnienia na lata 2008-2010 obejmujące Zalecenie Komisji w sprawie ogólnych 
wytycznych polityki gospodarczej państw członkowskich i Wspólnoty (zgodnie z art. 99 
Traktatu WE) oraz Decyzja Rady dotycząca wytycznych w sprawie polityki zatrudnienia 
państw członkowskich (zgodnie z art. 128 Traktatu WE). 
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rozpowszechniania technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz tworzenie 
powszechnego społeczeństwa informacyjnego”. Koresponduje to z celem Strategii 
Rozwoju Kraju69, jakim jest rozwój społeczeństwa informacyjnego i rozwój usług 
elektronicznych. Projekt umieszczony jest również w Planie Informatyzacji 
Państwa na lata 2007 – 2013.  

Stanowi on kluczowy element realizacji strategii Unii Europejskiej w zakresie 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w tym wdrożenia i rozpowszechniania 
e-Zdrowia, czyli kompleksowej informatyzacji sektora ochrony zdrowia, 
zwiększającej efektywność jego funkcjonowania, z korzyścią dla pacjentów 
i budżetów poszczególnych krajów. 

Plan budowy społeczeństwa informacyjnego został uchwalony na posiedzeniu 
w Lizbonie w dniach 23-24 marca 2000 r. (Strategia Lizbońska).  

Na szczycie w Sewilli został przyjęty plan eEurope 2005 Information Society for 
All70, który zobowiązał kraje członkowskie do:  

► rozwijania i rozpowszechniania usług elektronicznych: e-government, 
e-learning i e-Health, oraz 

► zapewnienia powszechnego dostępu do Internetu.  

W maju 2005 r. na szczycie Rady Europy został przyjęty program European 
Information Society 201071 według którego technologie informacyjne mają stać się 
motorem trwałego wzrostu i warunkiem budowy społeczeństwa informacyjnego. 
Konsekwencją budowy społeczeństwa informacyjnego w UE jest ustanowienie 
w Programie Działań Wspólnotowych w Dziedzinie Zdrowia Publicznego72 celu, 
którym jest „gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie danych na poziomie 
wspólnotowym do celu skutecznego monitorowania zdrowia publicznego 
na poziomie wspólnotowym, oraz w celu uzyskania obiektywnych, rzetelnych 
oraz zgodnych i porównywalnych informacji, które można wymieniać, które 
umożliwiłyby Komisji i Państwom Członkowskim poprawienie informacji 
przekazywanych społeczeństwu oraz formułowanie właściwych strategii, polityk 
i działań mających na celu osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony zdrowia 
ludzkiego”.  

Zgodnie z cytowanym Programem Działań Wspólnotowym wspierane jest: 
► umożliwienie „poprawy informacji i wiedzy na temat rozwoju zdrowia 

publicznego”, 

► „poszerzenie zdolności szybkiego, skoordynowanego reagowania na 
zagrożenia dla zdrowia”, 

► umożliwienie podjęcia skutecznych działań „promujących zdrowie oraz 
zapobiegających chorobom”. 

Osiągnięcie celów założonych w Projekcie będzie praktyczną realizacją 
wymienionych wyżej inicjatyw Unii Europejskiej w zakresie społeczeństwa 
informacyjnego oraz e-Zdrowia. 

                                                        

69 Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 
listopad 2006 r. 
70 eEurope 2005: an Information Society for all, COM(2002) 263, 2002 
71  i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia, 
Dokument Komisji Europejskiej ogłoszony w Komunikacie Komisji do Rady, Parlamentu 
Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu 
Regionów, COM(2005)229, Bruksela, 2005 r. 
72 Decyzja 1786/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przyjmująca program działań 
wspólnotowych w dziedzinie zdrowia publicznego (2003–2008), Bruksela, 23 września 
2002 r. 
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Realizacja opisywanego Projektu jest także zgodna z następującymi programami: 

► Programem Operacyjnym dla wykorzystania środków finansowych w ramach 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego73 m. in. w zakresie priorytetu 
„Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem”; 

► Szwajcarsko-Polskim Programem Współpracy74 w obszarze tematycznym: 
Ochrona zdrowia, zakładającym promocję zdrowego trybu życia oraz 
zapobieganie chorobom zakaźnym na poziomie krajowym i na obszarach 
koncentracji geograficznej oraz poprawę usług podstawowej opieki 
zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych 
terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją dla 
wielosektorowego podejścia programowego; 

► VII Programem Ramowym w zakresie programu szczegółowego 
„Współpraca”75 w zakresie badań i rozwoju technologicznego w obszarze 
tematycznym: Zdrowie, a w szczególności z działaniem: Optymalizacja usług 
opieki zdrowotnej świadczonych obywatelom europejskim; 

► Programami wspieranymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego76, 
w tym z „Programem rozwoju infrastruktury informatycznej nauki na lata 2007 
– 2013”, w ramach zadania: Współpraca z innymi resortami w zakresie 
inicjatyw edukacyjnych dotyczących wdrażania nowoczesnych technologii 
informacyjno-telekomunikacyjnych, e-Edukacja, e-Zdrowie itp.; 

► Drugim Wspólnotowym Programem Działania w Dziedzinie Zdrowia 
2008-201377. Celami Programu są: poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego 
obywateli, promocja zdrowia i redukcja nierówności w zakresie zdrowia oraz 
generowanie i rozpowszechnianie informacji i wiedzy na temat zdrowia. 

                                                        

73 Zatwierdzony przez RM w dn. 26 lipca 2005 r. ze zmianami przyjętymi przez RM w dn., 14 
listopada 2006 r. oraz 22 czerwca 2007 r. 

74 Zainicjowany na mocy zawartej umowy ramowej, Berno 20 grudnia 2007 r. 

75 Na podstawie Decyzji 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej 
powołania VII Programu Ramowego w zakresie badań, rozwoju technologicznego i 
demonstracji (2007 – 2013) 

76 Warszawa, Ministerstwo Edukacji Narodowej, 28 czerwca 2007 r. 

77 Przyjętym na mocy Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1350/2007/WE z dnia 23 
października 2007 r. 
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8.3 Wpływ Projektu na polityki horyzontalne 
UE 

8.3.1 Zgodność z polityką zachowania równości szans 
kobiet i mężczyzn 

Zgodnie z podstawowymi założeniami polityki horyzontalnej UE „równość szans”, 
żaden projekt współfinansowany ze środków funduszy strukturalnych nie może 
prowadzić do naruszenia zasady równości kobiet i mężczyzn.  

Polityka UE odnośnie równości mężczyzn i kobiet została zaprezentowana 
w art. 16 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. Według tego artykułu państwa 
członkowskie i Komisja Europejska podejmują odpowiednie kroki w celu 
zapobiegania wszelkiej dyskryminacji na poszczególnych etapach wdrażania 
funduszy, a w szczególności w dostępie do nich. 

Na politykę horyzontalną Unii Europejskiej w zakresie równości szans składają się 
następujące elementy: 

► zapewnienie wszystkim ludziom takiego samego startu i dostępu do informacji 
(nikt nie jest faworyzowany, a o osiąganych celach decydują chęci, ambicje, 
zdolności i umiejętności poszczególnych osób); 

► zapewnienie warunków, w których osoby osiągają takie same pożądane 
efekty przy włożeniu zakładanego wymaganego wysiłku; oraz 

► równy dostęp do dóbr społecznych. 

Zgodnie z powyższą zasadą przedmiotowy Projekt sprzyja realizacji zasady 
równości szans. W szczególności Wnioskodawca już na etapie projektowania 
uwzględnił wytyczne znajdujące się dodatkowo m.in. w następujących 
dokumentach: 

► Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (1992/C 224); 

► Dyrektywa o równości rasowej (2000/43/WE); 

► Dyrektywa o równości w zatrudnieniu (2000/78/WE); 

► Dyrektywa o równym dostępie do towarów i usług (2004/113/WE); 

► Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej(2007/C 303). 

Projekt nie przewiduje podczas jego realizacji jakiegokolwiek zróżnicowania, 
wyłączenia lub ograniczenia ze względu na płeć, które powodowałoby 
uszczuplenie albo uniemożliwienie jednej z płci przyznania bądź korzystania 
na równi z drugą płcią z produktu Projektu.  

Projekt opisywany w niniejszym Studium Wykonalności wpłynie pozytywnie 
na politykę równych szans poprzez zwiększenie dostępu społeczeństwa 
do systemu ochrony zdrowia bez względu na płeć, jak również bez względu 
na miejsce zamieszkania, status społeczny czy wiek.  
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Projekt wpłynie na promocję polityki równości szans m.in. w następujących 
obszarach: 

► Równego dostępu do wiedzy w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki 
zdrowotnej poprzez wykorzystywanie technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych; 

► Równego dostępu do narzędzi informatycznych powodujących poprawę 
warunków życia, usprawniających komunikację społeczną.  

8.3.2 Zapobieganie wszelkiej dyskryminacji ze względu 
na niepełnosprawność, płeć, wiek 

Zgodnie z podstawowymi założeniami polityki horyzontalnej UE żaden projekt 
współfinansowany ze środków funduszy strukturalnych nie może prowadzić 
do dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, płeć, wiek, rasę 
i pochodzenie etniczne, religię i światopogląd, orientację seksualną.  

Projekt opisywany w niniejszym Studium Wykonalności przyczyni się 
do zwiększenia dostępu społeczeństwa do systemu ochrony zdrowia bez względu 
na niepełnosprawność, płeć, wiek jak również bez względu na miejsce 
zamieszkania czy status społeczny. Pacjenci będą mieli dostęp do usług 
medycznych na najwyższym poziomie oraz efektywniej alokowanych w zależności 
od rzeczywistego zapotrzebowania. 

Projekt wpłynie na promocję polityki równości szans w następujących obszarach: 

► powszechnego i stałego dostępu do informacji na temat zdarzeń medycznych 
przez wszystkich pacjentów niezależnie od miejsca ich pobytu 
z zachowaniem należytych zasad ochrony danych; 

► równego dostępu do wiedzy w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki 
zdrowotnej poprzez wykorzystywanie technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych; 

► równego dostępu do narzędzi informatycznych powodujących poprawę 
warunków życia, usprawniających komunikację społeczną umożliwiających 
pełniejsze wykorzystanie zasad demokracji; 

► ułatwienia dostępu przez Internet do informacji i procedur decyzyjnych 
sektora publicznego dla wszystkich obywateli – realizacja jednego z celów 
inicjatywy „eEurope – Społeczeństwo informacyjne dla wszystkich”; 

► równego dostępu do informacji medycznej np. o lekach, szpitalach, 
specjalistycznych usługach medycznych; 

równego dostępu do zasad korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu 
o przepisy wspólnotowe ze wskazaniem na prawa i obowiązki ubezpieczonego - 
realizacja jednego z filarów UE tj. swobody przepływu pracowników. 

W szczególności rezultaty planowane do osiągnięcia w wyniku realizacji Projektu 
„Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych 
rejestrów medycznych” nie przewidują wyodrębnienia zainteresowanych grup 
społecznych w oparciu o kryteria: niepełnosprawności, płci i wieku, 
co uniemożliwia zarówno obecnie, jak i w przyszłości podjęcie działań 
dyskryminujących powyżej wymienione grupy.  

Omawiane rezultaty przedmiotowego Projektu to m.in.: 

► Umożliwienie elektronicznej rejestracji i aktualizacji danych rejestrowych; 

► Umożliwienie pobierania odpisów i zaświadczeń drogą elektroniczną; 
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► Elektroniczne przechowywanie dokumentów; 

► Umożliwienie administracji publicznej pobierania danych rejestrowych; 

► Upowszechnienie wykorzystania podpisu elektronicznego. 

8.3.3 Zapewnienie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych 

Przedmiotowy Projekt polega na zbudowaniu platformy informatycznej 
umożliwiającej i integrującej udostępnianie przedsiębiorcom w sektorze ochrony 
zdrowia usług z zakresu e-administracji. 

Na żadnym etapie realizacji Projektu nie stwierdzono jakichkolwiek barier 
w dostępie dla osób niepełnosprawnych w zakresie dostępu do platformy 
informatycznej, jak i do usług z zakresu e-administracji.  

W szczególności produkty osiągnięte w wyniku realizacji przedmiotowego 
Projektu, tj.: 

► Portal – Platforma dostępowa, 

► Portal – Platforma publikacyjna, 

► Portal – Internetowe Konto Pacjenta, 

► Portal – Aplikacje usługodawców i aptek, 

► Portal – Aplikacje płatników, 

► Portal – Aplikacje innych podmiotów, 

► System Gromadzenia Danych Medycznych – Zdarzenia medyczne, 

► System Gromadzenia Danych Medycznych – Recepty, 

► System Gromadzenia Danych Medycznych – Skierowania i zwolnienia, 

► System Gromadzenia Danych Medycznych – Osobista dokumentacja 
medyczna, 

► System Wspomagania Rozliczeń – Wsparcie refundacji leków, 

► System Wspomagania Rozliczeń – Wsparcie rozliczania usług, 

► System Weryfikacji, 

► System Administracji – Audyt, 

► System Administracji – Zabezpieczenia i prywatność, 

► System Administracji – Administracja, 

► Pomocnicza Baza Rozszerzonych Danych Medycznych, 

► Regionalne Bazy Rozszerzonych Danych Medycznych, 

► Hurtownia Danych – Analizy, statystyki, raporty, 

► Hurtownia Danych – Monitorowanie, 

► System Wykrywania Nadużyć, 

► System Obsługi Rejestrów – Słowniki, 

► System Obsługi Rejestrów – Rejestry, 

► System Obsługi Rejestrów – Zarządzanie danymi podstawowymi, 



Logika interwencji 

 Studium Wykonalności dla projektu 106 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych 
o zdarzeniach medycznych 

► Szyna Usług. 

zaprojektowane zostały w taki sposób, że ich techniczna specyfikacja zapewnia 
dostęp dla wszystkich uprawnionych użytkowników. 

Jedyne zarejestrowane ograniczenia w dostępie do wymienionych powyżej 
produktów wynikają z uprawnień dla poszczególnych grup użytkowników 
nadanych przez administratora.  

Produkty Projektu nie przewidują funkcji identyfikacji użytkowników 
zainteresowanych usługami z zakresu e-administracji ze względu 
na niepełnoprawność. 
Należy podkreślić, iż problemy z jakimi mogą się zetknąć osoby niepełnosprawne 
w przypadku stron internetowych wdrożonych w ramach Projektu zostaną 
odpowiednio zaadresowane i rozważone na etapie planowania i wdrażania 
produktów. Jest to istotne ze względu równy dostęp do informacji publikowanych 
na rządowych stronach dotyczących ochrony zdrowia. Zaimplementowane 
rozwiązania będą uwzględniać przyjazność produktów Projektu w szczególności w 
stosunku do osób niewidomych78, które stanowią grupę wymagającą najbardziej 
specjalistycznych udogodnień. Dotyczy to zwłaszcza rozwiązań, które mogą 
uniemożliwiać poprawne działanie specjalistycznych translatorów ze względu na 
np. obecność "wysuwającego" się menu, które wymaga obsługi myszki, czy braku 
alternatywnych podpisów pod grafikami. 

W celu wyeliminowania rozwiązań niekorzystnych dla osób niepełnosprawnych 
podczas realizacji Projektu należy uwzględnić wytyczne UE zawarte w 
dokumencie "Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0".79 Oczekuje się, 
iż docelowo będą one wymagane wobec wszystkich projektów realizowanych ze 
środków UE. Szczegółowe wytyczne dotyczące funkcji informatycznych 
niezbędnych do uwzględnienia podczas projektowania systemów zostały 
omówione w dokumencie "Techniques and Failures for Web Content Accessibility 
Guidelines 2.0".80 

Należy dodać, iż dostosowanie wdrożonych rozwiązań do potrzeb 
niepełnosprawnych jest szczególnie istotne, ponieważ jest to grupa osób, których 
mobilność jest ograniczona i co za tym idzie takie rozwiązania stanowią dla nich 
dużą wartość. Zgodnie z oświadczeniem ministrów państw członkowskich UE (w 
tym Polski), złożonym w Rydze 11 czerwca 2006 r., będą oni dążyć do 
zapewnienia dostępności wszystkich stron rządowych dla osób 
niepełnosprawnych do 2010 r. Należy zauważyć również, iż deklaracja ta jest 
spójna z założeniami przyjętymi w Strategii Lizbońskiej. Tym samym deklaracja ta 
obejmuje niniejszy Projekt. Ostatnie badania wykazują, że jednak zmiany te w 
poszczególnych krajach są zbyt wolne.81 

Wobec powyższego zarówno na obecnym etapie, jak i w przyszłości nie istnieje 
ryzyko ograniczenia dostępności platformy informatycznej dla osób 
niepełnosprawnych. 

                                                        

78 http://egov.pl/index.php?option=content&task=view&id=2110&Itemid=62 

79 http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/ 

80 http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/ 

81 http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/policy/accessibility/ 
web_access/index_en.htm 
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8.3.4 Uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju 
oraz propagowanie na poziomie Wspólnoty celu, 
jakim jest ochrona i poprawa jakości środowiska 
naturalnego określonego w art. 6 Traktatu WE 

Zgodnie z ustawodawstwem UE wsparcie z funduszy strukturalnych nie może być 
udzielone na projekty prowadzące do degradacji stanu środowiska naturalnego. 
Jest to jedna z polityk horyzontalnych zawarta m.in. w: 

► art. 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 oraz  

► art. 6 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (dalej: TWE). 

Zgodnie z treścią ww. Rozporządzenia projekty finansowane z funduszy UE: 

► powinny być spójne z politykami oraz prawodawstwem Wspólnoty; 

► powinny być osiągane w ramach zrównoważonego rozwoju oraz powinny 
propagować na poziomie Wspólnoty cel, jakim jest ochrona i poprawa jakości 
środowiska naturalnego określonego w art. 6 Traktatu. 

Jest to jedna z fundamentalnych polityk UE, której respektowanie wymagane jest 
bezwzględnie od wszystkich beneficjentów programów unijnych.  

Projekty współfinansowane ze środków UE powinny być zgodne zarówno 
w prawodawstwem unijnym, jak i krajowym, a w szczególności z: 

► Dyrektywą Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny 
skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska, 
znowelizowaną Dyrektywą Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. oraz 
Dyrektywą 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r.; 

► Dyrektywą 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 
2001 r. w sprawie oceny oddziaływania niektórych planów i programów na 
środowisko; 

► Dyrektywą Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996r. w sprawie 
zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń; 

► Dyrektywą 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 
2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska 
i uchylającą dyrektywę Rady 90/313/EWG; 

► Dyrektywą Rady 92/43/EWG o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory z dnia 21 maja 1992 r. (zmienioną Dyrektywą 97/62/EWG); 

► Dyrektywą Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa z dnia 2 
kwietnia 1979 r.; 

► ustawą z dnia 15 listopada 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko82;  

► ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., będącą 
podstawą do przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania 
na środowisko (OOŚ)83; 

                                                        

82 Dz. U. z 2008r. Nr 199. poz. 1227 
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► ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., będącą podstawą do 
przeprowadzania postępowania OOŚ dla projektów mogących znacząco 
oddziaływać na obszar NATURA 200084; 

► Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie 
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko85. 

Uwzględniając charakter przedmiotowego Projektu polegającego głównie 
na opracowaniu oprogramowania i zakupach sprzętu komputerowego, 
jednoznacznie można stwierdzić, iż Projekt nie podlega ocenie oddziaływania 
na środowisko naturalne. Powyższe wynika z faktu, iż realizacja Projektu P1 
nie spowoduje zagrożeń dla środowiska w fazie wdrożenia ani eksploatacji. 

Jednocześnie istotny jest fakt, iż wdrożenie przedmiotowego Projektu i realizacja 
jego celów będzie miała pozytywne skutki w zakresie oddziaływania na 
środowisko. 

Pozytywne efekty mogą się uwidocznić w przypadku wdrożenia funkcjonalności 
Projektu w wielu jednostkach realizujących procesy administracyjne związane 
z opieką zdrowotną. 

Procesy te na ogół polegają na przetwarzaniu dużej ilości dokumentacji 
papierowej, która stanowi podstawę komunikacji między przedsiębiorstwami a 
podmiotami publicznymi w sektorze zdrowia. Tym samym korzyścią realizacji 
Projektu w odniesieniu do środowiska będzie zmniejszenie ilości zużywanego 
papieru, a także minimalizacja kosztów obsługi administracyjnej związanej 
z przetwarzaniem dokumentacji papierowej w organizacjach świadczących usługi 
medyczne.  

W przypadku zakupu sprzętu teleinformatycznego, po okresie jego eksploatacji 
CSIOZ będzie zobowiązany do jego utylizacji zgodnie z przepisami ochrony 
środowiska, w tym zgodnie z przepisami dotyczącymi recyklingu.  

W przypadku powyższego projektu jest bardzo prawdopodobne, iż 
wykorzystywany sprzęt będzie zawierał dane osobowe, których udostępnianie 
i przetwarzanie jest regulowane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych86. Jeśli zaistnieje powyższa sytuacja zgodnie z art. 36. 1. 
ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych jest obowiązany 
zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę 
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii 
danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed 
ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę 
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Podstawowe warunki techniczne i organizacyjne, jakim powinny odpowiadać 
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, 
uwzględniając zapewnienie ochrony przetwarzanych danych osobowych 
odpowiedniej do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a także 
wymagania w zakresie odnotowywania udostępniania danych osobowych 
i bezpieczeństwa przetwarzanych danych są uregulowane w rozporządzeniu 

                                                                                                                              

83 Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. 

84 Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm. 

85 Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 

86 Dz. U. z 1997 r. Nr 133, Poz. 883 z późn zm. 
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ministra właściwego do spraw administracji publicznej w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw informatyzacji. 

Dodatkowo, spójność z politykami dotyczącymi ochrony środowiska zostanie 
zagwarantowana dzięki prowadzeniu przetargów zgodnie z wytycznymi 
zamieszczonymi na stronie Urzędu Zamówień Publicznych w części dotyczącej 
tzw. „zielonych zamówień publicznych”87. Zielone zamówienia publiczne 
(ang. green public procurement) oznaczają politykę, w ramach której podmioty 
publiczne włączają kryteria i/lub wymagania ekologiczne do procesu zakupów 
(procedur udzielania zamówień publicznych) i poszukują rozwiązań 
ograniczających negatywny wpływ produktów/usług na środowisko oraz 
uwzględniających cały cykl życia produktów, a poprzez to wpływają na rozwój 
i upowszechnienie technologii środowiskowych. 

Akty prawa wspólnotowego dot. zielonych zamówień publicznych ujęte są w 
następujących aktach prawnych: 

► Komunikat Komisji COM(2008) 400 - Zamówienia publiczne na rzecz 
poprawy stanu środowiska; 

► Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 - 
Energy Star; 

► Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1980/2000/WE – 
Ecolabel; 

► Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 761/2001/WE – EMAS; 

► Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE w sprawie 
promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu 
drogowego. 

Badania przeprowadzone przez Öko-Institut (Instytut Ekologii Stosowanej) oraz 
ICLEI (Samorządy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju) na zlecenie Komisji 
Europejskiej, które zostały podsumowane w dokumencie „Costs and Benefits of 
Green Public Procurement in Europe (Case studies)”88, potwierdzają wagę 
„zielonych zamówień publicznych” w procesach przetargowych. Urząd Zamówień 
Publicznych dostarcza również szeregu dokumentów i wytycznych dotyczących 
stosowania praktyk „zielonych zamówień publicznych”89. 

Niniejszy Projekt w przypadku przetargów mających wpływ na ochronę 
środowiska będzie uwzględniał wytyczne zawarte w wyżej wymienionych 
dokumentach i aktach prawnych. 

8.3.5 Ocena sprzyjania rozwojowi społeczeństwa 
informacyjnego 

Szczególnym aspektem realizacji przedmiotowego Projektu jest sprzyjanie 
rozwojowi społeczeństwa informacyjnego w systemie ochrony zdrowia. Realizacja 
niniejszego Projektu zakłada promocję i wykorzystanie ICT, które stanowią jeden 
z fundamentów opisanego poniżej społeczeństwa informacyjnego poprzez 
alokację środków finansowych wpierających rozwój ICT w Polsce. 

                                                        

87 http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/zielone-zamowienia 

88 http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/eu_recommendations_3.pdf 

89 http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/zielone-zamowienia 
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Polityka budowy społeczeństwa informacyjnego opiera się na czterech 
podstawowych filarach, które odzwierciedlone są w zapisach prawa pierwotnego: 

► polityka telekomunikacyjna, której podstawą prawną są:  

o art. 95 TWE, na którego podstawie Rada dokonuje harmonizacji,  

o art. 81 i 82 TWE, dzięki którym możliwe jest otwieranie rynków 
i zapewnianie odpowiedniej konkurencji przez Komisję Europejską, oraz 

o art. 47 i 55 TWE, które zabezpieczają wolność zakładania 
przedsiębiorstw i świadczenia usług na terenie Wspólnoty; 

► wsparcie rozwoju technologii ICT na podstawie art. 163–172 TWE 
odnoszących się do badań i rozwoju; 

► wszelkie działania sprzyjające tworzeniu niezbędnych warunków 
konkurencyjności przemysłu UE pozostające w zgodzie z art. 157 TWE; 

► promocja sieci transeuropejskich w sektorach telekomunikacyjnych, energii 
oraz transportu, zgodnie z art. 154–156 TWE90. 

Wdrożenie przedmiotowego Projektu przyczyni się do spełnienia przez Polskę 
wymogów UE odnośnie tworzenia społeczeństwa informacyjnego w obszarze 
ochrony zdrowia. 

Zgodnie z opisem w niniejszym Studium Wykonalności przedmiotowy Projekt jest 
także zgodny z priorytetami zawartymi w Planie Informatyzacji Państwa – 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie Planu 
Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010. 

8.4 Korzyści i oddziaływanie 

8.4.1 Rezultaty Projektu 

Realizacja projektu przyniesie szereg rezultatów ważnych ze społeczno-
ekonomicznego punktu widzenia. Najważniejsze rezultaty Projektu zostały 
zebrane w poniższej tabeli. 

Tabela 11 Rezultaty Projektu 

Lp.  Podstawowe rezultaty Projektu  

1. Udostępnienie informacji na temat ochrony zdrowia 

2. Udostępnienie personelowi medycznemu elektronicznych danych o stanie 
zdrowia pacjentów 

3. Udostępnianie danych o zdarzeniach medycznych pacjentom w formie 
elektronicznej 

                                                        

90 Polityka Unii Europejskiej w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego, Borkowski 
F., "Polska w Europie", 2(46), 2004 r. 



Logika interwencji 

 Studium Wykonalności dla projektu 111 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych 
o zdarzeniach medycznych 

Lp.  Podstawowe rezultaty Projektu  

4. Udostępnienie usługobiorcom elektronicznej historii chorób, wykonanych 
usług, skierowań, recept, zwolnień lekarskich, planu szczepień, zaleceń 

5. Udostępnienie informacji umożliwiającej bieżące monitorowanie 
i reagowanie na zagrożenia 

6. Posiadanie autoryzowanych danych o zdarzeniach medycznych 

7. Zapewnienie interoperacyjności 

8. Umożliwienie elektronicznej realizacji recept 

9. Umożliwienie rejestracji on-line na wizyty 

10. Umożliwienie elektronicznej obsługi faktur 

11. Udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych z 
zapewnieniem jednolitych i jednorodnych zasad 

12. Zapewnienie szybkiego dostępu do elektronicznych danych medycznych 
w sytuacjach nagłych 

13. Umożliwienie bieżącej analizy danych o zdarzeniach medycznych 

14. Usprawnienie elektronicznej obsługi rozliczania wykonania usług 
medycznych 

15. Usprawnienie elektronicznej obsługi refundacji leków 

16. Umożliwienie elektronicznej obsługi zwolnień lekarskich 

Źródło: Opracowanie własne. 

Ze względu na unikalność planowanych rozwiązań, poza ww. można spodziewać 
się również szeregu innych rezultatów Projektu, które związane będą z dostępem 
dla szeregu grup odbiorców, ogromnej ilości usystematyzowanych danych. 
Efektem dostępu do umieszczonych w systemie danych statystycznych 
(oczywiście przy uwzględnieniu niezbędnych ograniczeń związanych z 
prywatnością i bezpieczeństwem danych) może być również powstanie nowych 
metod analizy zjawisk medycznych i społecznych, czy odmiennej interpretacji 
dotychczasowych trendów. 

8.4.1.1 Udostępnienie informacji na temat ochrony zdrowia  
Realizacja Projektu w tym zakresie, przy zastosowaniu rozwiązań informatycznych 
przyczyni się do lepszego poinformowania pacjenta i personelu medycznego o 
zmianach zachodzących w ochronie zdrowia. Pacjenci i personel medyczny będą 
mogli uzyskać informacje na temat: 

► zasad korzystania z zasobów systemu ochrony zdrowia, 

► dostępności do zasobów systemu ochrony zdrowia, 
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► systemu organizacji ochrony zdrowia, 

► profilaktycznych metod zapobiegania chorobom, 

► zdrowego trybu życia i zwalczania nałogów, 

► sposobu zachowywania się w sytuacjach kryzysowych. 

Udostępnienie informacji na temat ochrony zdrowia przyczyni się do realizacji celu 
szczegółowego tj. poprawy jakości obsługi pacjentów. 

8.4.1.2 Udostępnienie personelowi medycznemu 
elektronicznych danych o stanie zdrowia pacjentów 
Implementacja w ramach Projektu elektronicznego dostępu o historii choroby dla 
personelu medycznego wpłynie bezpośrednio na poprawę jakości obsługi 
pacjenta.  

Realizacja Projektu pozwoli na: 

► poprawę jakości komunikacji i wymiany danych pomiędzy pacjentem 
a lekarzem,  

► uzyskanie przez lekarza kompleksowej wiedzy na temat stanu zdrowia 
pacjenta poprzez wykorzystanie w procesie diagnozy i leczenia danych 
o przebytych chorobach i zabiegach, uczuleniach, ordynowanych lekach, co 
w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy jakości udzielanych świadczeń 
medycznych i wyeliminuje potrzebę zbierania i dostarczania przez pacjenta 
dokumentacji medycznej, 

► przeprowadzanie konsultacji telemedycznych, które:  

o zmniejszą ryzyko popełnienia błędów lekarskich,  

o dzięki możliwości przesyłania danych i obrazów na odległość skrócą czas 
od postawienia rozpoznania do rozpoczęcia optymalnego leczenia, który 
ma ogromne znaczenie dla rokowania i ostatecznych wyników 
zastosowanej terapii, 

o poprzez możliwość bezpośredniego przekazu obrazu z zabiegu 
operacyjnego i zasięgnięcia opinii wybitnego specjalisty, wpływają na 
wybór najbardziej odpowiedniego postępowania leczniczego niezależnie 
od ośrodka, w którym chory przebywa. 

► obniżenie kosztów związanych z zużyciem papieru potrzebnego do 
prowadzenia dokumentacji medycznej w formie papierowej, 

► podwyższenie wydajności pracy personelu administracyjnego,  

► szybki dostęp do dokumentacji medycznej w czasie rejestracji pacjenta, 

► zmniejszenie ryzyka zaginięcia dokumentacji medycznej, 

► zwiększenie wydajności pracy personelu medycznego. 

Udostępnienie personelowi medycznemu elektronicznych danych o stanie zdrowia 
pacjentów przyczyni się do realizacji celu szczegółowego tj. poprawy jakości 
obsługi pacjentów. 

Uzyskanie dostępu do danych o stanie zdrowia pacjentów będzie wymagało 
zapewnienia mechanizmów bezpieczeństwa, w szczególności weryfikacji 
uprawnień. Kwestie te zostały opisane w rozdziale 9, koncepcja bezpieczeństwa 
została zawarta w podrozdziale 9.4.5.5. 
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8.4.1.3 Udostępnianie danych o zdarzeniach medycznych 
pacjentom w formie elektronicznej 
Realizacja Projektu umożliwi udostępnianie pacjentom danych o zdarzeniach 
medycznych w formie elektronicznej. Forma elektroniczna przyczyni się do 
zwiększenia dostępności danych dla usługobiorców, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu kosztów transakcyjnych. W szczególności dotyczy to oszczędności 
czasu, gdyż elektroniczna forma przekazywanych danych będzie umożliwiała 
szybszy dostęp do poszukiwanych przez pacjentów informacji. 

 

8.4.1.4 Udostępnienie usługobiorcom historii chorób, 
wykonanych usług, skierowań, recept, zwolnień 
lekarskich, planu szczepień, zaleceń 
Dzięki realizacji Projektu wszystkie dane o udzielonych pacjentowi świadczeniach 
medycznych oraz wystawionych skierowaniach, receptach, wykonanych 
szczepieniach oraz wynikach badań będą zapisane w jednym miejscu i przy 
wykorzystaniu Internetu dostępne w krótkim czasie, niezależnie od miejsca pobytu 
pacjenta.  

Stworzenie pacjentowi możliwości wglądu do własnej historii choroby spowoduje, 
że stanie się on aktywnym, dobrze poinformowanym i bardziej odpowiedzialnym 
za swoje zdrowie uczestnikiem systemu opieki zdrowotnej. Nadto pacjent 
w każdej chwili będzie mógł udostępnić dane o swoim stanie zdrowia podmiotowi 
podejmującemu leczenie, co wpłynie na poprawę efektywności leczenia 
i wyeliminuje potrzebę zwracania się o udostępnienie dokumentacji medycznej 
pomiędzy podmiotami leczącymi lub pobierania i przechowywania przez pacjenta 
kopii dokumentacji pochodzącej z różnych miejsc, w których prowadzone było 
leczenie.  

Wzrost świadomości zdrowotnej pacjentów i umożliwienie dostępu do danych o 
udzielonych świadczeniach wpłynie również na wzrost skuteczności zapobiegania 
chorobom i ich leczenia.  

Poprzez wgląd do historii choroby pacjent stanie się podmiotem weryfikującym 
świadczonych na jego rzecz usług medycznych, co będzie miało istotny wpływ na 
wiarygodność danych medycznych. 

Udostępnienie usługobiorcom historii chorób, wykonanych usług, skierowań, 
recept, zwolnień lekarskich, planu szczepień, zaleceń przyczyni się do realizacji 
celu szczegółowego tj. poprawy jakości obsługi pacjentów. 

8.4.1.5 Udostępnienie informacji umożliwiającej bieżące 
monitorowanie i reagowanie na zagrożenia  
Przy pomocy zaimplementowanych w ramach realizacji Projektu rozwiązań 
informatycznych, podmioty publiczne będą miały możliwość bieżącego dostępu do 
informacji o ewentualnych stanach zagrożenia dla zdrowia obywateli (pandemie, 
epidemie, infekcje szpitalne, ataki terrorystyczne). 

Realizacja Projektu pozwoli również na monitorowanie aktualnych zasobów 
personelu medycznego oraz materiałów medycznych niezbędnych na wypadek 
wystąpienia sytuacji kryzysowej.  

Poprzez wprowadzenie gromadzenia danych medycznych oraz zastosowanie 
dostępu do nich z wykorzystaniem Internetu, Projekt będzie stanowił istotne 
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wsparcie informacyjne przede wszystkim dla medycznych zespołów wyjazdowych 
(dostęp do krytycznych danych medycznych pacjenta) oraz władz administracji 
publicznej (dostęp do bieżącej informacji o zdarzeniach medycznych w skali 
kraju).  

Rozwiązania informatyczne zrealizowane w ramach projektu stanowić będą 
ponadto wparcie dla: 

► automatycznego przekazywania danych o zaistniałych zagrożeniach do 
właściwych podmiotów odpowiedzialnych za niwelowanie skutków tych 
zagrożeń,  

► identyfikacji, na podstawie wprowadzanych do systemu danych, rodzaju 
zagrożeń oraz obszarów objętych zagrożeniem,  

► identyfikacji oraz monitorowania wskaźników epidemiologicznych.  

W połączeniu z możliwością obsługi przez system e-recepty, projektowane 
rozwiązanie umożliwi szybszą identyfikację pacjentów, którzy zostali zaopatrzeni 
w produkty lecznicze objęte decyzją o wstrzymaniu, zakazie lub wycofaniu 
z obrotu danego produktu, co w przypadku ciężkiego niepożądanego działania 
produktu leczniczego może mieć ogromne znaczenie dla zdrowia i życia pacjenta.  

Dostęp do informacji umożliwiającej bieżące monitorowanie i reagowanie na 
zagrożenia przyczyni się do realizacji celu szczegółowego tj. zarządzania 
kryzysowego. 

8.4.1.6 Posiadanie autoryzowanych danych o zdarzeniach 
medycznych 
Realizacja projektu zapewni wiarygodność danych znajdujących się w systemie 
informatycznym poprzez ich autoryzację przez personel medycznych oraz 
dwuetapową weryfikację: 

► pierwszy etap na poziomie usługobiorca – usługodawca (informacje 
o zrealizowanych świadczeniach będą zapisywane w systemie dopiero po ich 
wcześniejszym uwierzytelnieniu przez usługobiorcę zgodnie z przyjętymi 
zasadami uwierzytelniania). 

► drugi etap na poziomie usługodawca – płatnik (płatnik będzie dokonywał 
walidacji i weryfikacji danych przedstawionych przez usługodawcę do 
rozliczenia). 

Weryfikacja danych została szerzej opisana w rozdziale 9, szczegółowe 
informacje dotyczące autoryzacji wykonania usługi przez pacjenta zostały zawarte 
w rozdziale 9.4.5.2.4.1. 

Autoryzowane dane o zdarzeniach medycznych pozwolą na:  

► uzyskanie wiarygodnych danych statystycznych i medycznych, 

► przeprowadzanie niezbędnych analiz w procesie planowania i zarządzania 
opieką zdrowotną na wszystkich poziomach władzy administracyjnej oraz 
usługodawcom, 

► podejmowanie racjonalnych decyzji przez wszystkich uczestników systemu 
opieki zdrowotnej. 

Gromadzenie i udostępnianie wiarygodnych danych o zdarzeniach medycznych 
przyczyni się do realizacji celu szczegółowego tj. zapewnienia wiarygodności 
danych o zdarzeniach medycznych. 
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8.4.1.7 Zapewnienie interoperacyjności 
Wdrażane w ramach Projektu rozwiązanie pozwoli na udostępnianie danych 
o zdarzeniach medycznych w oparciu jednolite standardy oparte na założeniach 
UE91,92 oraz wytycznych MSWiA. Dzięki temu będzie możliwe korzystanie przez 
systemy zewnętrzne przystosowane do pracy z wykorzystaniem usług opartych na 
tych standardach z usług udostępnianych przez wdrażane rozwiązanie. 

Interoperacyjność wdrażanych rozwiązań została szerzej omówiona w rozdziale 9 
opisującym trwałość techniczną Projektu, w szczególności w podrozdziale 9.5.4.3. 

W kontekście europejskim, realizacja Projektu zapewni swobodę 
w przemieszczaniu się obywateli UE, przy jednoczesnym zachowaniu 
bezpiecznego dostępu do ich danych medycznych na terenie całej Wspólnoty. 

Powyższy rezultat zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie zakładanych 
w Projekcie standardów dotyczących wymagań dla systemów teleinformatycznych 
zapewniających:  

► spójność działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji 
zadań z zakresu ochrony zdrowia dotyczących w szczególności: specyfikacji 
formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, które mają 
być stosowane w oprogramowaniu interfejsowym, przy zachowaniu 
możliwości nieodpłatnego wykorzystania tych specyfikacji, 

► sprawną i bezpieczną wymianę informacji w formie elektronicznej między 
rejestrami medycznymi, rejestrami medycznymi a systemami 
teleinformatycznymi, obsługującymi usługodawców oraz płatników zgodnie 
z przysługującymi poziomami dostępu do danych i informacji gromadzonych 
w systemach teleinformatycznych. 

Zapewnienie interoperacyjności przyczyni się do realizacji celu szczegółowego 
tj. zapewnienia interoperacyjności z europejskimi platformami elektronicznymi 
w zakresie obszaru ochrony zdrowia. 

8.4.1.8 Umożliwienie elektronicznej realizacji recept 
Dzięki zastosowanym rozwiązaniom informatycznym w ramach realizacji Projektu 
lekarze będą wypisywać recepty w formie elektronicznej. W momencie 
ordynowania danego leku lekarz będzie miał możliwość sprawdzenia jakiej terapii 
lekowej był poddawany pacjent w określonym przedziale czasowym. Obniży to 
ryzyko wystąpienia interakcji leków, która mogłaby zagrażać zdrowiu i życiu 
pacjenta albo obniżyć skuteczność leczenia.  

Ponadto, umożliwienie elektronicznej obsługi recept będzie dodatkowym 
elementem wspomagającym efektywność ordynowania leków. Lekarz będzie miał 
możliwość wglądu do historii choroby pacjenta w celu pozyskania danych o innych 
schorzeniach współistniejących, stosowanych terapiach lekowych, które mogą 
mieć wpływ na rodzaj przepisywanego zestawu leków. 

Dzięki zastosowaniu e-recepty wyeliminowane zostaną z obiegu recepty 
wypisywane ręcznie przez lekarzy, co wpłynie na redukcję kosztów zakupu 
bloczków recept przez usługodawców oraz usprawnieniu ulegnie proces 

                                                        
91 E-Health – making healthcare better for European citizens: An action plan for a European 
e-Health Area. Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, COM 
(2004)356 wersja ostateczna, Bruksela, 30 kwietnia 2004 r. 
92 Commission recommendation on cross-border interoperability of electronic health record 
systems, Komunikat Komisji UE, Bruksela, 2 lipca 2008 r. 
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wydawania lekarstw w aptekach. Ponadto, pacjenci będą mieli pewność, iż 
dostaną właściwy lek w aptece, gdyż wyeliminowane zostaną błędy związane 
z mylnym odczytaniem recepty przez farmaceutę. Poza tym, pacjenci nie będą 
musieli pamiętać o noszeniu recept oraz zostanie zredukowane do minimum 
ryzyko ich zagubienia.  

Umożliwienie elektronicznej obsługi recept pozwoli lekarzom na przepisywanie 
leków bez konieczności wizyty pacjenta w gabinecie, na jego prośbę (np. pacjent 
przewlekle chory, który zażywa stałe leki). Realizacja projektu w tym zakresie 
pozwoli przede wszystkim zaoszczędzić czas zarówno pacjentom i lekarzom. 

Funkcjonowanie e-recepty obniży ryzyko podrabiania i fałszowania ręcznie 
wypisywanych recept. 

Realizacja Projektu stworzy możliwość automatycznego ustalania uprawnień 
pacjenta do refundacji leku oraz jej poziomu. Będzie to miało istotne znaczenie 
w przypadku funkcjonowania kilku płatników, bowiem stworzy to możliwość 
automatycznego ustalenia uprawnień i właściwe zakwalifikowanie danej recepty 
do refundacji bez potrzeby wprowadzania innych metod potwierdzania uprawnień.  

Umożliwienie elektronicznej obsługi recept przyczyni się do realizacji celu 
szczegółowego tj. poprawy jakości obsługi pacjentów. 

8.4.1.9 Umożliwienie rejestracji wizyty w trybie on-line  
Wprowadzone w ramach realizacji Projektu rozwiązania informatyczne pozwolą na 
rezerwację wizyty on-line do lekarza. W trakcie rejestracji, przy pomocy rozwiązań 
informatycznych zaimplementowanych w trakcie realizacji Projektu, będzie 
następowała automatyczna weryfikacja danych osobowych i uprawnień oraz 
skierowań pacjenta. 

Realizacja Projektu umożliwi pacjentowi samodzielne monitorowanie listy 
oczekujących do wybranych świadczeń zdrowotnych. Dzięki Projektowi system 
kolejek w ochronie zdrowia stanie się transparentny. Poza tym, pacjenci będą 
mieli dostęp do informacji o wolnych terminach wizyt u specjalistów, co pozwoli na 
szybsze i sprawniejsze gospodarowanie czasem pacjentów i lekarzy. Realizacja 
Projektu wyeliminuje zjawisko kilkukrotnego wpisywania się przez pacjentów na 
listę oczekujących na to samo świadczenie w kilku miejscach.  

Umożliwienie rejestracji on-line na wizyty lekarskie spowoduje zmniejszenie 
kosztów obsługi administracyjnej zakładów opieki zdrowotnej. Pacjenci będą mogli 
zaoszczędzić czas oraz pieniądze dzięki wyeliminowaniu kosztów dojazdu bądź 
kosztów rozmów telefonicznych związanych z rejestracją u wybranego 
świadczeniodawcy. Oczywiście nie zostanie wyeliminowana zupełnie możliwość 
dokonywania rezerwacji w dotychczasowy sposób, jednakże zostanie ona 
stopniowo zdominowana przez elektroniczny system rezerwacyjny. 

Szczegółowe informacje dotyczące koncepcji rejestracji on-line na wizyty zostały 
zawarte w rozdziale 9.4.5.2.2.1. 

Umożliwienie umówienia on-line na wizytę do lekarza przyczyni się do realizacji 
celu szczegółowego tj. poprawy jakości obsługi pacjentów. 
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8.4.1.10 Umożliwienie elektronicznej obsługi faktur 
Wdrożone w ramach Projektu rozwiązania wpłyną na usprawnienie rozliczeń przy 
wykorzystaniu elektronicznych faktur (e-faktury). 

E-faktura sprawi, że rozliczenia pomiędzy podmiotami systemu świadczeń opieki 
zdrowotnej staną się szybsze i łatwiejsze.  

Usługodawca, zagregowane dane niezbędne do wystawienia faktury będzie 
pobierał z systemu ewidencjonującego udzielone świadczenia zdrowotne.  

Przekazywanie danych do wystawienia faktury wyeliminuje konieczność tworzenia 
odrębnych zestawień, zawierających informacje o wykonanych usługach, 
stanowiących podstawę do obciążenia płatnika. 

Obsługa elektronicznej faktury pozwoli również na zmniejszenie kosztów obsługi 
administracyjnej i księgowej placówki oraz kosztów związanych ze zużyciem 
papieru. 

Zastosowanie e-faktury stworzy możliwość osiągnięcia kolejnych rezultatów 
Projektu, związanych z dokonywaniem elektronicznych rozliczeń.  

Umożliwienie obsługi elektronicznej faktury przyczyni się do realizacji celu 
szczegółowego tj. elektronicznych rozliczeń. 

8.4.1.11 Udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach 
medycznych z zapewnieniem jednolitych i jednorodnych 
zasad 
Realizacja Projektu spowoduje, że zostaną określone jednorodne i jednolite 
zasady wprowadzania i gromadzenia danych o zdarzeniach medycznych (usługi 
medyczne będą identyfikowane i opisywane w oparciu o słowniki: ICD-9, ICD-10, 
ICF, ICHI, ATC, SNOMED). Ponadto wdrożone w ramach realizacji projektu 
rozwiązania informatyczne pozwolą na dostęp do gromadzonych zasobów 
cyfrowych nie tylko w skali kraju, ale i Unii Europejskiej. 

Będzie to stanowiło gwarancję, że wszyscy uczestnicy systemu opieki zdrowotnej 
będą dysponować takimi samymi danymi. Udostępnianie zasobów cyfrowych o 
zdarzeniach medycznych z zapewnieniem jednolitych i jednorodnych zasad jest 
istotnym warunkiem do osiągnięcia pozostałych rezultatów Projektu.  

Powyższe zostanie osiągnięte poprzez zrealizowanie zakładanych w Projekcie:  

► założeń dotyczących minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych obsługujących rejestry medyczne w zakresie wymiany 
informacji w formie elektronicznej, uwzględniając konieczność zachowania 
spójności prowadzenia rejestrów medycznych i wymiany informacji w formie 
elektronicznej pomiędzy tymi rejestrami, 

► wdrożenie standardów odnoszących się do warunków organizacyjno – 
technicznych zamieszczania, udostępniania oraz odbioru dokumentów 
elektronicznych w systemach teleinformatycznych obsługujących rejestry 
medyczne, w tym formę poświadczania odbioru tych dokumentów przez 
adresatów, uwzględniając minimalne wymagania dla rejestrów medycznych 
i wymiany informacji w formie elektronicznej, potrzebę zapewnienia 
integralności dokumentów elektronicznych oraz usprawnienia i ujednolicenia 
obiegu dokumentów między użytkownikami systemów. 

Udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych z zapewnieniem 
jednolitych i jednorodnych zasad przyczyni się do realizacji celu szczegółowego 
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tj. zapewnienia interoperacyjności z europejskimi platformami elektronicznymi w 
zakresie obszaru ochrony zdrowia. 

8.4.1.12 Zapewnienie szybkiego dostępu do danych medycznych 
w sytuacjach nagłych 
Implementacja rozwiązań informatycznych przewidzianych w ramach Projektu 
umożliwi ratownikom medycznym szybki dostęp do danych medycznych pacjenta 
w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia.  

Szybki dostęp do takich informacji jak: grupa krwi, uczulenia/alergie oraz 
przewlekłe choroby zwiększy szanse osób nieprzytomnych oraz ciężko rannych 
na przeżycie dzięki zastosowaniu odpowiedniej pierwszej pomocy.  

Zapewnienie szybkiego dostępu do danych medycznych w sytuacjach nagłych 
przyczyni się do realizacji celu szczegółowego tj. poprawy jakości obsługi 
pacjentów. 

8.4.1.13 Umożliwienie bieżącej analizy danych o zdarzeniach 
medycznych 
Umożliwienie bieżącej analizy danych o zrealizowanych usługach medycznych 
pozwoli na: 

► śledzenie aktualnych trendów w zachorowalności, 

► porównywanie regionalnej skuteczności leczenia, co umożliwi promocję 
najlepszych praktyk w zarządzaniu i leczeniu oraz lepszą identyfikację grup 
podwyższonego ryzyka. Umożliwi to np. przeprowadzanie skutecznych 
działań profilaktycznych, 

► ocenianie zapotrzebowania i dostępności do usług medycznych (analiza 
popytu i podaży). Identyfikowanie obszarów/regionów, na których występuje 
brak dostępu do określonych usług medycznych lub są one zabezpieczone w 
niewystarczającym stopniu (identyfikacja białych plam), 

► tworzenie prognoz zapotrzebowania na określone świadczenia medyczne 
i prognoz trendów w tym zakresie, 

► weryfikowanie rozdysponowania przez płatnika i MZ zaplanowanych środków 
finansowych na poszczególne usługi medyczne, 

► bieżące alokowanie środków finansowych pozostających do dyspozycji 
płatników i MZ, 

► wspieranie podejmowanych decyzji przez płatnika oraz MZ o zasadności 
finansowania leczenia z wykorzystaniem nowych technologii medycznych. 

Umożliwienie bieżącej analizy danych o zdarzeniach medycznych przyczyni się do 
realizacji celu szczegółowego tj. planowania opieki zdrowotnej. 
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8.4.1.14 Usprawnienie elektronicznej obsługi rozliczania 
wykonania usług medycznych  
Dzięki zastosowanym w ramach realizacji Projektu rozwiązaniom informatycznym 
(rejestracja informacji niezbędnych do rozliczeń w centralnych bazach) 
usługodawca będzie mógł sprawnie przygotować elektroniczne rozliczenie za 
wykonane przez siebie usługi na podstawie kontraktów z płatnikiem, bez 
konieczności tworzenia i przesyłania do płatnika odrębnych raportów 
statystycznych. 

Usprawnienie elektronicznych rozliczeń pozwoli na: 

► samodzielne wygenerowanie przez płatnika raportu z wykonanych przez 
danego usługodawcę usług i zestawienie uzyskanych wyników z danymi 
zawartymi w fakturze elektronicznej, 

► oszczędność czasu przy dokonywanych rozliczeniach pomiędzy 
usługodawcami i płatnikami, 

► automatyczną weryfikację danych rozliczeniowych, 

► dokonywanie szybszych rozliczeń, co będzie korzystnie wpływało na kondycję 
finansową usługodawców, 

► ograniczenie zbędnych formalności administracyjnych, co pozwoli na 
zmniejszenie kosztów obsługi administracyjnej procesu rozliczeń zarówno po 
stronie usługodawców i płatników, 

► skuteczniejsze wykrywanie nieprawidłowości i nadużyć w realizacji świadczeń 
zdrowotnych. 

Realizacja Projektu pozwoli na skrócenie czasu dokonywanych rozliczeń 
pomiędzy usługodawcami i płatnikami. Skrócenie czasu rozliczeń będzie 
bezpośrednim efektem usprawnienia dokonywania elektronicznych rozliczeń 
zrealizowanych usług medycznych. 

Przyspieszenie rozliczeń należności za zrealizowane usługi medyczne pozwoli 
usługodawcom na efektywniejsze zarządzanie środkami finansowymi. Ponadto 
zmniejszy ryzyko utraty płynności finansowej przez placówki medyczne.  

Umożliwienie obsługi elektronicznej faktury przyczyni się do realizacji celu 
szczegółowego tj. elektronicznych rozliczeń. 

8.4.1.15 Usprawnienie elektronicznej obsługi refundacji leków 
Dzięki zastosowanym w ramach realizacji Projektu rozwiązaniom informatycznym 
(rejestracja informacji niezbędnych do rozliczeń w centralnych bazach, e-recepta) 
apteka będzie mogła sprawnie przygotować elektroniczne rozliczenie dotyczące 
refundacji leków, bez konieczności tworzenia i przesyłania do płatnika zestawień 
szczegółowych. 

Umożliwienie elektronicznej obsługi procesu refundacji leków pozwoli na: 

► oszczędność czasu przy dokonywanych rozliczeniach pomiędzy aptekami 
i płatnikami, 

► dokonywanie bieżących rozliczeń, co będzie korzystnie wpływało na kondycję 
finansową aptek, 

► ograniczenie zbędnych formalności administracyjnych, co pozwoli na 
zmniejszenie kosztów obsługi administracyjnej procesu rozliczeń zarówno po 
stronie aptek i płatników, 
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► skuteczniejsze wykrywanie nadużyć w realizacji recept i ordynacji leków. 

Realizacja Projektu pozwoli na skrócenie czasu dokonywanych rozliczeń 
pomiędzy aptekami i płatnikami.  

Przyspieszenie rozliczeń należności za zrealizowane usługi medyczne pozwoli 
aptekom na efektywniejsze zarządzanie środkami finansowymi.  

Usprawnienie elektronicznej obsługi refundacji leków przyczyni się do realizacji 
celu szczegółowego tj. elektronicznych rozliczeń. 

8.4.1.16 Umożliwienie elektronicznej obsługi zwolnień lekarskich 
Zastosowane w ramach realizacji Projektu rozwiązania informatyczne umożliwią 
wypisywanie zwolnień lekarskich w formie elektronicznej. Po wypisaniu zwolnienie 
będzie wysyłane poprzez system działający w ramach Projektu do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. W okresie przejściowym przewiduje się przesyłanie 
zwolnień zarówno w postaci elektronicznej, jak i papierowej. 

Dzięki zastosowaniu elektronicznych zwolnień, zostanie wyeliminowane 
przesyłanie przez usługodawców papierowych druków do ZUS. Wpłynie to na 
redukcję kosztów związanych m.in. z zakupem bloczków zwolnienia i ich przesyłki. 

Umożliwienie elektronicznej obsługi zwolnień pozwoli na podniesienie poziomu ich 
kontroli przez ZUS. Zastosowanie parametryzowanych filtrów weryfikujących 
zwiększy stopień wykrywalności nadużyć występujących przy wystawianiu 
zwolnień. 

Funkcjonowanie e-zwolnień obniży ryzyko podrabiania ręcznie wypisywanych 
zwolnień. 

Umożliwienie elektronicznej obsługi zwolnień lekarskich przyczyni się do realizacji 
celu szczegółowego tj. poprawy jakości obsługi pacjentów. 

8.4.1.17 Spodziewane rezultaty Projektu dla Wnioskodawcy 
Realizacja Projektu dla CSIOZ jest realizacją dużej części zadań tej jednostki 
z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego, obejmujących między innymi 
organizację i ochronę zdrowia oraz wspomaganie decyzji zarządczych ministra 
właściwego do spraw zdrowia na podstawie prowadzonych analiz socjologicznych, 
statystycznych i ekonomicznych.  

Ponadto, Projekt będzie stanowił istotne wsparcie podstawowej działalności 
CSIOZ, do której należy m.in.:  

► realizacja zadań mających na celu rozwój systemów informacyjnych, 
w szczególności systemów ewidencyjno-informatycznych, umożliwiających 
podejmowanie działań prowadzących do optymalnej alokacji środków 
finansowych przeznaczonych na ochronę zdrowia, a ponadto projektowanie 
i monitorowanie funkcjonowania systemów informacyjnych w ochronie 
zdrowia, w tym dotyczących usług medycznych,  

► prowadzenie badań statystycznych w ochronie zdrowia,  

► dokonywanie analiz i ocen skutków wprowadzania programów zdrowotnych 
w aspekcie organizacyjnym, socjologicznym i ekonomiczno-finansowym.  

► integracja systemów informatycznych funkcjonujących w ochronie zdrowia 
oraz przygotowanie warunków techniczno – organizacyjnych do wdrożenia 
zintegrowanych form działania tych systemów.  
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Ponadto CSIOZ poprzez bezpośrednie zarządzanie Projektem będzie dysponował 
unikalnymi w skali światowej rozwiązaniami.  

Realizacja zaplanowanych w ramach Projektu działań umożliwi realizację 
Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia – a w konsekwencji doprowadzi do 
wytworzenia zintegrowanej sieci informacyjnej wspomagającej, a w niektórych 
przypadkach kreującej politykę zdrowotną.  

Sam proces wdrożenia tak zaawansowanego systemu będzie doświadczeniem 
cennym przy realizacji przyszłych projektów związanych z informatyzacją 
administracji publicznej wraz z możliwością dzielenia się doświadczeniami 
z partnerami zagranicznymi.  

W wyniku realizacji Projektu CSIOZ stanie się główną instytucją świadczącą 
elektroniczne usługi ochrony zdrowia w Polsce. Będzie pełniło rolę eksploatacyjną 
związaną z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania wdrożonych rozwiązań 
oraz regulacyjną, związaną z wprowadzaniem i aktualizowaniem standardów 
stosowanych w Systemie Informacyjnym Ochrony Zdrowia. 

8.4.2 Korzyści i oddziaływanie rezultatów Projektu  

Przy oszacowywaniu efektów oddziaływania Projektu uwzględniono jego 
oddziaływanie na poszczególne grupy ostatecznych odbiorców realizacji Projektu: 
usługobiorców, personel medyczny, świadczeniodawców, apteki, płatników, 
administrację publiczną, scharakteryzowanych w rozdziale 5.5. 

Zgodnie ze wskazówkami zawartymi w dokumencie „e-Health is worth it”93 dla 
każdej z grup interesariuszy zostały oszacowane korzyści w trzech kategoriach: 
jakości, dostępności oraz efektywności94.  

Przy oszacowywaniu oddziaływania Projektu w kategorii „jakość” wzięto pod 
uwagę pięć następujących czynników: 

► Stopień poinformowania interesariuszy 
Przekazywanie informacji przy pomocy rozwiązań powstałych w wyniku 
realizacji Projektu dotyczyło będzie przede wszystkim pacjentów i personelu 
medycznego, mającego bezpośredni dostęp do danych, informacji i wiedzy o 
stanie zdrowia pacjentów, diagnozach, możliwościach leczenia po to, by 
umożliwić im podejmowanie efektywnych decyzji dotyczących zdrowia i 
prowadzonego trybu życia.  

► Przydatność informacji do usprawnienia procesów w opiece zdrowotnej 
Wykorzystanie informacji przekazywanych w wyniku realizacji Projektu 
pozwoli personelowi medycznemu uzyskać dostęp do bardziej kompletnych i 
zagregowanych informacji. W rezultacie lekarze będą mogli zaopiekować się 
pacjentem w sposób bardziej efektywny.  

► Terminowość opieki 
Terminowość opieki medycznej odnosi się do wykonania odpowiednich 
czynności medycznych we właściwym czasie, tak, aby sprostać 
oczekiwaniom pacjentów i aby zastosowane w odpowiednim czasie leczenie 
było efektywne.  

► Bezpieczeństwo pacjentów 

                                                        
93 E-Health is worth it. The economic benefits of implemented eHealth solutions at ten 
European sites. Stroetmann K., Jones T., Dobrev A., Stroetmann V. 
94 E-Health is worth it. The economic benefits of implemented eHealth solutions at ten 
European sites. Stroetmann K., Jones T., Dobrev A., Stroetmann V. 
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Dzięki realizacji Projektu, gromadzone w systemie informacje przyczynią się 
do zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów. Zgromadzone informacje pozwolą 
na ograniczenie ryzyka dla pacjentów wynikającego z zastosowania 
niewłaściwego leczenia (interakcje leków, alergie). 

► Wydajność opieki zdrowotnej 
Wydajność opieki zdrowotnej odnosi się do odpowiedniego powiązania usług 
medycznych i ich rezultatów. Podjęcie właściwej decyzji dotyczącej 
skutecznej opieki zdrowotnej zależy od informacji o dostępnych opcjach 
usługi oraz wynikach skuteczności podjętych działań medycznych, które 
mogą zostać uzyskane dzięki e-Zdrowiu.  

Przy oszacowywaniu oddziaływania Projektu w kategorii dostępność wzięto pod 
uwagę wpływ e-Zdrowia na jakość opieki zdrowotnej i usług związanych ze 
zdrowiem dla wszystkich mieszkańców potrzebujących opieki zdrowotnej 
niezależnie od miejsca i czasu ich pobytu. Omawiane kryterium może być 
osiągnięte dzięki zapewnieniu usług dla większej liczby mieszkańców w 
określonym czasie. Lepszy przepływ informacji, wspierany przez ICT, może 
prowadzić do zwiększenia dostępności dla wielu pacjentów.  

Przy oszacowywaniu oddziaływania Projektu w kategorii efektywność wzięto pod 
uwagę poprawę produktywności, uniknięcie strat czasu oraz optymalizację 
wykorzystania zasobów. Dwa podstawowe czynniki wskazujące na zwiększoną 
wydajność to: oszczędność czasu oraz uniknięcie kosztów.  

Poniżej została przedstawiona siła (oddziaływanie: umiarkowane, średnie, duże, 
kluczowe) oddziaływania rezultatów, powstałych w wyniku realizacji projektu w 
ramach realizacji poszczególnych celów szczegółowych, na poszczególne grupy 
interesariuszy w wyżej opisanych kategoriach: jakości, dostępności, efektywności. 
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8.4.3 Oddziaływanie rezultatów w zakresie realizacji 
celu szczegółowego: poprawa jakości obsługi 
pacjentów  

Rysunek 40 Oddziaływanie rezultatów w zakresie realizacji celu szczegółowego: 
poprawa jakości obsługi pacjentów (1) 
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Źródło: Opracowanie własne. 

Udostępnienie danych o zdarzeniach medycznych pacjentom w formie 
elektronicznej pozwoli usługobiorcom na uzyskanie wglądu w informacje 
dotychczas im niedostępne. Będą mieli możliwość przeanalizowania historii 
chorób i innych zdarzeń rejestrowanych w ramach Projektu, dotychczas dostępnej 
w formie papierowej i przy dlugiej procedurze. 

Stworzenie możliwości umówienia on-line na wizytę do lekarza będzie miało 
kluczowe znaczenia dla pacjentów w kategorii dostępność i średnie oddziaływanie 
w kategorii efektywność dla świadczeniodawców.  

Pacjenci będą mieli dostęp do informacji o wolnych terminach wizyt u specjalistów. 
Będą mogli również samodzielne monitorować dostępność (kolejki) do wybranych 
świadczeń zdrowotnych. Ponadto pacjenci będą mogli zaoszczędzić czas oraz 
pieniądze dzięki wyeliminowaniu zbędnych kosztów dojazdu celem zapisania się 
na konkretną wizytę, bądź kosztów rozmów telefonicznych z rejestracją 
w przychodni. 

Umożliwienie rejestracji on-line na wizyty lekarskie może wpłynąć na zmniejszenie 
kosztów obsługi administracyjnej zakładów opieki zdrowotnej.  

Udostępnienie usługobiorcom historii chorób, wykonanych usług, skierowań, 
recept, planu szczepień, zaleceń będzie miało kluczowe znaczenie w kategorii 
jakość dla pacjentów i umiarkowane znaczenie w tej samej kategorii dla personelu 
medycznego.  

Stworzenie możliwości pacjentowi wglądu do własnej historii choroby spowoduje, 
że stanie się on aktywnym, dobrze poinformowanym i bardziej odpowiedzialnym 
za swoje zdrowie uczestnikiem systemu opieki zdrowotnej. Wzrost świadomości 
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zdrowotnej pacjentów umożliwi im podejmowanie efektywnych decyzji 
dotyczących zdrowia i prowadzonego trybu życia oraz pozytywnie wpłynie na 
współpracę z personelem medycznym. W związku z tym powstały efekt w sposób 
umiarkowany będzie oddziaływał na personel medyczny. 

Umożliwienie elektronicznej obsługi recept będzie miało duże znaczenie dla 
pacjentów oraz personelu medycznego w kategorii jakość oraz duże znaczenie 
w kategorii efektywność dla aptek. Realizacja Projektu w tym zakresie w sposób 
umiarkowany będzie wpływać na świadczeniodawców. 

Umożliwienie elektronicznej obsługi recept obniży ryzyko przepisywania oraz 
przyjmowania przez pacjentów leków, które mogłyby zagrażać ich zdrowiu lub 
życiu. W momencie ordynowania danego leku przez upoważniony do tego 
personel medyczny zostanie sprawdzona jego interakcja z innymi lekami 
przyjmowanymi przez danego pacjenta. Ponadto umożliwienie elektronicznej 
obsługi recept pozwoli lekarzom na przepisywanie leków bez konieczności wizyty 
pacjenta w gabinecie, na jego prośbę (np. pacjent przewlekle chory, który zażywa 
stałe leki). Realizacja projektu w tym zakresie pozwoli przede wszystkim 
zaoszczędzić czas zarówno pacjentom jak i lekarzom. 

Dzięki zastosowaniu e-recepty wyeliminowane zostaną z obiegu recepty 
wypisywane ręcznie przez lekarzy, co wpłynie na redukcję kosztów zakupu 
bloczków recept przez usługodawców oraz wpłynie na efektywność realizacji 
recept w aptekach. Ponadto pacjenci będą mieli pewność, iż dostaną właściwy lek 
w aptece, gdyż wyeliminowane zostaną błędy związane z mylnym odczytaniem 
recepty przez farmaceutę.  

Stworzenie możliwości obsługi elektronicznych recept będzie miało również duże 
znaczenie dla płatników w kategorii efektywność. Rozwiązania wprowadzone w 
ramach realizacji Projektu pozwolą na skuteczniejsze wykrywanie nadużyć 
związanych z nieuprawnioną refundacją leków.  

Stworzenie możliwości elektronicznej obsługi zwolnień lekarskich będzie miało 
umiarkowane znaczenie w kategorii jakość i dostępność dla usługobiorców. 
Elektroniczne zwolnienia będą zaewidencjonowane w elektronicznej historii 
choroby pacjenta. Dzięki takiemu rozwiązaniu usługobiorca będzie miał na 
bieżąco możliwość monitorowania zaewidencjonowanych dni absencji w pracy. 
Ponadto w dłuższej perspektywie zostanie on zwolniony z obowiązku dostarczania 
formy papierowej zwolnienia do swojego pracodawcy. 

W przypadku personelu medycznego oraz świadczeniodawców stworzenie 
możliwości przez realizację Projektu obsługi zwolnień elektronicznych będzie 
miało umiarkowane znaczenie w kategorii efektywność. Wpłynie na skrócenie 
czasu poświęconego na ich wypisywanie przez personel medyczny. Dzięki 
zastosowaniu elektronicznych zwolnień, zostanie wyeliminowane przesyłanie 
przez usługodawców papierowych druków do ZUS. Wpłynie to na redukcję 
kosztów związanych z zakupem bloczków zwolnienia i ich przesyłką. 
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Rysunek 41 Oddziaływanie rezultatów w zakresie realizacji celu szczegółowego: 
poprawa jakości obsługi pacjentów (2) 
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Udostępnienie personelowi medycznemu elektronicznych danych o stanie zdrowia 
pacjentów będzie miało kluczowe znaczenie zarówno dla pacjentów jak i 
personelu medycznego w kategorii jakość. Realizacja Projektu w tym zakresie 
będzie miała również średnie znaczenie dla personelu medycznego oraz duże 
znaczenie dla świadczeniodawców w kategorii efektywność.  

Implementacja w ramach Projektu elektronicznego dostępu do historii choroby dla 
personelu medycznego wpłynie bezpośrednio na poprawę jakości obsługi 
pacjenta. Pozwoli to na poprawę jakości komunikacji i wymiany danych pomiędzy 
pacjentem a lekarzem, postawienie przez lekarza poprawnej diagnozy oraz 
podjęcie skutecznego leczenia. Lekarze będą mogli przeprowadzać konsultacje 
telemedyczne, dzięki którym zmniejszone zostanie ryzyko popełnienia błędów 
lekarskich. W niektórych przypadkach może przyczynić się do obniżenia kosztów 
funkcjonowania świadczeniodawców, którzy nie będą musieli zatrudniać 
specjalistów w danej dziedzinie. W przypadku świadczeniodawców nastąpi 
obniżenie kosztów związanych z zużyciem papieru potrzebnego na prowadzenie 
dokumentacji medycznej w formie papierowej oraz podwyższenie wydajności 
pracy personelu administracyjnego oraz medycznego poprzez szybki dostęp do 
dokumentacji medycznej w czasie rejestracji pacjenta. Zmniejszone zostanie 
również ryzyko zaginięcia dokumentacji medycznej. 

Zapewnienie szybkiego dostępu do danych medycznych ratownikom medycznym 
będzie miało kluczowe znaczenie dla pacjentów oraz kluczowy wpływ na 
ratowników medycznych w kategorii jakość oraz średni w kategorii efektywność.  

Szybki dostęp do takich informacji jak: grupa krwi, uczulenia/alergie oraz 
przewlekłe choroby umożliwi ratownikom medycznym podjęcie szybkiej 
i skutecznej interwencji medycznej w wielu przypadkach ratującej życie. 

Udostępnienie informacji na temat ochrony zdrowia będzie miało umiarkowane 
znaczenie dla pacjentów, personelu medycznego, płatników w kategorii jakość. 

W tym zakresie projekt będzie miał średnie oddziaływanie na administrację 
w kategorii efektywność. Realizacja Projektu stworzy możliwość administracji 
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korzystania z dodatkowej formy udostępniania aktualnych informacji z zakresu 
ochrony zdrowia. Ponadto realizacja Projektu w tym zakresie, przy zastosowaniu 
rozwiązań informatycznych, przyczyni się do lepszego poinformowania pacjenta 
i personelu medycznego o zmianach zachodzących w ochronie zdrowia. Pacjenci 
i personel medyczny będą mogli uzyskać informacje na temat: dostępności 
ochrony zdrowia, systemu organizacji ochrony zdrowia, profilaktycznych metod 
zapobiegania chorobom, zdrowego trybu życia i zwalczania nałogów, sposobu 
zachowywania się w sytuacjach kryzysowych.. 

8.4.3.1 Oddziaływanie rezultatów w zakresie realizacji celu 
szczegółowego: planowanie opieki zdrowotnej 

Rysunek 42 Oddziaływanie rezultatów w zakresie realizacji celu szczegółowego: 
planowanie opieki zdrowotnej 
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Źródło: Opracowanie własne. 

Umożliwienie bieżącej analizy danych o zdarzeniach medycznych będzie miało 
kluczowe znaczenie dla efektywnego planowania opieki zdrowotnej przez 
administrację. Rezultat będzie miał również duży wpływ na monitorowanie 
bieżącej sytuacji podmiotów przez samych świadczeniodawców, apteki, jak 
również płatników. 
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8.4.3.2 Oddziaływanie rezultatów w zakresie realizacji celu 
szczegółowego: elektroniczne rozliczenia 

Rysunek 43 Oddziaływanie rezultatów w zakresie realizacji celu szczegółowego: 
elektroniczne rozliczenia 
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Umożliwienie obsługi elektronicznej faktury będzie miało kluczowy wpływ na 
efektywne działanie takich grup interesariuszy jak: świadczeniodawcy, apteki, 
płatnicy. Będzie miało ważny wpływ na poprawę jakości i szybkości 
dokonywanych transakcji za zrealizowane świadczenia zdrowotne.  

Usprawnienie elektronicznej obsługi rozliczania wykonanych usług medycznych 
będzie miało duży wpływ na dwie grupy interesariuszy: świadczeniodawców 
i płatników. Dzięki zastosowanym w ramach realizacji Projektu rozwiązaniom 
informatycznym (rejestracja informacji niezbędnych do rozliczeń w centralnych 
bazach) usługodawca będzie mógł sprawnie przygotować elektroniczne 
rozliczenie za wykonane przez siebie usługi na podstawie kontraktów z płatnikiem, 
bez konieczności tworzenia i przesyłania do płatnika raportów statystycznych. 

Usprawnienie elektronicznych rozliczeń pozwoli na oszczędność czasu przy 
dokonywanych rozliczeniach pomiędzy usługodawcami i płatnikami. Dokonywanie 
bieżących rozliczeń będzie korzystnie wpływało na kondycję finansową 
usługodawców. Ograniczenie zbędnych formalności administracyjnych pozwoli na 
zmniejszenie kosztów obsługi administracyjnej procesu rozliczeń zarówno po 
stronie usługodawców, jak i płatników. W przypadku płatników pozwoli na 
skuteczniejsze wykrywanie nieprawidłowości i nadużyć w realizacji świadczeń 
zdrowotnych. 

Usprawnienie elektronicznej obsługi refundacji leków będzie miało duże znaczenie 
dla aptek i płatników w kategorii efektywność. 

Realizacja Projektu umożliwi aptekom sprawnie przygotować elektroniczne 
rozliczenie dotyczące refundacji leków, bez konieczności tworzenia i przesyłania 
do płatnika zestawień szczegółowych. Umożliwienie elektronicznej obsługi leków 
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pozwoli na: oszczędność czasu przy dokonywanych rozliczeniach pomiędzy 
aptekami i płatnikami, dokonywanie bieżących rozliczeń, co będzie korzystnie 
wpływało na kondycję finansową aptek, ograniczenie zbędnych formalności 
administracyjnych i pozwoli na zmniejszenie kosztów obsługi administracyjnej 
procesu rozliczeń zarówno po stronie aptek i płatników. Po stronie płatników 
pozwoli na skuteczniejsze wykrywanie nadużyć w refundacji i ordynacji leków 

Skrócenie czasu rozliczeń będzie miało dużą siłę oddziaływania na 
świadczeniodawców, apteki oraz płatników w kategorii efektywność. 

Realizacja Projektu pozwoli na skrócenie czasu dokonywanych rozliczeń 
pomiędzy świadczeniodawcami, aptekami i płatnikami. Przyspieszenie rozliczeń 
należności za zrealizowane usługi medyczne pozwoli usługodawcom i aptekom na 
efektywne zarządzanie środkami finansowymi. Ponadto zmniejszy ryzyko utraty 
płynności finansowej przez placówki medyczne lub aptekę. 

8.4.3.3 Oddziaływanie rezultatów w zakresie realizacji celu 
szczegółowego: zarządzanie kryzysowe 

Rysunek 44 Oddziaływanie rezultatów w zakresie realizacji celu szczegółowego: 
zarządzanie kryzysowe 
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Dostęp do informacji umożliwiającej bieżące monitorowanie i reagowanie na 
zagrożenia będzie miało umiarkowane oddziaływanie na świadczeniodawców, 
apteki oraz średnie oddziaływanie na płatników i administrację w kategorii jakość. 

W wyniku realizacji Projektu podmioty publiczne będą miały możliwość bieżącego 
dostępu do informacji o ewentualnych stanach zagrożenia dla zdrowia obywateli 
(pandemie, infekcje szpitalne, ataki terrorystyczne). Realizacja Projektu pozwoli 
również na monitorowanie aktualnych zasobów personelu medycznego oraz 
materiałów medycznych niezbędnych na wypadek wystąpienia sytuacji 
kryzysowej.  
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Poprzez wprowadzenie gromadzenia danych medycznych oraz zastosowanie 
dostępu do nich z wykorzystaniem Internetu, Projekt będzie stanowił przede 
wszystkim wsparcie informacyjne dla medycznych zespołów wyjazdowych (dostęp 
do krytycznych danych medycznych pacjenta) oraz władz administracji publicznej 
(dostęp do bieżącej informacji o zdarzeniach medycznych w skali kraju). 

8.4.3.4 Oddziaływanie rezultatów w zakresie realizacji celu 
szczegółowego: zapewnienie interoperacyjności 
z europejskimi platformami elektronicznymi w zakresie 
obszaru ochrony zdrowia  

Rysunek 45 Oddziaływanie rezultatów w zakresie realizacji celu szczegółowego: 
zapewnienie interoperacyjności z europejskimi platformami elektronicznymi 
w zakresie obszaru ochrony zdrowia 
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Udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych z zapewnieniem 
jednolitych i jednorodnych zasad będzie miało duże znaczenie dla czterech grup 
interesariuszy: świadczeniodawców, apteki, płatników oraz administrację w 
kategorii efektywność. 

Realizacja Projektu spowoduje, że zostaną określone jednorodne i jednolite 
zasady wprowadzania i gromadzenia danych o zdarzeniach medycznych (usługi 
medyczne będą identyfikowane i opisywane w oparciu o słowniki: ICD-9, ICD-10, 
ICF, ICHI, ATC, SNOMED). Ponadto wdrożone w ramach realizacji Projektu 
rozwiązania informatyczne pozwolą na dostęp do gromadzonych zasobów 
cyfrowych nie tylko w skali kraju, ale i Unii Europejskiej. Będzie to stanowiło 
gwarancję, że wszyscy uczestnicy systemu opieki zdrowotnej będą dysponować 
takimi samymi danymi.  

Zapewnienie interoperacyjności systemu będzie miało średnie znaczenie dla 
wszystkich grup interesariuszy w kategorii dostępność. Realizacja Projektu w tym 
zakresie pozwoli na udostępnianie danych o zdarzeniach medycznych 
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gromadzonych w oparciu o jednolite standardy zgodnie z założeniami UE95,96 oraz 
wytycznymi MSWiA. Dzięki temu będzie możliwe korzystanie z usług 
udostępnianych przez różne systemy informatyczne przystosowane do pracy 
z wykorzystaniem usług opartych na tych standardach. 

Realizacja Projektu stanowić będzie wsparcie dla swobodnego przemieszczania 
się obywateli UE, przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznego dostępu do ich 
danych medycznych na terenie całej Wspólnoty. 

8.4.3.5 Oddziaływanie rezultatów w zakresie realizacji celu 
szczegółowego: zapewnienie wiarygodności danych 
o zdarzeniach medycznych 

Rysunek 46 Oddziaływanie rezultatów w zakresie realizacji celu szczegółowego: 
zapewnienie wiarygodności danych o zdarzeniach medycznych 
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Realizacja Projektu w tym zakresie będzie miała duże znaczenie w kategorii 
jakość dla usługobiorców i personelu medycznego. Wiarygodne dane 

                                                        
95 E-Health – making healthcare better for European citizens: An action plan for a European 
e-Health Area. Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, COM 
(2004)356 wersja ostateczna, Bruksela, 30 kwietnia 2004 r. 
96 Commission recommendation on cross-border interoperability of electronic health record 
systems, Komunikat Komisji UE, Bruksela, 2 lipca 2008 r. 
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o zdarzeniach medycznych będą podstawą informacji o usługobiorcy dla 
personelu medycznego. Dodatkowo usługobiorcy będą stanowić pierwszy poziom 
weryfikacji tych danych.  

Posiadanie autoryzowanych danych o zdarzeniach medycznych będzie miało 
duże znaczenie dla świadczeniodawców, aptek, płatników i administracji w 
kategorii efektywność. Autoryzowane dane o zdarzeniach medycznych pozwolą 
na przeprowadzanie niezbędnych analiz w procesie planowania i zarządzania 
opieką zdrowotną na wszystkich poziomach władzy administracyjnej. W 
przypadku usługodawców, aptek, płatników wiarygodne dane umożliwią 
podejmowanie racjonalnych decyzji w zakresie planowania i zarządzania środkami 
finansowymi.  

8.5 Wskaźniki produktu Projektu 
W niniejszym rozdziale zdefiniowano produkty, które zostaną uzyskane dzięki 
realizacji Projektu. W jego ramach przedstawiono listę produktów wraz 
z oczekiwanymi wskaźnikami dla poszczególnych lat realizacji Projektu, 
a następnie zaprezentowano szczegółowy opis poszczególnych produktów. 

Produktami są bezpośrednie, materialne i mierzalne efekty realizacji Projektu. 
Mierniki produktów zostały zdefiniowane zgodnie z wytycznymi MSWiA w tym 
zakresie97. 

Przedstawione produkty Projektu mogą być łączone w grupy i realizowane 
w ramach wspólnych kontraktów (zamówień) z zachowaniem założeń 
przedstawionych w rozdziale 10.2. 

8.5.1 Podsumowanie wskaźników produktu 

Na kolejnej stronie przedstawiono wskaźniki produktów Projektu w kolejnych 
latach jego realizacji. 

                                                        

97 „Instrukcja przygotowania studium wykonalności dla projektów informatycznych 
realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka”, MSWIiA, Warszawa, 16 czerwca 2008 r. 
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Tabela 12 Wskaźniki produktów Projektu 

Lp. Miara produktu Jednostka miary Oczekiwane wskaźniki produktu w kolejnych latach realizacji Projektu 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Liczba wdrożonych systemów informatycznych 

Portal – Platforma dostępowa 
szt. 0 0 0 0 1 0 0 

2. Liczba wdrożonych systemów informatycznych 

Portal – Platforma publikacyjna 
szt. 0 0 0 0 1 0 0 

3. Liczba wdrożonych systemów informatycznych 

Portal – Internetowe Konto Pacjenta 
szt. prototyp* 0 0 0 1 0 0 

4. Liczba wdrożonych systemów informatycznych 

Portal – Aplikacje usługodawców i aptek 
szt. 0 0 0 0 1 0 0 

5. Liczba wdrożonych systemów informatycznych 

Portal – Aplikacje płatników 
szt. 0 0 0 0 1 0 0 

6. Liczba wdrożonych systemów informatycznych 

Portal – Aplikacje innych podmiotów 
szt. 0 0 0 0 1 0 0 

7. Liczba wdrożonych systemów informatycznych 

System Gromadzenia Danych Medycznych – Zdarzenia 
medyczne 

szt. 0 0 0 0 0 1 0 

8. Liczba wdrożonych systemów informatycznych 

System Gromadzenia Danych Medycznych – Recepty 
szt. prototyp* 0 0 0 0 1 0 

9. Liczba wdrożonych systemów informatycznych 

System Gromadzenia Danych Medycznych – Skierowania 
i zwolnienia 

szt. 0 0 0 0 0 1 0 
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Lp. Miara produktu Jednostka miary Oczekiwane wskaźniki produktu w kolejnych latach realizacji Projektu 

10. Liczba wdrożonych systemów informatycznych 

System Gromadzenia Danych Medycznych – Osobista 
dokumentacja medyczna 

szt. 0 0 0 0 0 1 0 

11. Liczba wdrożonych systemów informatycznych 

System Obsługi Rejestrów – Rejestry 
szt. 0 0 0 0 0 1 0 

12. Liczba wdrożonych systemów informatycznych 

System Obsługi Rejestrów – Słowniki 
szt. 0 0 0 0 0 1 0 

13. Liczba wdrożonych systemów informatycznych 

System Obsługi Rejestrów – Zarządzanie danymi 
podstawowymi 

szt. 0 0 0 0 0 1 0 

14. Liczba wdrożonych systemów informatycznych 

Hurtownia Danych – Analizy, statystyki, raporty 
szt. prototyp* 0 0 0 0 1 0 

15. Liczba wdrożonych systemów informatycznych 

Hurtownia Danych – Monitorowanie 
szt. 0 0 0 0 0 1 0 

16. Liczba wdrożonych systemów informatycznych 

System Wykrywania Nadużyć 
szt. 0 0 0 0 0 1 0 

17. Liczba wdrożonych systemów informatycznych 

System Wspomagania Rozliczeń – Wsparcie rozliczania 
usług 

szt. 0 0 0 0 0 1 0 

18. Liczba wdrożonych systemów informatycznych 

System Wspomagania Rozliczeń – Wsparcie refundacji 
leków 

szt. 0 0 0 0 0 1 0 

19. Liczba wdrożonych systemów informatycznych 

System Weryfikacji 
szt. 0 0 0 0 0 1 0 



Logika interwencji 

 Studium Wykonalności dla projektu 134 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych 

Lp. Miara produktu Jednostka miary Oczekiwane wskaźniki produktu w kolejnych latach realizacji Projektu 

20. Liczba wdrożonych systemów informatycznych 

Szyna Usług 
szt. 0 0 0 1 0 0 0 

21. Liczba wdrożonych systemów informatycznych 

System Administracji – Audyt 
szt. 0 0 0 1 0 0 0 

22. Liczba wdrożonych systemów informatycznych 

System Administracji – Zabezpieczenia i prywatność 
szt. 0 0 0 1 0 0 0 

23. Liczba wdrożonych systemów informatycznych 

System Administracji – Administracja 
szt. 0 0 0 1 0 0 0 

24. Liczba wdrożonych systemów informatycznych 

Pomocnicza Baza Rozszerzonych Danych Medycznych 
szt. 0 0 0 0 0 1 0 

25. Liczba przygotowanych dokumentacji 

Projekt Systemu Informacyjnego Ochrony Zdrowia 
szt. 0 1 0 0 0 0 0 

Źródło: Opracowanie własne. 
 
* - znaczenie rozwiązań prototypowych zostało wyjaśnione w kolejnym podrozdziale – Prototypy produktów
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8.5.1.1 Prototypy produktów 
Wybrane prototypy produktów (zwykle w ograniczonej funkcjonalności) będą 
oddawane do użytku wcześniej niż pełny produkt. W związku powyższym, dla 
niektórych produktów Projektu określono wskaźnik produktu – prototyp. Dotyczy 
to: 

► Portalu – Internetowe Konto Pacjenta, 

► Systemu Gromadzenia Danych Medycznych – Recepty , 

► Hurtowni Danych – Analizy, statystyki, raporty. 

Wskazanie to wynika z faktu, że do końca 2009 r. zaplanowano wytworzenie 
i wdrożenie prototypów niektórych elementów tych produktów. Będą one 
udostępniały jedynie część funkcjonalności docelowych rozwiązań, a zakres ich 
wdrożenia będzie ograniczony, jednak pozwolą na: 

► dostarczenie korzyści na wczesnym etapie realizacji projektu, 

► weryfikację przyjętych założeń technicznych i organizacyjnych, 

► przygotowanie organizacyjne sektora ochrony zdrowia na pełne wdrożenie 
docelowych rozwiązań i przyspieszenie adaptacji tych rozwiązań w praktyce. 

Zaproponowana lista prototypów nie jest zamknięta i powinna zostać rozszerzona 
o prototypy kolejnych produktów na dalszych etapach realizacji Projektu. 

Prototypy zostały szczegółowo opisane w rozdziale 0. 

8.5.2 Opis produktów Projektu 

W kolejnych podrozdziałach przedstawiono opisy produktów Projektu. 
Dla każdego z produktów określono: 

► miernik i wskaźnik realizacji produktu, 

► opis produktu z uwzględnieniem jego powiązań z innymi produktami Projektu, 

► funkcjonalności wdrożonego produktu. 

Ponadto, w podrozdziale 8.5.2.1 wskazano procesy informacyjne w ochronie 
zdrowia wspierane przez poszczególne produkty Projektu. W podrozdziale 8.5.2.2 
przedstawiono rezultaty Projektu, który osiągnięcie umożliwia dany produkt. 

Koncepcja proponowanych rozwiązań oraz opis ich architektury zostały 
szczegółowo przedstawione w rozdziale 9. Zamieszczony poniżej opis ma na celu 
krótkie przedstawienie poszczególnych produktów, dla których wskaźniki 
określono w poprzednim podrozdziale. 
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Produkt 1 Portal – Platforma dostępowa 

Miernik Liczba wdrożonych systemów informatycznych 

Portal – Platforma dostępowa 

Wskaźnik 1 szt. 

Opis produktu Produkt służący do udostępniania usług oferowanych przez 
wdrażane rozwiązania informatyczne poprzez graficzny 
interfejs użytkownika zrealizowany w postaci dostępnej dla 
użytkowników końcowych przez WWW. 

Portal – Platforma dostępowa będzie realizował usługi 
interakcji z użytkownikiem – jego funkcjonalność 
z perspektywy użytkownika końcowego ogranicza się do 
warstwy prezentacyjnej, 

Podstawowe 
funkcjonalności 

► Udostępnianie użytkownikom końcowym poprzez interfejs 
WWW usług Portalu – Internetowego Konta Pacjenta, 
Aplikacji Usługodawcy, Aplikacji Płatnika oraz Aplikacji 
innych podmiotów 
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Produkt 2 Portal – Platforma publikacyjna 

Miernik Liczba wdrożonych systemów informatycznych 

Portal – Platforma publikacyjna 

Wskaźnik 1 szt. 

Opis produktu Produkt służący do udostępniania informacji dotyczących 
służby zdrowia użytkownikom końcowym, w szczególności dla 
usługobiorców, usługodawców, aptek i personelu medycznego, 
w postaci dostępnej przez WWW. 

Platforma publikacyjna będzie obejmowała zestaw narzędzi do 
zarządzania treścią na portalu oraz silnik prezentacji tych 
treści. 

Podstawowe 
funkcjonalności 

► Publiczne udostępnianie informacji dla użytkowników 
końcowych – usługobiorców, usługodawców, aptek, 
personelu medycznego i innych uczestników systemu 
ochrony zdrowia – dotyczących w szczególności: 

o ochrony zdrowia, w tym np. profilaktyki, 

o aktualnych komunikatów instytucji nadzorujących 
i finansujących ochronę zdrowia, 

o usługodawców, w tym np. informacje o kolejkach 
oczekujących na usługi medyczne, 

o dostępnych funkcjonalności wdrożonego systemu 
informatycznego i sposobu korzystania z niego, 

o standardów gromadzenia, przesyłania i udostępniania 
danych w ramach SIOZ. 

► Przeszukiwanie opublikowanych treści, 

► Zarządzanie treścią portalu publicznego (funkcja 
administracyjna). 
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Produkt 3 Portal – Internetowe Konto Pacjenta 

Miernik Liczba wdrożonych systemów informatycznych 

Portal – Internetowe Konto Pacjenta 

Wskaźnik 1 szt. 

Opis produktu Portal – Internetowe Konto Pacjenta będzie udostępniał za 
pośrednictwem Portalu – Platformy dostępowej 
spersonalizowane funkcjonalności wdrażanych systemów 
usługobiorcom. Funkcjonalności te będą realizowane przez 
System Gromadzenia Danych Medycznych oraz System 
Wspomagania Rozliczeń. 

Ponadto, za pośrednictwem Portalu – Internetowe Konto 
Pacjenta będzie możliwa komunikacja między płatnikiem a 
usługobiorcą – przesyłanie podań, skarg i wniosków – oraz 
usługobiorcą a usługodawcą - wezwania na szczepienia 
i badania oraz rejestracja na porady lekarskie (dotyczyć to 
będzie wyłącznie tych usługodawców, którzy udostępnią taką 
funkcjonalność). W celu realizacji tych usług Portal – 
Internetowe Konto Pacjenta będzie korzystał z informacji 
udostępnianych przez systemy własne usługodawców i 
płatnika. 

Podstawowe 
funkcjonalności 

► Podgląd własnych danych medycznych usługobiorcy, 
zrealizowanych usług medycznych, wyników badań, 
elektronicznych recept, elektronicznych skierowań, 
elektronicznych zwolnień lekarskich, zaplanowanych wizyt 
i szczepień,  

► Rejestracja na poradę lekarską (u usługodawców 
udostępniających taką funkcjonalność), 

► Wprowadzanie dodatkowych własnych danych 
medycznych usługobiorcy, 

► Podgląd i edycja własnych danych osobowych 
usługobiorcy (w ograniczonym zakresie), 

► Zarządzanie uprawnieniami do własnych danych 
medycznych (prywatność), 

► Przesyłanie skarg, podań i wniosków do płatnika 

► Odczyt komunikatów od usługodawców 

Funkcjonalności udostępniane przez Internetowe Konto 
Pacjenta zostały szczegółowo przedstawione w rozdziale 
9.5.3.1.1. 
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Produkt 4 Portal – Aplikacje usługodawcy i apteki 

Miernik Liczba wdrożonych systemów informatycznych 

Portal – Aplikacje usługodawców i aptek 

Wskaźnik 1 szt. 

Opis produktu Portal – Aplikacje usługodawców i aptek będą udostępniały za 
pośrednictwem Portalu – Platformy dostępowej wybrane 
funkcjonalności wdrażanych systemów (w szczególności 
Systemu Gromadzenia Danych Medycznych oraz Systemu 
Wspomagania Rozliczeń) usługodawcom i ich personelowi 
medycznemu (w tym ratownikom medycznym) i/lub aptekom.  

Aplikacje usługodawców i aptek będą przeznaczone dla 
usługodawców i aptek nie posiadających własnych rozwiązań 
informatycznych w oferowanym przez Portal zakresie lub 
posiadających rozwiązania niezintegrowane z rozwiązaniami 
wdrażanymi w ramach Projektu. 

Korzystanie z tych rozwiązań będzie opcjonalne dla 
usługodawców i aptek. 

Podstawowe 
funkcjonalności 

► Przeglądanie danych medycznych pacjenta, 
zrealizowanych usług medycznych, elektronicznych 
recept, elektronicznych skierowań, elektronicznych 
zwolnień lekarskich, zaplanowanych wizyt i szczepień 
pacjenta, 

► Tworzenie dokumentacji medycznej i wprowadzanie 
danych medycznych pacjenta (w tym wyników badań, 
opisu przebiegu leczenia), 

► Wprowadzanie i zatwierdzanie wykonania usług 
medycznych na rzecz pacjenta, 

► Wystawianie elektronicznych recept, elektronicznych 
skierowań oraz elektronicznych zwolnień lekarskich dla 
pacjenta. 

► Podgląd i zatwierdzanie realizacji elektronicznych recept 
pacjenta, 

► Wprowadzanie danych rozliczeniowych niezbędnych do 
realizacji procesu rozliczania usług z płatnikiem. 

► Wprowadzanie danych niezbędnych do realizacji procesu 
refundacji leków przez płatnika. 

Funkcjonalności udostępniane przez Portal – Aplikacje 
usługodawców i aptek zostały szczegółowo, z uwzględnieniem 
profili poszczególnych grup użytkowników, przedstawione 
w rozdziale 9.5.3.1.2. 
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Produkt 5 Portal – Aplikacje płatników 

Miernik Liczba wdrożonych systemów informatycznych 

Portal – Aplikacje płatników 

Wskaźnik 1 szt. 

Opis produktu Portal – Aplikacje płatników będą udostępniały za 
pośrednictwem Portalu – Platformy dostępowej wybrane 
funkcjonalności wdrażanych systemów (w szczególności 
Systemu Wspomagania Rozliczeń) płatnikom. 

Aplikacja płatnika on-line ma umożliwić korzystanie z usług 
wdrażanych systemów także płatnikom niepublicznym. 

Podstawowe 
funkcjonalności 

► Podgląd i definiowanie parametrów procesu weryfikacji 
danych o zdarzeniach medycznych 

► Wsparcie procesów zarządczych – badania wyników 
realizacji kontraktu oraz zarządzania kolejkami – oraz 
rozliczeń z innymi płatnikami 

► Podgląd zrealizowanych usług medycznych oraz 
powiązanych z nimi danych rozliczeniowych 

► Podgląd zrealizowanych recept oraz powiązanych z nimi 
danych dotyczących refundacji leków 

Funkcjonalności udostępniane przez Portal – Aplikacje 
płatników zostały szczegółowo przedstawione w rozdziale 
9.5.3.1.3. 
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Produkt 6 Portal – Aplikacje innych podmiotów  

Miernik Liczba wdrożonych systemów informatycznych 

Portal – Aplikacje innych podmiotów 

Wskaźnik 1 szt. 

Opis produktu Portal – Aplikacje innych podmiotów będą udostępniały za 
pośrednictwem Portalu – Platformy dostępowej wybrane 
funkcjonalności wdrażanych systemów następującym 
podmiotom: 

► instytucji odpowiedzialnej za nadzór nad płatnikami, 

► podmiotom finansującym i kontrolujących ochronę zdrowia 
(MF, MZ, MSWiA, GUS, NIL, NIA), 

► ubezpieczycielom (ZUS, KRUS), 

► jednostkom badawczym. 

 

Podstawowe 
funkcjonalności 

► Definiowanie statystyk i raportów na potrzeby 
prowadzonych analiz, 

► Pobieranie wynikowych statystyk i raportów na potrzeby 
prowadzonych analiz. 

Dodatkowo, dla instytucji odpowiedzialnej za koordynację prac 
płatników: 

► Zatwierdzanie parametrów procesu weryfikacji danych 
o zdarzeniach medycznych. 

Dodatkowo, dla ZUS: 

► Pobieranie elektronicznych zwolnień lekarskich. 

Funkcjonalności udostępniane przez Portal – Aplikacje innych 
podmiotów zostały szczegółowo przedstawione w rozdziale 
9.5.3.1.4. 
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Produkt 7 System Gromadzenia Danych Medycznych – Zdarzenia medyczne 

Miernik Liczba wdrożonych systemów informatycznych 

System Gromadzenia Danych Medycznych – Zdarzenia 
medyczne 

Wskaźnik 1 szt. 

Opis produktu System Gromadzenia Danych Medycznych – Zdarzenia 
medyczne pozwoli na rejestrowanie, gromadzenie 
i przetwarzanie danych o zdarzeniach medycznych. 

Produkt System Gromadzenia Danych Medycznych – 
Zdarzenia medyczne obejmuje zarówno rozwiązania 
aplikacyjne, jak i bazodanowe. 

Funkcjonalności Systemu Gromadzenia Danych Medycznych – 
Zdarzenia medyczne dla użytkowników końcowych będą im 
udostępniane za pośrednictwem innych systemów 
informatycznych, np. lokalnego systemu informatycznego 
usługodawcy czy aplikacji portalowych, np. Portal – 
Internetowe Konto Pacjenta. 

Podstawowe 
funkcjonalności 

► Wprowadzanie i przechowywanie danych o zdarzeniach 
medycznych (np. udzielonych poradach, szczepieniach, 
hospitalizacji), 

► Przechowywanie podstawowych danych o zdarzeniach 
medycznych oraz metadanych dotyczących rozszerzonych 
danych medycznych, 

► Udostępnianie danych o zdarzeniach medycznych na 
potrzeby innych systemów (np. Portal – Internetowe Konto 
Pacjenta), 

► Wyszukiwanie rozszerzonych danych medycznych 
w bazach rozszerzonych danych medycznych (lokalnych 
bazach rozszerzonych danych medycznych oraz 
Pomocniczej Bazie Rozszerzonych Danych Medycznych) 
i udostępnianie ich na potrzeby innych systemów. 

 



Logika interwencji 

 Studium Wykonalności dla projektu 143 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych 

Produkt 8 System Gromadzenia Danych Medycznych – Recepty 

Miernik Liczba wdrożonych systemów informatycznych 

System Gromadzenia Danych Medycznych – Recepty 

Wskaźnik 1 szt. 

Opis produktu System Gromadzenia Danych Medycznych – Recepty będzie 
gromadził i przetwarzał dane dotyczące elektronicznych 
recept. Pozwoli na ich wystawianie, przeglądanie i rejestrację 
wykupu leków na receptę. 

Produkt System Gromadzenia Danych Medycznych – Recepty 
obejmuje zarówno rozwiązania aplikacyjne, jak i bazodanowe. 

Funkcjonalności Systemu Gromadzenia Danych Medycznych – 
Recepty dla użytkowników końcowych będą im udostępniane 
za pośrednictwem innych systemów informatycznych, np. 
lokalnego systemu informatycznego usługodawcy, płatnika, 
apteki czy aplikacji portalowych, np. Portal – Aplikacja płatnika 

Podstawowe 
funkcjonalności 

► Wystawianie (wprowadzanie) elektronicznych recept przez 
personel medyczny, 

► Przechowywanie danych o elektronicznych receptach, 

► Udostępnianie informacji o wystawionych elektronicznych 
receptach usługobiorcy na potrzeby innych systemów 
Weryfikacja uprawnień usługobiorcy i osób 
upoważnionych do wykupu leków na receptę, 

► Zatwierdzanie realizacji wykupu leku przez personel 
apteki,  

► Udostępnianie informacji o dostępnych lekach i 
produktach leczniczych oraz ich odpowiednikach 
(wsparcie dla lekarza, wsparcie dla farmaceuty), 

► Udostępnianie informacji o działaniu leków, 
przeciwwskazaniach i interakcjach (informacja 
przekazywana pacjentowi przy wystawianiu elektronicznej 
recepty i przy wydawaniu leków). 

 

 



Logika interwencji 

 Studium Wykonalności dla projektu 144 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych 

Produkt 9 System Gromadzenia Danych Medycznych – Skierowania i zwolnienia 

Miernik Liczba wdrożonych systemów informatycznych 

System Gromadzenia Danych Medycznych – Skierowania 
i zwolnienia 

Wskaźnik 1 szt. 

Opis produktu System Gromadzenia Danych Medycznych – Skierowania 
i zwolnienia będzie obsługiwał elektroniczne skierowania oraz 
zwolnienia lekarskie. 

Produkt System Gromadzenia Danych Medycznych – 
Skierowania i zwolnienia obejmuje zarówno rozwiązania 
aplikacyjne, jak i bazodanowe. 

Funkcjonalności Systemu Gromadzenia Danych Medycznych – 
Skierowania i zwolnienia dla użytkowników końcowych będą 
im udostępniane za pośrednictwem innych systemów 
informatycznych, np. lokalnego systemu informatycznego 
usługodawcy czy aplikacji portalowych, np. Portal – 
Internetowe Konto Pacjenta. 

Podstawowe 
funkcjonalności 

► Obsługa skierowań (wystawianie, zmiana statusu 
realizacji), 

► Wystawianie zwolnień lekarskich , 

► Przechowywanie danych o elektronicznych skierowaniach 
i zwolnieniach lekarskich, 

► Udostępnianie informacji o wystawionych skierowaniach i 
zwolnieniach usługobiorcy za pośrednictwem innych 
systemów. 

 

 



Logika interwencji 

 Studium Wykonalności dla projektu 145 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych 

Produkt 10 System Gromadzenia Danych Medycznych – Osobista dokumentacja medyczna 

Miernik Liczba wdrożonych systemów informatycznych 

System Gromadzenia Danych Medycznych – Osobista 
dokumentacja medyczna 

Wskaźnik 1 szt. 

Opis produktu System Gromadzenia Danych Medycznych – Osobista 
dokumentacja medyczna będzie gromadził informacje 
o indywidualnych danych medycznych pacjenta oraz realizował 
funkcjonalności związane z jej udostępnianiem. Osobista 
dokumentacja medyczna w tym rozumieniu obejmuje statyczne 
dane usługobiorcy (nie będące zdarzeniami medycznymi, np. 
grupa krwi) oraz powiązania do zdarzeń medycznych 
gromadzonych w Systemie Gromadzenia Danych Medycznych 
– Zdarzenia medyczne. 

Produkt System Gromadzenia Danych Medycznych – Osobista 
dokumentacja medyczna obejmuje zarówno rozwiązania 
aplikacyjne, jak i bazodanowe. 

Funkcjonalności Systemu Gromadzenia Danych Medycznych – 
Osobista dokumentacja medyczna dla użytkowników 
końcowych będą im udostępniane za pośrednictwem innych 
systemów informatycznych, np. lokalnego systemu 
informatycznego usługodawcy czy aplikacji portalowych, np. 
Portal – Internetowe Konto Pacjenta. 

Podstawowe 
funkcjonalności 

► Zapisywanie dokumentacji medycznej pacjenta, 

► Przechowywanie indywidualnej dokumentacji medycznej 
pacjenta, 

► Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjenta. 

 

 



Logika interwencji 

 Studium Wykonalności dla projektu 146 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych 

Produkt 11 System Obsługi Rejestrów – Rejestry 

Miernik Liczba wdrożonych systemów informatycznych 

System Obsługi Rejestrów – Rejestry 

Wskaźnik 1 szt. 

Opis produktu System Obsługi Rejestrów – Rejestry zapewni szybki dostęp 
do aktualnych danych rejestrowych na potrzeby 
elektronicznych usług ochrony zdrowia. W ramach systemu 
zostaną zbudowane referencyjne bazy danych głównych 
uczestników procesów informacyjnych SIOZ, tj. usługobiorców, 
usługodawców, personelu medycznego, płatników. 

System Obsługi Rejestrów – Rejestry obejmuje zarówno 
rozwiązania aplikacyjne, jak i bazodanowe. 

Podstawowe 
funkcjonalności 

► Przechowywanie danych rejestrowych na potrzeby 
Systemu Informacyjnego Ochrony Zdrowia, 

► Konsolidacja danych rejestrowych z zewnętrznych źródeł 
danych, 

► Zasilanie rejestrów przedmiotowych w oparciu o dane 
gromadzone w Systemie Gromadzenia Danych 
Medycznych. 

 



Logika interwencji 

 Studium Wykonalności dla projektu 147 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych 

Produkt 12 System Obsługi Rejestrów – Słowniki 

Miernik Liczba wdrożonych systemów informatycznych 

System Obsługi Rejestrów – Słowniki 

Wskaźnik 1 szt. 

Opis produktu System Obsługi Rejestrów – Słowniki zapewni szybki dostęp 
do aktualnych danych słownikowych na potrzeby 
elektronicznych usług ochrony zdrowia. W ramach systemu 
zostaną zbudowane referencyjne słowniki, takie jak słownik 
usług medycznych, słownik chorób, itp. oparte o przyjęte 
normy i standardy. 

Produkt System Obsługi Rejestrów – Słowniki obejmuje 
zarówno rozwiązania aplikacyjne, jak i bazodanowe. 

Podstawowe 
funkcjonalności 

► Przechowywanie danych słownikowych na potrzeby 
Systemu Informacyjnego Ochrony Zdrowia, 

► Zarządzanie danymi słownikowymi na potrzeby Systemu 
Informacyjnego Ochrony Zdrowia. 

 



Logika interwencji 

 Studium Wykonalności dla projektu 148 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych 

Produkt 13 System Obsługi Rejestrów – Zarządzanie danymi podstawowymi 

Miernik Liczba wdrożonych systemów informatycznych 

System Obsługi Rejestrów – Zarządzanie danymi 
podstawowymi 

Wskaźnik 1 szt. 

Opis produktu System Obsługi Rejestrów – Zarządzanie danymi 
podstawowymi zapewni centralne zarządzanie danymi 
podstawowymi (ang. master data). Dzięki wdrożeniu tego 
produktu pozostałym wdrażanym systemom informatycznym 
zostanie zapewniony dostęp do spójnych danych 
podstawowych, tj, danych referencyjnych wykorzystywanych 
przez wiele systemów informatycznych – należą do nich dane 
pacjenta, dane o lekach, dane o usługach medycznych 
i słowniki. 

System Obsługi Rejestrów – Zarządzanie danymi 
podstawowymi obejmuje zarówno rozwiązania aplikacyjne, jak 
i bazodanowe. 

System Obsługi Rejestrów – Zarządzanie danymi 
podstawowymi został szczegółowo opisany w rozdziale 
9.5.3.4.1. 

Podstawowe 
funkcjonalności 

► Udostępniane danych rejestrowych i słownikowych na 
potrzeby systemów informatycznych funkcjonujących 
w ramach Systemu Informacyjnego Ochrony Zdrowia 

► Przechowywanie informacji o miejscu przechowywania 
danych rejestrowych i słownikowych oraz danych źródeł 
zewnętrznych udostępnionych na potrzeby SIOZ 

► Przechowywanie informacji o formacie danych 
rejestrowych i słownikowych oraz danych ze źródeł 
zewnętrznych udostępnionych na potrzeby SIOZ 

► Zapewnienie spójności przekazywanych danych 
rejestrowych i słownikowych oraz danych ze źródeł 
zewnętrznych udostępnionych na potrzeby SIOZ 

► Pobieranie danych z zewnętrznych źródeł danych na 
potrzeby systemów informatycznych funkcjonujących 
w ramach SIOZ („na żądanie”) 

 



Logika interwencji 

 Studium Wykonalności dla projektu 149 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych 

Produkt 14 Hurtownia Danych – Analizy, statystyki, raporty 

Miernik Liczba wdrożonych systemów informatycznych 

Hurtownia Danych – Analizy, statystyki, raporty 

Wskaźnik 1 szt. 

Opis produktu Hurtownia Danych – Analizy, statystyki, raporty będzie 
zapewniała gromadzenie danych na potrzeby analiz, statystyk 
i raportów. System umożliwi agregację i przechowywanie 
danych (w tym zbiorczej dokumentacji medycznej oraz danych 
dotyczących usług ochrony zdrowia) z innych systemów oraz 
realizację funkcji analitycznych. Będzie umożliwiał tworzenie 
statystyk i technicznych analiz danych. 

Hurtownia Danych – Analizy, statystyki, raporty obejmuje 
zarówno rozwiązania w zakresie gromadzenia danych, jak 
i przetwarzania ich. 

Podstawowe 
funkcjonalności 

► Ładowanie i agregowanie danych (w tym zbiorczej 
dokumentacji medycznej oraz danych dotyczących usług 
ochrony zdrowia) z innych systemów 

► Przechowywanie zagregowanych danych i udostępnianie 
ich do celów raportowych i statystycznych  

► Tworzenie wielowymiarowych struktur danych i realizacja 
analiz wielowymiarowych 

► Tworzenie statystyk i technicznych analiz danych 

 



Logika interwencji 

 Studium Wykonalności dla projektu 150 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych 

Produkt 15 Hurtownia Danych – Zarządzanie i monitorowanie 

Miernik Liczba wdrożonych systemów informatycznych 

Hurtownia Danych – Monitorowanie 

Wskaźnik 1 szt. 

Opis produktu Hurtownia Danych – Monitorowanie stanowić będzie część 
warstwy analitycznej hurtowni danych. 

Hurtownia Danych – Monitorowanie obejmuje rozwiązania 
w zakresie przetwarzania danych (analityka). Będzie 
wykorzystywał dane gromadzone w Hurtowni Danych – 
Analizy, statystki, raporty. 

Podstawowe 
funkcjonalności 

► Monitorowanie zdefiniowanych zdarzeń i powiadamianie 
o ich wystąpieniu 

► Definiowanie i generowanie raportów i wizualnych paneli 
informacyjnych 

 



Logika interwencji 

 Studium Wykonalności dla projektu 151 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych 

Produkt 16 System Wykrywania Nadużyć 

Miernik Liczba wdrożonych systemów informatycznych 

System Wykrywania Nadużyć 

Wskaźnik 1 szt. 

Opis produktu System Wykrywania Nadużyć umożliwi analizy post-factum 
danych dotyczących udzielonych świadczeń medycznych, 
zrealizowanych recept w celu wykrycia potencjalnych nadużyć 
i nieprawidłowości (nieautoryzowanego dostępu do danych 
oraz nieprawidłowości w rozliczeniach świadczeń). 

System ten będzie korzystał głównie z danych zgromadzonych 
w Systemie Gromadzenia Danych Medycznych oraz Systemie 
Administracji – Audyt oraz Hurtowni Danych. 

Podstawowe 
funkcjonalności 

► Wsparcie płatnika przy wykrywaniu nieprawidłowości (na 
poziomie ogólnokrajowym, UE) potrzeby zakresie 
rozliczania usług i refundacji leków  

► Wykrywanie nadużyć w zakresie dostępu do danych 
(nadużywania dostępu do danych) 

 



Logika interwencji 

 Studium Wykonalności dla projektu 152 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych 

Produkt 17 System Wspomagania Rozliczeń – Wsparcie rozliczania usług 

Miernik Liczba wdrożonych systemów informatycznych 

System Wspomagania Rozliczeń – Wsparcie rozliczania 
usług 

Wskaźnik 1 szt. 

Opis produktu System Wspomagania Rozliczeń – Wsparcie rozliczania usług 
pozwoli usprawnić dokonywanie elektronicznych rozliczeń 
między płatnikiem i usługodawcami. Dane rozliczeniowe na 
potrzeby płatnika będą przesyłane przez usługodawców z 
zachowaniem powiązań z danymi zrealizowanych usług 
autoryzowanymi przez usługobiorców. Dane rozliczeniowe 
będą klasyfikowane i wyznaczane do zapłaty przez 
usługodawców, wstępnie weryfikowane przez System 
Weryfikacji; a następnie udostępniane płatnikowi. 

Funkcjonalności Systemu Wspomagania Rozliczeń – Wsparcie 
rozliczania usług będą wykorzystywane przez usługodawców 
przy użyciu lokalnego systemu informatycznego usługodawcy 
lub poprzez Portal – Aplikacje usługodawców i aptek. 
Analogicznie, płatnicy będą mogli uzyskać dostęp do 
funkcjonalności Systemu Wspomagania Rozliczeń – Wsparcie 
rozliczania usług wykorzystując własny system zintegrowany 
z wdrażanym w ramach Projektu rozwiązaniem lub Portalu – 
Aplikacji płatnika. 

Podstawowe 
funkcjonalności 

► Udostępnianie płatnikowi danych rozliczeniowych 
dotyczących zrealizowanych usług 

► Przekazywanie do płatnika raportów rozliczeniowych 
dotyczących zrealizowanych usług 

► Przekazywanie faktur elektronicznych do płatnika 

 

 



Logika interwencji 

 Studium Wykonalności dla projektu 153 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych 

Produkt 18 System Wspomagania Rozliczeń – Wsparcie refundacji leków 

Miernik Liczba wdrożonych systemów informatycznych 

System Wspomagania Rozliczeń – Wsparcie refundacji 
leków 

Wskaźnik 1 szt. 

Opis produktu System Wspomagania Rozliczeń – Wsparcie refundacji leków 
pozwoli usprawnić dokonywanie elektronicznych rozliczeń 
między płatnikiem i aptekami. Dane rozliczeniowe na potrzeby 
płatnika będą generowane automatycznie w oparciu o dane o 
realizacji elektronicznych recept. 

Funkcjonalności Systemu Wspomagania Rozliczeń – Wsparcie 
refundacji leków będą wykorzystywane przez apteki przy 
użyciu lokalnego systemu informatycznego apteki lub poprzez 
Portal – Aplikacje usługodawców i aptek. Analogicznie, płatnicy 
będą mogli uzyskać dostęp do funkcjonalności Systemu 
Wspomagania Rozliczeń – Wsparcie refundacji leków 
wykorzystując własny system zintegrowany z wdrażanym 
w ramach Projektu rozwiązaniem lub Portalu – Aplikacje 
płatników. 

Podstawowe 
funkcjonalności 

► Wprowadzanie danych rozliczeniowych dotyczących 
zrealizowanych recept 

► Generowanie raportów rozliczeniowych dla płatnika na 
potrzeby refundacji leków 

► Udostępnianie płatnikowi danych rozliczeniowych 
dotyczących zrealizowanych recept 

► Przekazywanie faktur elektronicznych do płatnika 

 

 



Logika interwencji 

 Studium Wykonalności dla projektu 154 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych 

Produkt 19 System Weryfikacji 

Miernik Liczba wdrożonych systemów informatycznych 

System Weryfikacji 

Wskaźnik 1 szt. 

Opis produktu System Weryfikacji będzie realizował proces weryfikacji 
zdarzeń medycznych w oparciu o dane gromadzone w 
Systemie Gromadzenia Danych Medycznych – Zdarzenia 
medyczne. Umożliwi zapewnienie wiarygodności 
gromadzonych danych i będzie pełnił rolę usługową dla 
płatników, zapewniając realizację procesu weryfikacji. 

System Weryfikacji będzie pozwalał na parametryzację 
procesu weryfikacji zdarzeń medycznych (parametry 
definiowane przez płatnika i zatwierdzane przez podmiot 
nadzorujący płatników). 

System Weryfikacji będzie systemem wspierającym, który 
pozwoli zapewnić niezbędną wiarygodność danych na 
potrzeby rozliczeń między płatnikami a usługodawcami 
i aptekami oraz na potrzeby statystyczno-raportowe. 
Funkcjonalności związane z parametryzacją procesu 
weryfikacji oraz przeglądaniem wyników weryfikacji te będą 
udostępniane za pośrednictwem innych systemów 
informatycznych – lokalnego systemu informatycznego płatnika 
lub Portalu – Aplikacje płatników. 

Podstawowe 
funkcjonalności 

► Weryfikacja zdarzeń medycznych 

► Parametryzacja procesu weryfikacji zdarzeń medycznych 

► Udostępnianie wyników weryfikacji zdarzeń medycznych 

 

 



Logika interwencji 

 Studium Wykonalności dla projektu 155 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych 

Produkt 20 Szyna Usług 

Miernik Liczba wdrożonych systemów informatycznych 

Szyna Usług 

Wskaźnik 1 szt. 

Opis produktu Szyna usług przedsiębiorstwa (ang. Enterprise Service Bus) 
pełni rolę dodatkowej warstwy pośredniej w architekturze 
systemów informatycznych umożliwiającej łatwe i sprawne 
przyłączanie oraz odłączanie usług i elementów będących 
częścią systemu teleinformatycznego w służbie zdrowia. 
Adaptery pełnią funkcję interfejsów umożliwiających łączenie 
poszczególnych systemów informatycznych. 

W ramach Szyny Usług zostaną zrealizowane także adaptery, 
które umożliwią komunikację istniejącymi obecnie systemami 
informatycznymi, w szczególności systemami płatników, 
usługodawców oraz rejestrów ochrony zdrowia. 

W ramach tego produktu zostaną zrealizowane także 
komplementarne względem ESB elementy warstwy 
integracyjnej rozwiązania, tj.: 

► repozytorium usług, 

► silnik procesów biznesowych, 

► narzędzia do modelowania procesów biznesowych 
i komponowania usług. 

Zostały one opisane w ramach analizy technicznej 
i technologicznej przedstawionej w rozdziale 9. 

Szyna Usług będzie produktem nie realizującym 
funkcjonalności bezpośrednio dla użytkowników końcowych, 
natomiast kluczowym z perspektywy architektury wdrażanych 
systemów, zapewnienia interoperacyjności oraz skalowalności 
rozwiązania. 

Podstawowe 
funkcjonalności 

► Integracja systemów informatycznych w oparciu o szynę 
usługową przedsiębiorstwa (ang. Enterprise Service Bus) 

► Przechowywanie i udostępnianie danych o usługach 
(funkcjonalność repozytorium usług) 

► Modelowanie i przetwarzanie procesów biznesowych oraz 
komponowanie usług 

 



Logika interwencji 

 Studium Wykonalności dla projektu 156 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych 

Produkt 21 System Administracji – Audyt 

Miernik Liczba wdrożonych systemów informatycznych 

System Administracji – Audyt 

Wskaźnik 1 szt. 

Opis produktu System Administracji – Audyt będzie udostępniał 
funkcjonalności umożliwiające weryfikację działań 
użytkowników w poszczególnych systemach. Umożliwi on 
powiązanie dokonanych w systemie operacji z użytkownikiem, 
który dane operacje dokonał. 

Podstawowe 
funkcjonalności 

► Logowanie aktywności w systemach informatycznych 

► Przechowywanie danych o aktywności w systemach 
informatycznych 

► Udostępnianie danych dotyczących działań 
wykonywanych w systemach informatycznych przez 
użytkowników na potrzeby Systemu Wykrywania Nadużyć 

 



Logika interwencji 

 Studium Wykonalności dla projektu 157 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych 

Produkt 22 System Administracji – Zabezpieczenia i prywatność 

Miernik Liczba wdrożonych systemów informatycznych 

System Administracji – Zabezpieczenia i prywatność 

Wskaźnik 1 szt. 

Opis produktu System Administracji – Zabezpieczenia i prywatność będzie 
zapewniał usługi bezpieczeństwa na potrzeby wdrażanych 
systemów. Do głównych funkcjonalności udostępnianych przez 
system będzie należało uwierzytelnianie użytkowników, 
zarządzanie uprawnieniami, autoryzacja i kontrola dostępu, 
zarządzanie tożsamością i zapewnianie anonimowości, 
obsługa podpisu elektronicznego i szyfrowanie. 

W zakresie usług zarządzania tożsamością, uwierzytelniania 
użytkowników, zarządzania uprawnieniami, kontroli dostępu 
oraz obsługi podpisu elektronicznego System Administracji – 
Zabezpieczenia i prywatność będzie wykorzystywał elementy 
Systemu Administracji wdrażanego w ramach realizowanego 
przez CSIOZ projektu „Platforma udostępniania on-line 
przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów 
medycznych” (projekt P2). 

Podstawowe 
funkcjonalności 

► Ogólne usługi bezpieczeństwa (w tym ochrona 
antywirusowa, backupowanie danych, archiwizacja danych 
i bezpieczne usuwanie danych) 

► Zarządzanie wytycznymi dotyczącymi zezwoleń (w tym 
udzielanie i wycofywanie zgody przez pacjenta na 
podjęcie określonych czynności medycznych) 

► Ochrona tożsamości 

► Szyfrowanie 

► Przechowywanie danych dotyczących tożsamości 
i uprawnień użytkowników 

Funkcjonalności udostępniane w oparciu o elementy Systemu 
Administracji realizowanego w ramach projektu P2: 

► Zarządzanie tożsamością 

► Uwierzytelnianie użytkowników 

► Zarządzanie uprawnieniami, autoryzacja i kontrola 
dostępu 

► Obsługa podpisu elektronicznego (składanie i weryfikacja 
podpisów) 

 



Logika interwencji 

 Studium Wykonalności dla projektu 158 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych 

Produkt 23 System Administracji – Administracja 

Miernik Liczba wdrożonych systemów informatycznych 

System Administracji – Administracja 

Wskaźnik 1 szt. 

Opis produktu System Administracji – Administracja będzie zapewniał 
możliwość scentralizowanego zarządzania i administracji 
wszystkimi wdrażanymi w ramach Projektu systemami. 
Obejmuje on aplikacje narzędziowe dla operacji, administracji 
i zarządzania systemami oraz zarządzania bazami danych. 

Podstawowe 
funkcjonalności 

► Scentralizowane zarządzanie i administracja wdrażanymi 
systemami informatycznymi 

► Zarządzanie wersjami systemów informatycznych 
wchodzących  

► Zarządzanie wersjami wzorów dokumentów 
elektronicznych 

 



Logika interwencji 

 Studium Wykonalności dla projektu 159 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych 

Produkt 24 Pomocnicza Baza Rozszerzonych Danych Medycznych 

Miernik Liczba wdrożonych systemów informatycznych 

Pomocnicza Baza Rozszerzonych Danych Medycznych 

Wskaźnik 1 szt. 

Opis produktu Pomocnicza Baza Rozszerzonych Danych Medycznych będzie 
gromadziła rozszerzone dane medyczne pacjentów (zgodnie 
z klasyfikacją przedstawioną w rozdziale (9.4.4) w sytuacjach, 
gdy pierwotnie przechowujący te dane usługodawca zakończy 
działalność. Pozwoli zapewnić ciągłą dostępność 
i bezpieczeństwo zgromadzonych rozszerzonych danych 
medycznych. 

Pomocnicza Baza Rozszerzonych Danych Medycznych będzie 
rozwiązaniem komplementarnym względem lokalnych baz 
rozszerzonych danych medycznych (baz EMR) 
utrzymywanych przez usługodawców. 

Podstawowe dane o zdarzeniach medycznych oraz 
powiązania tych danych do rozszerzonych danych 
gromadzonych w Pomocniczej Bazie Rozszerzonych Danych 
Medycznych oraz lokalnych bazach rozszerzonych danych 
medycznych będą przechowywane w Systemie Gromadzenia 
Danych Medycznych – Zdarzenia medyczne. 

Podstawowe 
funkcjonalności 

► Przechowywanie rozszerzonych danych medycznych 
pacjentów 

► Udostępnianie przechowywanych rozszerzonych danych 
medycznych systemom informatycznym SIOZ 

 



Logika interwencji 

 Studium Wykonalności dla projektu 160 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych 

Produkt 25 Projekt Systemu Informacyjnego Ochrony Zdrowia 

Miernik Liczba przygotowanych dokumentacji 

Projekt Systemu Informacyjnego Ochrony Zdrowia 

Wskaźnik 1 szt. 

Opis produktu Projekt Systemu Informacyjnego Ochrony Zdrowia będzie 
obejmował: 

► architekturę korporacyjną Systemu Informacyjnego 
Ochrony Zdrowia, 

► architekturę bezpieczeństwa Systemu Informacyjnego 
Ochrony Zdrowia z uwzględnieniem przyjętych 
standardów bezpieczeństwa, 

► analizę norm i standardów gromadzenia, przesyłania 
i udostępniania danych oraz integracji systemów 
informatycznych w ochronie zdrowia. 

Podstawowe 
funkcjonalności 

► Źródło informacji na potrzeby projektowania systemów 
informatycznych w ramach Projektu  

 

 

 



Logika interwencji 

 Studium Wykonalności dla projektu 161 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych 

8.5.2.1 Procesy wspierane przez produkty Projektu 
W poniższej tabeli przedstawiono listę procesów (w kolumnach), które będą wspierane przez wdrażane w ramach Projektu rozwiązanie – w wierszach zaznaczono produkty, które wspierają dany proces i rodzaj relacji (zgodnie z legendą poniżej). 

Tabela 13 Procesy wspierane przez produkty Projektu 
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Portal – Platforma dostępowa 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Portal – Platforma publikacyjna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Portal – Internetowe Konto Pacjenta 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1
Portal – Aplikacje usługodawców i aptek 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Portal – Aplikacje płatników 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
Portal – Aplikacje innych podmiotów 1 1 1 1 1 1 1 1 1
System Gromadzenia Danych Medycznych – Zdarzenia medyczne 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
System Gromadzenia Danych Medycznych – Recepty 1 3 3 3 1 3 2 3 2 2 3 1 1 1 2 1 1 3 1 1
System Gromadzenia Danych Medycznych – Skierowania i zwolnienia 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1 3 1
System Gromadzenia Danych Medycznych – Osobista dokumentacja medyczna 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 3 1
System Obsługi Rejestrów – Rejestry 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 4 4 1 1
System Obsługi Rejestrów – Słowniki 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4
System Obsługi Rejestrów – Zarządzanie danymi podstawowymi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1
Hurtownia Danych – Analizy, statystyki, raporty 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hurtownia Danych – Monitorowanie 1 1 1 1 1 1 1 1 1
System Wykrywania Nadużyć 1
System Wspomagania Rozliczeń – Rozliczenia usług 1 1 1 1 1
System Wspomagania Rozliczeń – Refundacja leków 1 1 1 1 1
System Weryfikacji 1 1 1 2 1 2 1 1
Szyna Usług 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
System Administracji – Audyt 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
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System Administracji – Administracja 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Pomocnicza Baza Rozszerzonych Danych Medycznych 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1
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1 produkt wykorzystywany bezpośrednio w danym procesie
2 produkt wykorzystywany bezpośrednio w podprocesie danego procesu
3 produkt wykorzystywany bezpośrednio w podprocesie danego procesu, ale nie mający wpływu na przebieg procesu
4 produkt wspierający - nie wykorzytywany bezpośrednio w procesie (wykorzystywany przez produkty bezpośrednio wspierające proces)

Uwaga: Zestawienie nie uwzględnia procesów, które są złożone wyłącznie z podprocesów (nie zawierają żadnych działań, a jedynie grupują podprocesy)
 oraz procesów, w których produkty Projektu nie są wykorzystywane w sposób bezpośredni  

Źródło: Opracowanie własne. 
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 Studium Wykonalności dla projektu 162 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych 

8.5.2.2 Rezultaty dla których osiągnięcia niezbędna jest realizacja produktów Projektu 
W poniższej tabeli przedstawiono mapowanie produktów Projektu na rezultaty Projektu, które będą możliwe do osiągnięcia dzięki wdrożeniu tych produktów. 

Tabela 14 Rezultaty dla których osiągnięcia niezbędna jest realizacja produktów Projektu 
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Portal – Platforma dostępowa 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Portal – Platforma publikacyjna 1
Portal – Internetowe Konto Pacjenta 1 1 1 1 1 1
Portal – Aplikacje usługodawców i aptek 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Portal – Aplikacje płatników 1 1 1 1
Portal – Aplikacje innych podmiotów 1 1 1
System Gromadzenia Danych Medycznych – Zdarzenia medyczne 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1
System Gromadzenia Danych Medycznych – Recepty 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1
System Gromadzenia Danych Medycznych – Skierowania i zwolnienia 2 1 1 2 1 2 1 1 1
System Gromadzenia Danych Medycznych – Osobista dokumentacja medyczna 1 1 1 2 1 2 1
System Obsługi Rejestrów – Rejestry 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
System Obsługi Rejestrów – Słowniki 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
System Obsługi Rejestrów – Zarządzanie danymi podstawowymi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Hurtownia Danych – Analizy, statystyki, raporty 2 2 2 1
Hurtownia Danych – Monitorowanie 2 1 2 1
System Wykrywania Nadużyć 2 2 2 2 1 2 1 2 2
System Wspomagania Rozliczeń – Rozliczenia usług 2 2 1 1
System Wspomagania Rozliczeń – Refundacja leków 2 2 1 1
System Weryfikacji 2 2 2 2 1 2 2 2 2
Szyna Usług 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2
System Administracji – Audyt 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
System Administracji – Zabezpieczenia i prywatność 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
System Administracji – Administracja 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Pomocnicza Baza Rozszerzonych Danych Medycznych 1 1 1 1 2 1 1
Projekt Systemu Informacyjnego Ochrony Zdrowia 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2

1
2 produkt wspierający, wykorzystywany przez produkty umożliwiające osiągnięcie danego rezultatu

produkt umożliwiający osiągnięcie danego rezultatu (w sposób bezpośredni)

 
Źródło: Opracowanie własne. 
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8.6 Wskaźniki rezultatu Projektu 
W rozdziale 8.4.1 zostały omówione rezultaty, które zostaną osiągnięte w wyniku 
realizacji Projektu. Poniżej wskazane zostały wskaźniki realizacji poszczególnych 
rezultatów.  

Jako wartość bazową wskaźnika rezultatu została przyjęta wartość wskaźnika 
w roku rozpoczęcia realizacji Projektu. Natomiast jako wartość docelowa 
wskaźnika rezultatu została przyjęta wartość, którą Wnioskodawca osiągnie w 
roku zakończenia realizacji Projektu. 

8.6.1.1 Miernik rezultatu: Udostępnienie informacji na temat 
ochrony zdrowia  

Rysunek 47 Miernik rezultatu: Udostępnienie informacji na temat ochrony zdrowia  

Personel medyczny 
objęty SIOZ

Udostępnienie 
personelowi 

medycznemu 
elektronicznych danych 

o stanie zdrowia 
pacjentów Użytkownicy portalu
Udostępnienie 

informacji na temat 
ochrony zdrowia 

Rezultat Wskaźnik rezultatu

29%Bazowa 2007

%

Docelowa

Wartość wskaźnika

56%2014

Rok
Jednostka 

miary

29%Bazowa 2007

%

Docelowa

Wartość wskaźnika

56%2014

Rok
Jednostka 

miary

 
Źródło: Opracowanie własne. 

W 2007 r., w roku rozpoczęcia prac nad realizacją Projektu nie funkcjonował 
ogólnodostępny portal publiczny, gdzie udostępnione by były zintegrowane dane 
na temat ochrony zdrowia, począwszy od zasad jej funkcjonowania, aż po 
informacje profilaktyki zdrowotnej. Istniejące portale branżowe nie oferują 
kompletnych i zintegrowanych danych o ochronie zdrowia, a ponadto mają 
charakter inicjatyw niepublicznych. 

Obecnie istnieją branżowe portale prowadzone przez podmioty prywatne, na 
których prezentowany jest ograniczony zestaw treści dotyczących ochrony 
zdrowia, m.in. profilaktyki, leków. Udostępniane są też funkcjonalności 
interaktywne dla użytkowników, w szczególności fora internetowe. Ponadto, 
obecnie istnieją strony internetowe Narodowego Funduszu Zdrowia na których 
prezentowany jest ograniczony zestaw treści obejmujący informacje dla 
usługobiorców i usługodawców oraz informacje o działalności NFZ 

Według informacji ujętych w dokumencie „Społeczeństwo informacyjne w Polsce, 
wyniki badań statystycznych z lat 2004-2007”, Warszawa 2008 r., opublikowanej 
przez GUS, wskaźniki wykorzystania Internetu w zakresie  poszukiwania 
informacji dotyczących zdrowia wskazują na stałą tendencję wzrostową. Wskaźnik 
ten, ujęty jako % osób korzystających z Internetu  przedstawiał się w sposób 
następujący: rok 2004 – 18%, 2005 – 20%, 2006 – 27%, 2007 – 29%. Według 
badań przeprowadzonych w 2009 r. przez firmę Gemius SA98  p.n. „Portale 

                                                        

98 http://gemius.pl/pl/aktualnosci/2009-08-12/02  
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medyczne i zdrowie”, już co trzeci (34 proc.) internauta w Polsce poszukuje 
w sieci informacji na temat zdrowia lub zdrowego stylu życia. 

Wzrost zainteresowania informacjami w zakresie zdrowia umieszczonymi 
w Internecie jest skorelowany z ciągły wzrostem realnej dostępności Internetu. 
Według cytowanej wyżej publikacji GUS dostęp do Internetu miało odpowiednio 
w roku 2004 - 26%,  2005 - 30%, 2006 - 36%, 2007 - 41% gospodarstw 
domowych 

Zatem przyjmuje się wartość bazową wskaźnika w 2007 r. w wysokości 29%. 

Przyjmując dalszy wzrost dostępności Internetu w Polsce oraz szereg inicjatyw 
informacyjno-promujących rozwiązania w sieci, ustalono, iż wartość docelową 
wskaźnika w 2014 r. szacuje się na poziomie do 56%, zakładając jego korelację 
ze wskaźnikiem wzrostu dostępu do internetu. Oznacza to, iż w roku zakończenia 
realizacji Projektu, potencjalnie większość obywateli będzie mogła korzystać z 
udostępnionych w ramach realizacji Projektu informacji na temat ochrony zdrowia. 

8.6.1.2 Miernik rezultatu: Udostępnienie personelowi 
medycznemu elektronicznych danych o stanie zdrowia 
pacjentów 

Rysunek 48 Miernik rezultatu: Udostępnienie personelowi medycznemu 
elektronicznych danych o stanie zdrowia pacjentów 

Personel medyczny 
objęty SIOZ
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o stanie zdrowia 
pacjentów Personel medyczny 

objęty SIOZ

Udostępnienie 
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medycznemu 
elektronicznych danych 

o stanie zdrowia 
pacjentów

Rezultat Wskaźnik rezultatu

0%Bazowa 2007

%

Docelowa

Wartość wskaźnika

25%2014

Rok
Jednostka 

miary

0%Bazowa 2007

%

Docelowa

Wartość wskaźnika

25%2014

Rok
Jednostka 

miary

 
Źródło: Opracowanie własne. 

W momencie rozpoczęcia prac związanych z realizacją Projektu nie funkcjonował 
ogólnodostępny system udostępniający personelowi medycznemu elektroniczne 
dane o stanie zdrowia pacjentów, dlatego przyjmuje się, że wartość bazowa 
wskaźnika w 2007 r. wynosi 0%.  

Wartość docelową wskaźnika w 2014 r. szacuje się na poziomie do 25%. Oznacza 
to, iż w pierwszym roku po realizacji Projektu do 25% personelu medycznego 
będzie miała możliwość dostępu do elektronicznych danych o stanie zdrowia 
pacjentów.  

Przy wyznaczaniu wysokości wskaźnika przyjęto poniżej wskazane założenia. 

► System będzie wprowadzony obligatoryjnie dla wszystkich usługodawców 
i aptek, z okresem przejściowym. 

► Usługodawcy i apteki będą obejmowani systemem sukcesywnie, tj.: 

o na koniec 2013 roku do 25% usługodawców i aptek będzie posiadać 
gotowość techniczną pozwalająca na włączenie ich do systemu. Oznacza 
to, że w 2014 r. do 25% usługodawców i aptek będzie mogła zostać 
efektywnie objęta SIOZ, 



Logika interwencji 

 Studium Wykonalności dla projektu 165 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych 
o zdarzeniach medycznych 

o na koniec 2014 do 50% usługodawców i aptek będzie posiadać gotowość 
techniczną pozwalająca na włączenie ich do systemu. Oznacza to, że w 
2015 r. do 50% usługodawców i aptek będzie mogła zostać efektywnie 
objęta SIOZ, 

o na koniec 2015 roku do 75% usługodawców i aptek będzie posiadać 
gotowość techniczną pozwalająca na włączenie ich do systemu. Oznacza 
to, że w 2016 r. do 75% usługodawców i aptek będzie mogła zostać 
efektywnie objęta SIOZ, 

o na koniec 2016 roku do 100% usługodawców i aptek będzie posiadać 
gotowość techniczną pozwalająca na włączenie ich do systemu. Oznacza 
to, że w 2017 r. do 100% usługodawców i aptek będzie mogła zostać 
efektywnie objęta SIOZ. 

► Personel medyczny będzie nabywał stopniowo możliwość wglądu do danych 
o stanie zdrowia pacjentów, proporcjonalnie do objętych systemem 
usługodawców i aptek. 

Uzyskanie korzyści płynących z udostępnienia elektronicznej dokumentacji 
medycznej będzie uwarunkowane zaangażowaniem usługodawców i płatnika. 
Głównym czynnikiem motywującym usługodawców do gromadzenia danych 
medycznych w systemie będzie powiązanie danych rozliczeniowych przesyłanych 
przez usługodawcę do płatnika z danymi medycznymi oraz uzależnienie płatności 
za wykonane usługi od wprowadzenia danych medycznych. Koncepcja w tym 
obszarze została opisana w podrozdziale 9.4.5.2.1.1.1. 

8.6.1.3 Miernik rezultatu: Udostępnianie danych o zdarzeniach 
medycznych pacjentom w formie elektronicznej 

Rysunek 49 Miernik rezultatu: Udostępnianie danych o zdarzeniach medycznych 
pacjentom w formie elektronicznej 
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Źródło: Opracowanie własne. 

W momencie rozpoczęcia prac związanych z realizacją Projektu dane 
o zdarzeniach medycznych nie były udostępniane pacjentom w formie 
elektronicznej. 

Wartość docelową wskaźnika w 2014 r. szacuje się na poziomie do 80%. Oznacza 
to, iż w pierwszym roku po realizacji Projektu do 80% danych o zdarzeniach 
medycznych będzie dostępnych dla pacjentów w formie elektronicznej. Uzyskanie 
tak wysokiej wartości wskaźnika będzie możliwe dzięki wykorzystaniu danych 
statystyczno-rozliczeniowych gromadzonych obecnie przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia, dotyczących wszystkich usług medycznych finansowanych przez płatnika 
ze środków publicznych, a więc około 80% wszystkich świadczeń. W ramach tych 
danych gromadzone są dane jednostkowe z uwzględnieniem kodów procedur 
rozpoznania i leczenia (ICD-9 oraz ICD-10).  
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8.6.1.4 Miernik rezultatu: Udostępnienie usługobiorcom 
elektronicznej historii chorób, wykonanych usług, 
skierowań, recept, zwolnień lekarskich, planu szczepień, 
zaleceń 

Rysunek 50 Miernik rezultatu: Udostępnienie usługobiorcom elektronicznej historii 
chorób, wykonanych usług, skierowań, recept, zwolnień lekarskich, planu 
szczepień, zaleceń 
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* Obecnie na prośbę usługobiorcy Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnia (w formie 

papierowej) dane dotyczące wykonanych na rzecz tego usługobiorcy świadczeń 
zdrowotnych sprawozdanych przez usługodawców. Udostępniane dane nie obejmują 
historii chorób, skierowań, recept, zwolnień lekarskich, planu szczepień oraz zaleceń. 

Źródło: Opracowanie własne. 

Na dzień przygotowania studium wykonalności Projektu nie funkcjonowała 
możliwość powszechnego dostępu do elektronicznej historii chorób, zatem 
przyjęta wartość bazowa wskaźnika w 2007 r. została określona na poziomie 0%. 
Miernik rezultatu ilustruje procent usługobiorców mających dostęp do dotyczących 
ich danych zgromadzonych w systemie.  

Wartość docelową wskaźnika w 2014 r., czyli w roku zakończenia realizacji 
Projektu zakłada się na poziomie do 15% usługobiorców objętych SIOZ.  

Przy wyznaczaniu wysokości wartości docelowej wskaźnika założono, że: 

► Pierwszy kontakt usługobiorcy z opieką zdrowotną działającą w ramach 
systemu SIOZ oznaczał będzie automatyczne objęcie usługobiorcy 
systemem. 

► Zależeć on będzie od skłonności usługobiorców do korzystania z systemu i 
zasobów w nim ujętych. 

► Szacuje się, że rocznie z systemu opieki zdrowotnej korzysta ok. 70% 
obywateli99, dla potrzeb tego dokumentu, bezpiecznie założono, że z systemu 
rocznie skorzysta ok. 60% usługobiorców.  

► Ponadto przyjęto, że system będzie wprowadzony obligatoryjnie dla 
wszystkich usługodawców i aptek, z okresem przejściowym. 

► Usługodawcy i apteki będą obejmowani systemem sukcesywnie, tj.: 

o na koniec 2013 roku do 25% usługodawców i aptek będzie posiadać 
gotowość techniczną pozwalająca na włączenie ich do systemu. Oznacza 

                                                        
99  Stan zdrowia ludności Polski w 2004 r., GUS, Warszawa 2006 
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to, że w 2014 r. do 25% usługodawców i aptek będzie mogła zostać 
efektywnie objęta SIOZ, 

o na koniec 2014 do 50% usługodawców i aptek będzie posiadać gotowość 
techniczną pozwalająca na włączenie ich do systemu. Oznacza to, że w 
2015 r. do 50% usługodawców i będzie mogła zostać efektywnie objęta 
SIOZ, 

o na koniec 2015 roku do 75% usługodawców i aptek będzie posiadać 
gotowość techniczną pozwalająca na włączenie ich do systemu. Oznacza 
to, że w 2016 r. do 75% usługodawców i aptek będzie mogła zostać 
efektywnie objęta SIOZ, 

o na koniec 2016 roku do 100% usługodawców i aptek będzie posiadać 
gotowość techniczną pozwalająca na włączenie ich do systemu. Oznacza 
to, że w 2017 r. do 100% usługodawców i aptek będzie mogła zostać 
efektywnie objęta SIOZ. 

Uzyskanie korzyści płynących z udostępnienia elektronicznej dokumentacji 
medycznej będzie uwarunkowane zaangażowaniem usługodawców i płatnika. 
Głównym czynnikiem motywującym usługodawców do gromadzenia danych 
medycznych w systemie będzie powiązanie danych rozliczeniowych przesyłanych 
przez usługodawcę do płatnika z danymi medycznymi oraz uzależnienie płatności 
za wykonane usługi od wprowadzenia danych medycznych. Koncepcja w tym 
obszarze została opisana w podrozdziale 9.4.5.2.1.1.1. 

8.6.1.5 Miernik rezultatu: Udostępnienie informacji 
umożliwiającej bieżące monitorowanie i reagowanie na 
zagrożenia 

Rysunek 51 Miernik rezultatu: Udostępnienie informacji umożliwiającej bieżące 
monitorowanie i reagowanie na zagrożenia 
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* Obecnie dane na potrzeby monitorowania i reagowania na zagrożenia nie są 

sprawozdawane w formie elektronicznej. W sposób pośredni mogą być w tym celu 
wykorzystywane dane statystyczno-rozliczeniowe gromadzone przez NFZ. 

Źródło: Opracowanie własne. 

Przyjmuje się, że wartość bazowa wskaźnika w 2007 r. wynosi 0%, z uwagi na 
fakt, że dane na potrzeby monitorowania i reagowania na zagrożenia nie są 
sprawozdawane w formie elektronicznej. W obszarze ochrony zdrowia funkcjonuje 
system do celów monitorowania i reagowania na zagrożenia. Ze względu jednak 
na sposób gromadzenia danych na potrzeby tego systemu oraz niechęć 
usługodawców do sprawozdawania danych na jego potrzeby, niezbędne 
informacje nie są dostępne na bieżąco oraz nie zawsze są kompletne. 
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Zakłada się, iż realizacja Projektu umożliwi w 2014 r. objęcie SIOZ do 100% 
jednostek chorobowych wymienionych w wykazie „Choroby zakaźne, zakażenia 
i zatrucia wyodrębniane w rejestracji zachorowań prowadzonej przez Zakład 
Epidemiologii NIZP-PZH w 2009 roku”100, co może pozwolić na ich bieżące 
monitorowanie i reagowanie na występujące zagrożenia, czy potencjalne 
możliwości wystąpienia takowych. 

Ponadto zakłada się, ze: 

► System będzie wprowadzony obligatoryjnie dla wszystkich usługodawców 
i aptek, z okresem przejściowym. 

► Usługodawcy i apteki będą obejmowani systemem sukcesywnie, tj.: 

o na koniec 2013 roku do 25% usługodawców i aptek będzie posiadać 
gotowość techniczną pozwalająca na włączenie ich do systemu. Oznacza 
to, że w 2014 r. do 25% usługodawców i aptek będzie mogła zostać 
efektywnie objęta SIOZ, 

o na koniec 2014 do 50% usługodawców i aptek będzie posiadać gotowość 
techniczną pozwalająca na włączenie ich do systemu. Oznacza to, że w 
2015 r. do 50% usługodawców i aptek będzie mogła zostać efektywnie 
objęta SIOZ, 

o na koniec 2015 roku do 75% usługodawców i aptek będzie posiadać 
gotowość techniczną pozwalająca na włączenie ich do systemu. Oznacza 
to, że w 2016 r. do 75% usługodawców i aptek będzie mogła zostać 
efektywnie objęta SIOZ, 

o na koniec 2016 roku do 100% usługodawców i aptek będzie posiadać 
gotowość techniczną pozwalająca na włączenie ich do systemu. Oznacza 
to, że w 2017 r. do 100% usługodawców i aptek będzie mogła zostać 
efektywnie objęta SIOZ. 

Uzyskanie korzyści płynących z udostępnienia elektronicznej dokumentacji 
medycznej będzie uwarunkowane zaangażowaniem usługodawców i płatnika. 
Głównym czynnikiem motywującym usługodawców do gromadzenia danych 
medycznych w systemie będzie powiązanie danych rozliczeniowych przesyłanych 
przez usługodawcę do płatnika z danymi medycznymi oraz uzależnienie płatności 
za wykonane usługi od wprowadzenia danych medycznych. Koncepcja w tym 
obszarze została opisana w podrozdziale 9.4.5.2.1.1.1. 

                                                        

100 http://www.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.html#uu 
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8.6.1.6 Miernik rezultatu: Posiadanie autoryzowanych danych 
o zdarzeniach medycznych 

Rysunek 52 Miernik rezultatu: Posiadanie autoryzowanych danych o zdarzeniach 
medycznych 
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* Obecnie dane rozliczeniowe gromadzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia są 

przekazywane i potwierdzane przez usługodawcę. Dane te nie są autoryzowane przez 
personel medyczny ani przez usługobiorców. 

Źródło: Opracowanie własne. 

Przyjmuje się, że wartość bazowa wskaźnika w 2007 r. wynosi 0% 
autoryzowanych danych o zdarzeniach medycznych. 

Miernikiem posiadania autoryzowanych danych o zdarzeniach medycznych 
będzie, czy dane o zdarzeniach medycznych są autoryzowane przez personel 
medyczny (w oparciu o mechanizmy opisane w rozdziale 9.5.4.4), który 
odpowiada za ich wprowadzenie oraz czy pacjent ma zapewnioną możliwość 
wglądu w te dane i ich weryfikacji. 

Rezultat będzie mierzony wartościami nie ma / jest (0% / 100%). Wartość 
docelowa wskaźnika w 2014 r. została założona na poziomie 100%, co oznacza 
że od 2014 roku dane o zdarzeniach medycznych gromadzone w ramach 
wdrażanego rozwiązania będą autoryzowane przez lekarza oraz zostanie 
zapewniona możliwość ich weryfikacji przez pacjenta.  

8.6.1.7 Miernik rezultatu: Zapewnienie interoperacyjności 

Rysunek 53 Miernik rezultatu: Zapewnienie interoperacyjności 
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Źródło: Opracowanie własne. 

Przyjmuje się, że wartość bazowa wskaźnika w 2007 r. wynosi 14%, gdyż dane 
rozliczeniowe dotyczące usług medycznych finansowanych przez płatnika ze 
środków publicznych są przekazywane przy wykorzystaniu komunikatów, których 
format jest określany w zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 



Logika interwencji 

 Studium Wykonalności dla projektu 170 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych 
o zdarzeniach medycznych 

na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia101. Stosowanych jest 6 typów 
komunikatów. Przyjęto, że obecnie stosowane typy komunikatów pokrywają 
6 z 84 typów komunikatów zdefiniowanych w standardzie HL7102. 

Miernikiem interoperacyjności systemu będzie liczba obszarów, dla których 
stosowane będą komunikaty w otwartym formacie. Przyjęto, że punktem 
odniesienia jest lista typów komunikatów zdefiniowanych w standardzie HL7103, 
która obejmuje 86 obszarów (typów). Wartość docelową wskaźnika w 2014 r. 
została założona na poziomie 60%, co oznacza że do 2014 roku zostaną 
zdefiniowane i wdrożone otwarte standardy umożliwiające przekazywanie danych 
w obszarach odpowiadających 50 z 86 obszarów (typów komunikatów) 
zdefiniowanych w standardzie HL7. 

Przy wyznaczaniu wysokości wartości docelowej wskaźnika założono, że: 

► Przyjęte standardy zostaną wprowadzone obligatoryjnie dla wszystkich 
usługodawców i aptek, jak również właścicieli rejestrów medycznych, 
z okresem przejściowym. 

8.6.1.8 Miernik rezultatu: Umożliwienie elektronicznej realizacji 
recept 

Rysunek 54 Miernik rezultatu: Umożliwienie elektronicznej realizacji recept 
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Źródło: Opracowanie własne. 

W roku rozpoczęcia prac nad realizacją Projektu brak było autoryzowanych 
danych o liczbie zaewidencjonowanych e-recept. Zatem wartość bazowa 
wskaźnika w 2007 r. wynosi 0% e-recept wprowadzonych do systemu.  

Wartość docelową wskaźnika w 2014 r. zakłada się na poziomie do 25%. 
Oznacza to, iż w pierwszym roku po realizacji Projektu do 25% recept wypisanych 
przez upoważniony do tego personel medyczny będzie wprowadzona do systemu 
i możliwa do realizacji w formie elektronicznej.  

Przy wyznaczaniu wysokości wskaźnika przyjęto poniżej wymienione założenia.  

► System będzie wprowadzony obligatoryjnie dla wszystkich usługodawców 
i aptek, z okresem przejściowym. 

                                                        

101 Rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji 
gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych 
informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze 
środków publicznych 

102 Specyfikacja standardu HL7, wersja 2.3.1, http://www.hl7.org/library/General/v231.zip 

103 Specyfikacja standardu HL7, wersja 2.3.1, http://www.hl7.org/library/General/v231.zip 
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► Usługodawcy i apteki będą obejmowani systemem sukcesywnie, tj.: 

o na koniec 2013 roku do 25% usługodawców i aptek będzie posiadać 
gotowość techniczną pozwalająca na włączenie ich do systemu. Oznacza 
to, że w 2014 r. do 25% usługodawców i aptek będzie mogła zostać 
efektywnie objęta SIOZ, 

o na koniec 2014 do 50% usługodawców i aptek będzie posiadać gotowość 
techniczną pozwalająca na włączenie ich do systemu. Oznacza to, że w 
2015 r. do 50% usługodawców i aptek będzie mogła zostać efektywnie 
objęta SIOZ, 

o na koniec 2015 roku do 75% usługodawców i aptek będzie posiadać 
gotowość techniczną pozwalająca na włączenie ich do systemu. Oznacza 
to, że w 2016 r. do 75% usługodawców i aptek będzie mogła zostać 
efektywnie objęta SIOZ, 

o na koniec 2016 roku do 100% usługodawców i aptek będzie posiadać 
gotowość techniczną pozwalająca na włączenie ich do systemu. Oznacza 
to, że w 2017 r. do 100% usługodawców i aptek będzie mogła zostać 
efektywnie objęta SIOZ. 

► Usługodawcy i apteki podłączani do systemu będą zobowiązani do 
wystawiania i ewidencjonowania recept w formie elektronicznej. 

► Dopuszcza się możliwość wypisywanie recept przez upoważniony do tego 
personel medyczny w formie papierowej na życzenie pacjenta, ale tylko 
w funkcji pomocniczej, a nie zamiennej w stosunku do e-recepty. 

8.6.1.9 Miernik rezultatu: Umożliwienie rejestracji on-line na 
wizyty 

Rysunek 55 Miernik rezultatu: Umożliwienie rejestracji on-line na wizyty  
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Źródło: Opracowanie własne. 

W roku rozpoczęcia prac nad realizacją Projektu brak było autoryzowanych 
danych na temat ilości dokonywanych rejestracji on-line na wizytę do lekarza 
i możliwości świadczenia takich usług. W przypadku placówek objętych 
publicznym systemem opieki zdrowotnej zjawisko to miało i ma charakter raczej 
marginalny, stąd wartość bazowa wskaźnika w 2007 r. została przyjęta na 
poziomie 0%. 

Wartość docelową wskaźnika w 2014 r. zakłada się na poziomie do 25%, co 
oznacza, iż do 25% ogółu wizyt będzie mogło być umawianych on-line.  

Przy określaniu wartości tego wskaźnika rezultatu wzięto pod uwagę wymienione 
poniżej czynniki i założenia od strony usługodawców: 

► Rejestracja będzie następowała wyłącznie za pośrednictwem Internetowego 
Konta Pacjenta. 
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► Zakłada się, iż udostępnienie możliwości rejestracji on-line będzie zwiększało 
się sukcesywnie w miarę dostosowywania systemów informatycznych 
usługodawców, tj.: 

o na koniec 2013 roku do 25% usługodawców będzie posiadać gotowość 
techniczną pozwalającą na wdrożenie tego rozwiązania Oznacza to, że w 
2014 r. do 25% usługodawców będzie mogła zostać efektywnie objęta 
SIOZ. 

o na koniec 2014 do 50% usługodawców będzie posiadać gotowość 
techniczną pozwalającą na wdrożenie tego rozwiązania. Oznacza to, że 
w 2015 r. do 50% usługodawców i aptek będzie mogła zostać efektywnie 
objęta SIOZ, 

o na koniec 2015 roku do 75% usługodawców będzie posiadać gotowość 
techniczną pozwalającą na wdrożenie tego rozwiązania. Oznacza to, że 
w 2016 r. do 75% usługodawców i aptek będzie mogła zostać efektywnie 
objęta SIOZ 

o na koniec 2016 roku do 100% usługodawców będzie posiadać gotowość 
techniczną pozwalającą na wdrożenie tego rozwiązania. Oznacza to, że 
w 2017 r. do 100% usługodawców i aptek będzie mogła zostać 
efektywnie objęta SIOZ. 

► Najczęściej z możliwości umówienia wizyty on-line będą korzystać ludzie w 
wieku 15-24 lat (37% użytkowników Internetu) a następnie osoby w wieku 
25-39 lat (33% użytkowników Internetu)104, którzy stanowią najliczniejsze 
grupy użytkowników Internetu. Grupy te jednak należą do najrzadziej 
korzystających ze świadczeń opieki zdrowotnej. 

► Ludzie po 65% roku życia należą do grupy osób najczęściej korzystających 
ze świadczeń opieki zdrowotnej i zgodnie z prognozami będą grupą coraz 
bardziej liczącą się w strukturze wiekowej społeczeństwa. Jednak grupa ta 
stanowi najmniej liczną grupę osób korzystających z Internetu, w 2007 r. 
stanowili oni 3 % użytkowników Internetu105. W miarę zwiększania się 
dostępności Internetu zakłada się, że wskaźnik ten będzie stopniowo rósł. 

► Zakłada się również, że ludzie po 65 roku życia będą preferować tradycyjne 
metody umówienia wizyty do lekarza tj. przez telefon i bezpośrednio 
u świadczeniodawcy.  

► Realizacja Projektu nie spowoduje, iż jedyną, dopuszczalną metodą 
umówienia wizyty do lekarza będzie Internet. Nadal pozostaną dostępne 
formy rejestracji przez telefon i bezpośrednio u świadczeniodawcy. 

Uzyskanie korzyści płynących z umożliwienia udostępnienia elektronicznej 
rejestracji na poradę lekarską będzie uzależnione od współpracy usługodawców 
i udostępnienia przez nich odpowiedniej funkcjonalności. Nie jest zakładany żaden 
mechanizm wymuszania udostępniania elektronicznej rejestracji. 

                                                        
104 Profil polskiego internauty 2007 – Gospodarka.pl 

105 Profil polskiego internauty 2007 – Gospodarka.pl  
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8.6.1.10 Miernik rezultatu: Umożliwienie elektronicznej obsługi 
faktur 

Rysunek 56 Miernik rezultatu: Umożliwienie elektronicznej obsługi faktur 
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Źródło: Opracowanie własne. 

Jako wartość bazową wskaźnika w 2007 r. przyjęto 0%, gdyż podstawą 
Rozliczenia zrealizowanych świadczeń oraz refundacji leków była papierowa 
faktur. 

Wartość docelową wskaźnika w 2014 r. szacuje się na poziomie do 100%. 
Oznacza to, iż w roku zakończenia realizacji Projektu do 100% usługodawców 
i aptek będzie miało możliwość dokonywania rozliczeń za zrealizowane usługi 
medyczne przy wykorzystaniu e-faktury. Będzie to związane z wymuszeniem 
stosowania elektronicznej faktury (z elektronicznym podpisem) przez płatnika. 

Przy wyznaczaniu wysokości wskaźnika uwzględniono poniżej wskazane 
założenie. 

► System będzie wprowadzony obligatoryjnie dla wszystkich usługodawców 
i aptek, z okresem przejściowym, który zostanie zakończony w roku 2014. 

8.6.1.11 Miernik rezultatu: Udostępnianie zasobów cyfrowych 
o zdarzeniach medycznych z zapewnieniem jednolitych 
i jednorodnych zasad 

Rysunek 57 Miernik rezultatu: Udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach 
medycznych z zapewnieniem jednolitych i jednorodnych zasad 
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Źródło: Opracowanie własne. 

Przyjmuje się, że wartość bazowa wskaźnika w 2007 r. wynosi 0% usługodawców 
objętych SIOZ. Funkcjonujące rozproszone systemy informatyczne w sektorze 
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ochrony zdrowia nie dawały i nie dają możliwości gromadzenia jednolitych 
i jednorodnych danych. 

Szacuje się, że w 2014 r. do 25% świadczeniodawców będzie miała możliwość 
zostać objęta SIOZ, który zapewni jednolite i jednorodne zasady gromadzenia 
i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych. . 

Przy wyznaczaniu wysokości wartości docelowej wskaźnika założono, że: 

► System będzie wprowadzony obligatoryjnie dla wszystkich usługodawców 
i aptek, z okresem przejściowym. 

► Usługodawcy i apteki będą obejmowani systemem sukcesywnie, tj.: 

o na koniec 2013 roku do 25% usługodawców i aptek będzie posiadać 
gotowość techniczną pozwalająca na włączenie ich do systemu. Oznacza 
to, że w 2014 r. do 25% usługodawców i aptek będzie mogła zostać 
efektywnie objęta SIOZ, 

o na koniec 2014 do 50% usługodawców i aptek będzie posiadać gotowość 
techniczną pozwalająca na włączenie ich do systemu. Oznacza to, że w 
2015 r. do 50% usługodawców i aptek będzie mogła zostać efektywnie 
objęta SIOZ, 

o na koniec 2015 roku do 75% usługodawców i aptek będzie posiadać 
gotowość techniczną pozwalająca na włączenie ich do systemu. Oznacza 
to, że w 2016 r. do 75% usługodawców i aptek będzie mogła zostać 
efektywnie objęta SIOZ, 

o na koniec 2016 roku do 100% usługodawców i aptek będzie posiadać 
gotowość techniczną pozwalająca na włączenie ich do systemu. Oznacza 
to, że w 2017 r. do 100% usługodawców i aptek będzie mogła zostać 
efektywnie objęta SIOZ. 

8.6.1.12 Miernik rezultatu: Zapewnienie szybkiego dostępu do 
elektronicznych danych medycznych w sytuacjach 
nagłych 

Rysunek 58 Miernik rezultatu: Zapewnienie szybkiego dostępu do elektronicznych 
danych medycznych w sytuacjach nagłych 
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Źródło: Opracowanie własne. 

Przyjmuje się, że wartość bazowa wskaźnika w 2007 r. wynosi 0%, w związku 
z tym, że roku rozpoczęcia prac nad realizacja projektu nie funkcjonował 
ogólnodostępny system zapewniający szybki dostęp do elektronicznych danych 
medycznych w sytuacjach nagłych.  

Wartość docelową wskaźnika w 2014 r. szacuje się na poziomie do 25%. Oznacza 
to, iż w pierwszym roku po realizacji Projektu system stworzy możliwość 
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szybkiego dostępu do danych medycznych w nagłych przypadkach dla ok. 25% 
usługobiorców objętych SIOZ. 

Przy wyznaczaniu wysokości wartości docelowej wskaźnika założono, że: 

► Pierwszy kontakt usługobiorcy z opieką zdrowotną działającą w ramach 
systemu SIOZ oznaczał będzie automatyczne objęcie usługobiorcy 
systemem. 

► Szacuje się, że rocznie z systemu opieki zdrowotnej korzysta ok. 70% 
obywateli106, dla potrzeb tego dokumentu, bezpiecznie założono, że z 
systemu rocznie skorzysta ok. 60% usługobiorców.  

► System będzie wprowadzony obligatoryjnie dla wszystkich usługodawców 
i aptek, z okresem przejściowym. 

► Usługodawcy i apteki będą obejmowani systemem sukcesywnie, tj.: 

o na koniec 2013 roku do 25% usługodawców i aptek będzie posiadać 
gotowość techniczną pozwalająca na włączenie ich do systemu. Oznacza 
to, że w 2014 r. do 25% usługodawców i aptek będzie mogła zostać 
efektywnie objęta SIOZ, 

o na koniec 2014 do 50% usługodawców i aptek będzie posiadać gotowość 
techniczną pozwalająca na włączenie ich do systemu. Oznacza to, że w 
2015 r. do 50% usługodawców i aptek będzie mogła zostać efektywnie 
objęta SIOZ, 

o na koniec 2015 roku do 75% usługodawców i aptek będzie posiadać 
gotowość techniczną pozwalająca na włączenie ich do systemu. Oznacza 
to, że w 2016 r. do 75% usługodawców i aptek będzie mogła zostać 
efektywnie objęta SIOZ, 

o na koniec 2016 roku do 100% usługodawców i aptek będzie posiadać 
gotowość techniczną pozwalająca na włączenie ich do systemu. Oznacza 
to, że w 2017 r. do 100% usługodawców i aptek będzie mogła zostać 
efektywnie objęta SIOZ. 

8.6.1.13 Miernik rezultatu: Umożliwienie bieżącej analizy danych 
o zdarzeniach medycznych 

Rysunek 59 Miernik rezultatu: Umożliwienie bieżącej analizy danych 
o zdarzeniach medycznych 
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* Obecnie możliwa jest analiza danych rozliczeniowych gromadzonych przez NFZ. 

Analizy bieżące nie są realizowane, w związku z tym każdorazowo istnieje konieczność 
czyszczenia danych i szczegółowej weryfikacji wyników przeprowadzonych analiz. 

Źródło: Opracowanie własne. 

                                                        
106  Stan zdrowia ludności Polski w 2004 r., GUS, Warszawa 2006 
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Przyjmuje się, że wartość bazowa wskaźnika w 2007 r. wynosi 0%, w związku 
z tym, że w roku rozpoczęcia prac nad realizacja Projektu nie funkcjonował 
system umożliwiający bieżącą analizę danych o zdarzeniach medycznych.  

Wartość docelowa wskaźnika w 2014 r. została oszacowana na poziomie do 25%. 
Oznacza to, iż w roku zakończenia realizacji Projektu system umożliwi 
dokonywanie bieżącej analizy danych o zdarzeniach medycznych do 25% 
usługobiorców objętych SIOZ.  

Przy wyznaczaniu wysokości wartości docelowej wskaźnika założono, że: 

► Pierwszy kontakt usługobiorcy z opieką zdrowotną działającą w ramach 
systemu SIOZ oznaczał będzie automatyczne objęcie usługobiorcy 
systemem. 

► Szacuje się, że rocznie z systemu opieki zdrowotnej korzysta ok. 70% 
obywateli107, dla potrzeb tego dokumentu, bezpiecznie założono, że 
z systemu rocznie skorzysta ok. 60% usługobiorców.  

► System będzie wprowadzony obligatoryjnie dla wszystkich usługodawców 
i aptek, z okresem przejściowym. 

► Usługodawcy i apteki będą obejmowani systemem sukcesywnie, tj.: 

o na koniec 2013 roku do 25% usługodawców i aptek będzie posiadać 
gotowość techniczną pozwalająca na włączenie ich do systemu. Oznacza 
to, że w 2014 r. do 25% usługodawców i aptek będzie mogła zostać 
efektywnie objęta SIOZ, 

o na koniec 2014 do 50% usługodawców i aptek będzie posiadać gotowość 
techniczną pozwalająca na włączenie ich do systemu. Oznacza to, że 
w 2015 r. do 50% usługodawców i aptek będzie mogła zostać efektywnie 
objęta SIOZ, 

o na koniec 2015 roku do 75% usługodawców i aptek będzie posiadać 
gotowość techniczną pozwalająca na włączenie ich do systemu. Oznacza 
to, że w 2016 r. do 75% usługodawców i aptek będzie mogła zostać 
efektywnie objęta SIOZ, 

o na koniec 2016 roku do 100% usługodawców i aptek będzie posiadać 
gotowość techniczną pozwalająca na włączenie ich do systemu. Oznacza 
to, że w 2017 r. do 100% usługodawców i aptek będzie mogła zostać 
efektywnie objęta SIOZ. 

                                                        
107  Stan zdrowia ludności Polski w 2004 r., GUS, Warszawa 2006 
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8.6.1.14 Miernik rezultatu: Usprawnienie elektronicznej obsługi 
rozliczania wykonania usług medycznych 

Rysunek 60 Miernik rezultatu: Usprawnienie elektronicznej obsługi rozliczania 
wykonania usług medycznych 

Personel medyczny 
objęty SIOZ

Udostępnienie 
personelowi 

medycznemu 
elektronicznych danych 

o stanie zdrowia 
pacjentów Skrócenie czasu 

rozliczeń

Usprawnienie 
elektronicznej obsługi 
rozliczania wykonania 

usług medycznych

Rezultat Wskaźnik rezultatu

15 Bazowa 2007

dzień
Docelowa

Wartość wskaźnika

72014

Rok
Jednostka 

miary

15 Bazowa 2007

dzień
Docelowa

Wartość wskaźnika

72014

Rok
Jednostka 

miary

 
Źródło: Opracowanie własne. 

Obowiązujące usługodawców i płatnika terminy płatności za zrealizowane usługi 
medyczne określane są w ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej108. 

Usługodawcy są zobowiązani do składania płatnikowi dokumentacji rozliczeniowej 
(rachunek wraz z raportem statystycznym) do 10 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu rozliczeniowym. Od momentu złożenia dokumentacji rozliczeniowej, przy 
założeniu, że jest ona poprawna, płatnik w ciągu 15 dni jest zobowiązany do 
dokonania płatności za zrealizowane usługi. 

Okres 15 dni, którymi obecnie dysponuje płatnik, przyjmuje się za wartość bazową 
dla wskaźnika Projektu w 2007 r. Zakłada się, że realizacja Projektu umożliwi w 
2014 r. skrócenie tego czasu o 8 dni do wartości docelowej do 7 dni. 

Przy wyznaczaniu wysokości wskaźnika przyjęto poniżej wskazane założenia. 

► Płatnicy, obecnie NFZ, będą zaangażowani w realizację Projektu. 

► Skrócenie czasu rozliczeń będzie umocowane niezbędnymi zmianami 
legislacyjnymi. 

                                                        
108  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2005 r. w sprawie ogólnych 
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 10 października 
2005 r.) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych 
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81 poz. 484) 
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8.6.1.15 Miernik rezultatu: Usprawnienie elektronicznej obsługi 
refundacji leków 

Rysunek 61 Miernik rezultatu: Usprawnienie elektronicznej obsługi refundacji leków 
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Źródło: Opracowanie własne. 

Obowiązujące obecnie apteki i płatnika terminy płatności refundacji leków zostały 
określone w rozporządzeniu MZ sprawie sposobu oraz terminów przedstawiania 
przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków 
publicznych zbiorczych zestawień zrealizowanych recept podlegających 
refundacji, a także wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegających 
refundacji109. 

Apteki przekazują podmiotom (płatnikom) zobowiązanym do finansowania 
świadczeń ze środków publicznych zbiorcze zestawienie recept na leki i wyroby 
medyczne podlegające refundacji dwa razy w miesiącu. Płatnik dokonuje płatności 
w ciągu 15 dni110.  

Okres 15 dni, którymi obecnie dysponuje płatnik, przyjmuje się za wartość bazową 
dla wskaźnika w 2007 r. Zakłada się, że realizacja Projektu umożliwi w 2014 r. 
skrócenie tego czasu o 8 dni, tj. do wartości docelowej do 7 dni. 

Przy wyznaczaniu wysokości wskaźnika przyjęto poniżej wskazane założenia. 

► Płatnicy, obecnie NFZ, będą zaangażowani w realizację Projektu.  

► Skrócenie czasu rozliczeń będzie umocowane niezbędnymi zmianami 
legislacyjnymi. 

                                                        

109 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie sposobu oraz 
terminów przedstawiania przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania 
świadczeń ze środków publicznych zbiorczych zestawień zrealizowanych recept 
podlegających refundacji, a także wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegających 
refundacji (DZ. U. Nr 213, poz. 2165) 
110 Art. 63 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych 
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 141 poz. 888 z późn. zm.) 
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8.6.1.16 Miernik rezultatu: Umożliwienie elektronicznej obsługi 
zwolnień lekarskich 

Rysunek 62 Miernik rezultatu: Umożliwienie elektronicznej obsługi zwolnień 
lekarskich 
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Źródło: Opracowanie własne. 

W momencie rozpoczęcia prac związanych z realizacją Projektu nie funkcjonował 
system elektronicznej obsługi zwolnień lekarskich, dlatego przyjmuje się, że 
wartość bazowa wskaźnika w 2007 r. wynosi 0%.  

Wartość docelową wskaźnika w 2014 r. szacuje się na poziomie do 70%. Oznacza 
to, iż w pierwszym roku po realizacji Projektu do 70% zwolnień lekarskich będzie 
zaewidencjonowana w systemie.  

Przy wyznaczaniu wysokości wskaźnika przyjęto poniżej wskazane założenia. 

► ZUS będzie aktywnie zaangażowany w realizację Projektu i korzystanie 
z jego produktów.  

► Do momentu osiągnięcia porozumienia Wnioskodawcy z ZUS dotyczącego 
wprowadzenia e-zwolnień, obok formy elektronicznej zwolnień, nadal 
funkcjonować będą zwolnienia lekarskie w formie papierowej. 

Uzyskanie korzyści płynących z umożliwienia elektronicznej obsługi zwolnień 
lekarskich będzie uzależnienie od zaangażowania i współpracy z innymi 
podmiotami, w tym z ZUS. Nie jest zakładane prawne wymuszanie elektronicznej 
obsługi zwolnień lekarskich. Wartość wskaźnika uwzględnia powyższe fakty. 
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9 Trwałość techniczna Projektu 

W ramach niniejszego rozdziału, oprócz elementów analizy wskazanych 
w „Instrukcji przygotowania studium wykonalności dla projektów informatycznych 
realizowanych w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka” opublikowanej przez MSWiA dn. 16 czerwca 2008 r., 
przedstawiono dodatkowe elementy. Z tego względu niniejszy rozdział opisujący 
trwałość techniczną Projektu nazywany jest także analizą techniczną 
i technologiczną. 

Ze względu na szerszy zakres analizy niż wskazany w ww. instrukcji, niniejszy 
rozdział ma zmienioną strukturę względem zaproponowanej w instrukcji. 
Elementy wskazane w instrukcji zostały ujęte w następujących podrozdziałach 
niniejszej analizy technicznej i technologicznej: 

1. Opis istniejącego systemu został zamieszczony w rozdziale 9.2, 

2. Analiza opcji w zakresie opisu możliwych opcji (wariantów) została 
zamieszczona w rozdziale 9.6, 

3. Analiza opcji w zakresie analiza opcji (wariantów) wraz z podsumowaniem 
została zawarta w rozdziale 9.7, 

4. Opis techniczny projektu został zamieszczony w rozdziałach 9.4 (koncepcja 
rozwiązania) oraz 9.5 (architektura rozwiązania), 

5. Zgodność projektu z wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w formie elektronicznej oraz zgodność projektu z minimalnymi 
wymaganiami dla systemów teleinformatycznych zostały ujęte w ramach 
podrozdziału 9.5.4.10 opisującego zgodność Projektu z wymaganiami 
prawnymi. 

9.1 Wprowadzenie do analizy technicznej 
i technologicznej 
W ramach analizy technicznej i technologicznej Projektu „Elektroniczna Platforma 
Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach 
Medycznych” przedstawiono: 

► stan istniejący w zakresie przedmiotu Projektu, 

► założenia i ograniczenia techniczne dla Projektu, 

► koncepcję rozwiązania w kontekście rezultatów Projektu zdefiniowanych 
w rozdziale 0 oraz przedstawionych założeń i ograniczeń technicznych, 

► sposób realizacji koncepcji – architektura rozwiązania, z wyróżnieniem opcji 
realizacji, w oparciu o które zdefiniowano warianty inwestycyjne, 

► warianty realizacji Projektu – podejście bezinwestycyjne „W0” oraz warianty 
inwestycyjne „W1” oraz „W2”, 

► analizę wariantów, w oparciu o którą dokonano wyboru wariantu realizacji 
Projektu. 
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Zaprezentowana analiza techniczna i technologiczna została opracowana 
w oparciu o wiedzę i doświadczenie Wykonawcy, na bazie Podstawowego 
Dokumentu Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia, dokumentacji 
udostępnionej przez Wnioskodawcę oraz konsultacji z Wnioskodawcą 
i powołanymi przez Wnioskodawcę ekspertami. 

Rysunek 63 Podejście do prezentacji analizy technicznej i technologicznej 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

9.1.1 Poziom szczegółowości analizy technicznej 
i technologicznej 

Celem niniejszej analizy technicznej i technologicznej jest ocena technicznej 
wykonalności omawianego Projektu. Nie stanowi ona projektu technicznego 
wdrażanego rozwiązania, rozumianego jako pełna analiza i specyfikacja systemu 
obejmująca między innymi opisy szczegółowej specyfikacji: 

► modelu danych, 

► procesów informacyjnych, 

► architektury rozwiązania, 

► aplikacji, baz danych oraz wymagań infrastrukturalnych, 

► relacji między poszczególnymi systemami oraz formatów gromadzenia 
i wymiany danych, 

► projektów interfejsów użytkownika, 

► implementacji przetwarzania, 

► planu wdrożenia.  
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Opracowanie projektu technicznego będzie efektem realizacji dalszych etapów 
Projektu. 

Przedstawiona w ramach niniejszej analizy technicznej i technologicznej 
architektura rozwiązania nie może ograniczać możliwości wyboru jego dostawców 
poprzez wskazanie konkretnego rozwiązania lub technologii. Na tym etapie 
niezbędne jest zapewnienie pełnej neutralności technologicznej rozwiązania. 
Założenia te determinują celowo przyjęty ogólny poziom szczegółowości niniejszej 
analizy technicznej i technologicznej. 

9.2 Stan istniejący 

Funkcjonujący obecnie w sektorze ochrony zdrowia model rozwiązań 
informacyjnych nie stanowi uporządkowanego układu w sferze funkcjonalnej, 
informacyjnej i technicznej, a relacje łączące poszczególne elementy infrastruktury 
są słabe i niewystarczające lub nie istnieją w ogóle111. Zbliżona diagnoza 
dotycząca systemu informacyjnego tego sektora, została zamieszczona 
w dokumencie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji112. 

W myśl tych dokumentów w sektorze ochrony zdrowia ukształtowała się 
infrastruktura informacyjna stanowiąca zbiorowość autonomicznych systemów 
informatycznych z dominującą rolą gestorów tych systemów113. 

Istotnym elementem obowiązującego systemu jest brak możliwości wielokrotnego 
wykorzystania gromadzonych danych przez podmioty zewnętrzne. 
Autonomiczność funkcjonujących systemów oraz różny zakres zbieranych danych 
powoduje, że w zakresie analiz tego samego obszaru działalności w sektorze 
ochrony zdrowia nie sposób jest uzyskać dające się zestawić wiarygodne dane.  

Nadto, co wymaga szczególnego podkreślenia, obowiązujące przepisy wyłączają 
z zakresu elektronicznego zbierania i analizy danych działania jednostek 
funkcjonujących w ochronie zdrowia niepodlegające refundacji ze środków 
publicznych. Powoduje to, że większość analiz, z uwagi na rozbudowany sektor 
prywatny, opiera się na danych ankietowych. 

Ważnym elementem charakteryzującym obecny stan informatyzacji ochrony 
zdrowia jest wyodrębnienie sektorowe, które w większości przypadków prowadzi 
do braku możliwości wymiany danych pomiędzy ochroną zdrowia a innymi 
sektorami gospodarki. 

Do tych systemów należą struktury IT w organizacjach uczestników tego sektora, 
z których wiodące jest rozwiązanie funkcjonujące w ramach Narodowego 
Funduszu Zdrowia (Centrala i Oddziały Wojewódzkie) oraz systemy wspierające 
pracę zakładów opieki zdrowotnej.  

Podając za „Strategią wykorzystania zasobów informacyjnych przez NFZ oraz 
kierunkami rozwoju systemu informatycznego NFZ na lata 2007-2010”114 obecnie 

                                                        

111 „Podstawowy Dokument Programu”; CSIOZ, Warszawa grudzień 2007. 

112 „Nowoczesna infrastruktura informacyjna podstawą taniego i przyjaznego państwa 
obywatelskiego”; MSWiA, Warszawa, sierpień 2005. 

113 „Informatyka a sprawa polska, czyli jak próbowano reformować państwo bez dobrej 
informatyki i co z tego wynika”; Fuglewicz P., Miłosz M., Zarządzanie informacją w czasach 
burzliwych, PTI, Katowice 2000. 
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eksploatowany w NFZ system informatyczny jest rezultatem procesów związanych 
z działalnością Kas Chorych, a potem ich zmiany i dostosowania związanego 
z przekształceniem Kas Chorych w Narodowy Fundusz Zdrowia (Centralę 
i Oddziały Wojewódzkie).  

9.2.1 Przepływy informacyjne 

W ujęciu ogólnym, obecnie finansowanie publicznej ochrony zdrowia opiera się na 
składkach na ubezpieczenie zdrowotne, które są opłacane indywidualnie przez 
usługobiorcę lub przez jego pracodawcę. Składki te są przekazywane za 
pośrednictwem ZUS (KRUS) a następnie Centrali NFZ do wybranego przez 
danego usługobiorcę Płatnika (Oddziału Wojewódzkiego NFZ). 

Centrala NFZ rozdziela składki zdrowotne otrzymywane z ZUS (KRUS) pomiędzy 
16 Oddziałów Wojewódzkich NFZ, zgodnie z deklaracjami wyboru zgłoszonymi 
przez usługobiorców dotyczącymi wskazania oddziału wojewódzkiego z 
uwzględnieniem migracji usługobiorców. 

Oddziały Wojewódzkie NFZ podpisują kontrakty na świadczenie usług 
medycznych z usługodawcami, w szczególności umiejscowionymi na terenie ich 
województwa. 

Na podstawie kontraktu NFZ finansuje usługi medyczne świadczone przez 
usługodawcę na rzecz usługobiorców. Podstawą realizowanych przez NFZ 
płatności za usługi medyczne na rzecz Usługodawców są cyklicznie 
przekazywane przez nich dane statystyczno – rozliczeniowe (raporty statystyczne 
i rozliczeniowe). 

NFZ finansuje także refundację leków. Podobnie jak usługodawcy, apteki uzyskują 
refundację za sprzedane leki w oparciu o cyklicznie przekazywane do NFZ dane 
statystyczno – rozliczeniowe (informacje szczegółowe i zestawienia zbiorcze). 

Dane są przekazywane przez usługodawców i apteki w formacie XML, określonym 
na poziomie rozporządzenia.  

Zarówno NFZ, jak również usługodawcy i apteki, mają obowiązek przekazywania 
raportów i zestawień na potrzeby jednostek nadzorujących (Ministerstwo Zdrowia) 
oraz innych instytucji (Główny Urząd Statystyczny). 

Podsumowując, funkcjonujące przepływy informacyjne w ochronie zdrowia służą 
głównie realizacji procesów rozliczeniowych oraz wypełnieniu obowiązków 
sprawozdawczych. 

Przepływy informacji w stanie istniejącym zostały przedstawione na rysunku. 
Strzałki opisujące przepływy zostały ponumerowane zgodnie z kolejnością 
poszczególnych przepływów. 

                                                                                                                              

114 „Strategia wykorzystania zasobów informacyjnych przez NFZ oraz kierunki rozwoju 
systemu informatycznego NFZ na lata 2007-2010”; NFZ, Warszawa październik 2007. 
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Rysunek 64 Przepływy informacji w stanie istniejącym 
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Źródło: Opracowanie własne. 

9.2.2 Architektura funkcjonujących systemów 
informatycznych 

W ramach opisu istniejącej architektury systemów informatycznych przedstawiono 
ogólny schemat przepływów informacyjnych w ochronie zdrowia oraz 
funkcjonujące systemy pogrupowane według ich właścicieli: 

► systemy informatyczne Narodowego Funduszu Zdrowia, 

► systemy informatyczne Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 

► systemy informatyczne usługodawców, 

► pozostałe systemy informatyczne w ochronie zdrowia. 

9.2.2.1 Systemy informatyczne Narodowego Funduszu Zdrowia 
Podstawowymi systemami używanymi dziś w sektorze ochrony zdrowia są 
systemy informatyczne wspierające pracę Centrali NFZ oraz szesnastu Oddziałów 
Wojewódzkich NFZ.  

Systemy informatyczne na poziomie Oddziałów Wojewódzkich są zasilane 
źródłowymi danymi statystyczno – rozliczeniowymi przekazywanymi przez 
usługodawców posiadających umowę z NFZ. Podstawowym zadaniem tych 
systemów jest wsparcie Płatnika w procesach zbierania, weryfikacji, gromadzenia 
(archiwizowana) danych oraz analiz, statystyk i raportów. Zakres wsparcia tych 
systemów obejmuje procesy: kontraktowania, monitorowania i rozliczania 
wykonania świadczeń zdrowotnych oraz sprzedanych leków, analiz, statystyk 
i raportowania. Kluczowymi procesami realizowanymi na poziomie Oddziałów 
Wojewódzkich NFZ jest proces kontraktowania, w tym przede wszystkim konkurs 
ofert oraz rozliczania świadczeń zdrowotnych.  

Systemy informatyczne na poziomie Centrali NFZ są zasilane zagregowanymi 
wtórnymi danymi przekazywanymi z OW NFZ (za wyjątkiem danych 
rejestrowanych centralnie w zakresie niektórych wskazanych poniżej rodzajów 
świadczeń). Do Centrali NFZ przekazywane są dane statystyczne 
wykorzystywane w procesach decyzyjnych, sprawozdawczych oraz pozwalające 
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na podejmowanie działań zaradczych. Dane te dotyczą przede wszystkim 
sprawozdawczości statystyczno – rozliczeniowej za wykonane usługi medyczne, 
informacji o zawartych kontraktach, informacji o migracjach pacjentów, 
wydawanych kartach i wnioskach na zaopatrzenie ortopedyczne. 

Systemy informatyczne Centrali NFZ obejmują: 

► BIK – Budżetowanie i Kontroling, 

► CBA – Centralna Baza Aptek, 

► CBE – Centralna Baza Endoprotezoplastyki, 

► CBL – Centralna Baza Leków, 

► CWP – Centralny Wykaz Personelu, 

► CMS – Centralny Monitoring Świadczeń – umożliwiający monitorowanie 
przebiegu wykonania umów,  

► CWS – Centralny Wykaz Świadczeniodawców, 

► CBU – Centralna Baza Umów, 

► Centralne Zasoby Słownikowe – centralny słownik usług kontraktowych, 
jednostkowych, parametrów weryfikacji, słowniki wykorzystywane do 
zbierania danych o potencjale usługodawców, takie jak słowniki sprzętu, 
kompetencji, jak również słowniki na potrzeby prowadzonych kontroli; 

► CMKO – centralny system definiowania i monitorowania kontraktowania, 
obejmujący także SZOI – portal dla świadczeniodawców uzdrowiskowych, 

► CML – Centralny Monitoring Leków – system wspomagający analizy 
dotyczące ordynacji leków na poziomie ogólnopolskim, 

► CMZO – Centralny Monitoring Zaopatrzenia Ortopedycznego – system 
wspierający analizy wydawanych produktów w zakresie zaopatrzenia 
ortopedycznego, 

► CRW – Centralne Reguły Walidacji – narzędzie wykorzystywane w Centrali 
do definiowania reguł walidacji, które ma zostać wdrożone także w oddziałach 
wojewódzkich, 

► CSM – Centralne Systemy Medyczne (system monitorowania profilaktyki, 
obsługi WZW, obsługi deklaracji POZ, chorób układu krążenia), 

► CWU – Centralny Wykaz Ubezpieczonych, 

► KDROLO – kanał dystrybucji z list oczekujących, 

► KLP – Koszty Leczenia Pacjentów – system gromadzący dane o migracjach 
pacjentów, dane te są niezagregowane na poziomie pojedynczych zestawów 
świadczeń (wszystkie świadczenia), 

► Centralna Baza Endoprotezoplastyki – gromadzenie danych szczegółowych 
bezpośrednio od świadczeniodawców, 

► SIW - System Instytucji Właściwej, 

► SMZ – sprawozdawczość do MZ, hurtownia danych, 

► SOLU/SRU – System Obsługi Lecznictwa Uzdrowiskowego/System Rozliczeń 
Uzdrowisk. 

Część z wymienionych systemów Centrali NFZ jest wykorzystywana jako 
kluczowe rozwiązania przez Oddziały Wojewódzkie NFZ. Należą do nich 
w szczególności systemy obsługujące bazę usług medycznych, bazę 
usługobiorców (CWU), bazę zakontraktowanych świadczeń (kontaktów) oraz POZ. 
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W ramach systemu Centrali NFZ funkcjonują również rozwiązania ogólnokrajowe 
działające w technologii WWW, gdzie ewidencja jest prowadzona on-line 
w oparciu o centralne bazy. Zostały one opisane w kolejnym podrozdziale. 

Systemy NFZ gromadzą dane transakcyjne, obejmujące zdarzenia medyczne 
i finansowe. Gromadzenie indywidualnych danych medycznych ogranicza się do 
informacji niezbędnych na potrzeby rozliczeń świadczeń (brak informacji 
o diagnozie, zaleceniach, wypisach itp.). Podejście to wynika z celu, w jakim te 
dane są gromadzone i przetwarzane, czyli efektywne i kontrolowane 
wydatkowanie środków publicznych. 

Z uwagi na rozproszony model gromadzenia i przetwarzania większości danych 
medycznych, NFZ ponosi wysokie nakłady inwestycyjne i koszty utrzymania tych 
systemów. Znaczna część gromadzonych danych to dane redundantne lub 
obejmujące odległe okresy czasu. Według dokumentu „Strategia wykorzystania 
zasobów informacyjnych przez NFZ oraz kierunki rozwoju systemu 
informatycznego NFZ na lata 2007-2010 miesięczny przyrost aktualnych 
wolumenów danych wynosi 2% - tj. około 25% w skali roku. Wiąże się to 
z koniecznością systematycznego ponoszenia nakładów inwestycyjnych na 
systemy pamięci masowych. 

System NFZ współpracuje z rozwiązaniami operacyjnymi usługodawców i aptek 
w zakresie procesów kontraktowania oraz rozliczania świadczeń zdrowotnych 
oraz refundacji leków. 

Systemy NFZ gromadzą bardzo duże ilości danych. Istniejące struktury baz 
danych NFZ nie mają precyzyjnego rozdzielenia zdarzeń medycznych od 
finansowych rozliczeń wykonanych świadczeń. Stąd w przypadku zmian 
w sposobie finansowania i kodów sprawozdawczych usług medycznych, 
zaburzeniu ulega możliwość wstecznej analizy zdarzeń medycznych. 

NFZ wykorzystuje zróżnicowane rozwiązania informatyczne (różne środowiska 
bazodanowe). W każdym z 16 oddziałów wojewódzkich NFZ funkcjonuje jedno 
z dwóch rozwiązań wspierających ich pracę. Rozwiązania te są wspierane przez 
dwóch różnych dostawców. 

Systemy OW NFZ realizują następujące funkcjonalności: 

► Obsługa usługobiorców: 

o Ewidencja ubezpieczonych – współpraca z CWU, 

o Obsługa wniosków i refundacji środków ortopedycznych i pomocniczych, 

o Obsługa skarg, 

o Gromadzenie danych o deklaracja POZ (Listy POZ). 

► Obsługa usługodawców: 

o Ewidencji świadczeniodawców i aptek, 

o Obsługa lecznictwa uzdrowiskowego. 

► Ogłoszenia – Oferty – Umowy: 

o Wspomaganie konkursu ofert (zapytania ofertowe, ankiety, oferty, 
umowy), 

o Prowadzenie ewidencji ofert i umów, 

o Monitorowanie realizacji umów. 

► Rachunki refundacyjne – raporty statystyczne: 

o Gromadzenie danych o usługach zleconych i wykonanych konkretnym 
osobom, 
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o Prowadzenie i wspomaganie rozliczania umów ze świadczeniodawcami, 

o Wspomaganie kontroli świadczeniodawców. 

► Rachunki refundacyjne za leki – raporty apteczne: 

o Prowadzenie rozliczeń z aptekami, 

o Wspomaganie kontroli aptek. 

► Obsługa słowników: 

o Gromadzenie danych o lekach refundowanych. 

► Obsługa sprawozdawczości: 

o Raporty i sprawozdania, 

o Komunikacja z Centralą NFZ i świadczeniodawcami. 

► Zarządzanie i administracja OW NFZ: 

o Tworzenie planu finansowego, 

o Prowadzenie rozliczeń z innymi podmiotami, 

o Wspomaganie obiegu dokumentów, 

o Zarządzanie finansami, 

o Kadry – Płace, 

o Finanse i Księgowość. 

Dane wprowadzane do systemów informatycznych OW NFZ są gromadzone na 
poziomie OW oraz przesyłane do systemów informatycznych Centrali NFZ. 

9.2.2.2 Rozwiązania on-line w ramach istniejących systemów 
NFZ 
Jak wspomniano w podrozdziale 9.2.2.1, w ramach istniejących rozwiązań 
informatycznych utrzymywanych przez Centralę NFZ realizowana jest obsługa 
on-line niektórych świadczeń zdrowotnych, tj.: 

► część świadczeń z obszaru profilaktyki – profilaktyka raka piersi, profilaktyka 
raka szyjki macicy oraz profilaktyka chorób układu krążenia, 

► lecznictwa uzdrowiskowego, 

► wirusowego zapalenia wątroby (WZW), 

► chorób układu krążenia, 

► endoprotezoplastyki, 

► podstawowej opieki zdrowotnej, 

► obsługi kart EKUZ. 

Z wymienionych rozwiązań korzystają usługodawcy, Oddziały Wojewódzkie NFZ 
oraz Centrala NFZ, a także Ministerstwo Zdrowia – w zakresie profilaktyki oraz 
instytuty badawcze – w zakresie profilaktyki (Centralne i Wojewódzkie Ośrodki 
Koordynujące), WZW, chorób układu krążenia oraz endoprotezoplastyki. 

Poniżej przedstawiono diagram istniejącego stanu architektury systemów 
informatycznych NFZ w zakresie rozwiązań on-line. 
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Rysunek 65 Architektura systemów informatycznych NFZ w zakresie rozwiązań 
on-line – stan istniejący 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

Zarówno usługodawcy, instytuty badawcze oraz Ministerstwo Zdrowia, jak 
i jednostki Narodowego Funduszu Zdrowia korzystają z systemów poprzez 
aplikacje on-line. Centrala NFZ wykorzystuje do połączenia sieć lokalną, Oddziały 
Wojewódzkie – sieć rozległą, VPN, zaś pozostałe podmioty wykorzystują 
połączenie internetowe. 

Użytkownicy przedstawionych powyżej rozwiązań on-line w ochronie zdrowia są 
uwierzytelniani przy użyciu identyfikatora użytkownika oraz kodu dostępu. 

Przedstawione rozwiązania on-line pokrywają stosunkowo małą część obszaru 
opieki zdrowotnej. Z uwagi na ograniczony zakres tych rozwiązań nie realizuję one 
wszystkich celów Projektu przedstawionych w rozdziale 8.1 niniejszego Studium. 
Stanowią one istotny przykład wykonalności elementów elektronicznych usług 
ochrony zdrowia. 

9.2.2.3 Systemy informatyczne Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony Zdrowia 
Pozostałymi systemami informatycznymi w sektorze ochrony zdrowia są systemy 
i rejestry wdrażane i administrowane przez CSIOZ. Należą do nich m.in.: 

► Informacyjny System Statystyki Medycznej, 

► Rejestr Zakładów Opieki Zdrowotnej,  

► Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług rejestru Zakładów 
Opieki Zdrowotnej e-RZOZ, 

► System Wspomagania Certyfikacji, 

► Informatyczny System Wspomagania Ratownictwa Medycznego – w trakcie 
realizacji, na etapie wdrożenia pilotażowego,  

► System Rejestrów Regionalnych – w trakcie realizacji, na etapie wdrożenia 
pilotażowego, 

► System Rejestracji Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej 
– w trakcie realizacji, 
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► Ogólnopolski Rejestr Aptek – opracowano prototyp, 

► Rejestr Zawodów Medycznych – opracowano prototyp. 

Podstawowym założeniem wdrażania wymienionych wyżej systemów jest postulat 
informatyzacji procesów administracyjnych oraz jawności i dostępności danych 
rejestrowych. 

9.2.2.4 Systemy informatyczne usługodawców 
Poziom informatyzacji usługodawców jest związany z rodzajem świadczonych 
usług, wielkością (mierzoną ilością pacjentów) oraz formą prawną (prywatny czy 
publiczny). Usługodawcy publiczni realizujący świadczenia w zakresie rodzaju 
lecznictwa zamkniętego (skomplikowane świadczenia medyczne, duża liczba 
pacjentów) wykorzystują w swojej pracy systemy informatyczne. Najczęściej są to 
rozwiązania zakupione w latach 90-tych, wyspowo obsługujące pracę placówki. 
Większość placówek prywatnych oraz część placówek publicznych wykorzystuje 
zintegrowane systemy informatyczne, opierające się o centralną bazę danych 
(w technologii klient – serwer, ‘cienkiego’ klienta / WWW). Do najczęściej 
wspieranych systemem informatycznym funkcjonalności należą: 

► obsługa ruchu chorych pacjentów szpitala, umożliwiająca rejestrację danych 
pacjenta, śledzenie pobytu w szpitalu od momentu przyjęcia do momentu 
wypisu (rzadko systemy w ramach zakładanej funkcjonalności dają możliwość 
ewidencjonowania poszczególnych procedur medycznych, zużytych 
materiałów medycznych czy środków leczniczych oraz gromadzenia danych 
o stanie zdrowia pacjenta od momentu przyjęcia do szpitala do momentu 
wypisu), 

► obsługa ruchu pacjentów ambulatoryjnych, umożliwiająca rejestrację danych 
pacjenta oraz danych medycznych podczas wizyty ambulatoryjnej, 

► obsługa zarządzania wynikami laboratoryjnymi, 

► obsługa rejestracji weryfikacji, sprzedaży leków, 

► obsługa procedur wykonywanych w ramach diagnostyki obrazowej, 

► obsługa rozliczeń z Płatnikiem. 

Dodatkowo, płatnicy, którzy przystępują do konkursu ofert prowadzonego przez 
Płatnika (obecnie NFZ), korzystają z aplikacji udostępnianych przez Płatnika 
(Pakiet Świadczeniodawcy, KS-SWD), których podstawową funkcją jest obsługa 
zapytań ofertowych, ofert i ankiet, umów, a także rozliczeń. 

Systemy informatyczne aptek wspierają ich działalność w obszarze zarządzania 
zakupami, sprzedażą oraz rozliczania z Płatnikiem w zakresie leków 
refundowanych. 

9.2.2.5 Pozostałe systemy informatyczne ochrony zdrowia 
W ochronie zdrowia funkcjonują także rozwiązania informatyczne utrzymywane 
przez inne niż NFZ oraz CSIOZ podmioty. Należą do nich systemy ubezpieczycieli 
pobierających składki zdrowotne od obywateli oraz rejestry: 

► System KSI ZUS oraz system KACHNA funkcjonujący w KRUS, których 
jednym z zadań jest cykliczne przekazywanie danych w określonym formacie, 
zawierających główne informacje o statusie osób ubezpieczonych oraz 
składkach na ubezpieczenie zdrowotne. 

► Funkcjonujące inne rejestry i systemy ewidencji: 
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o Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności – administrowany 
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

o Krajowa Ewidencja Podatników – administrowana przez Ministerstwo 
Finansów, 

o Ogólnopolski Rejestr Aptek - administrowany przez Naczelną Izbę 
Lekarską, 

o Ogólnopolski Rejestr Lekarzy – administrowany przez Naczelną Izbę 
Lekarską, 

o Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju – 
administrowany przez Główny Urząd Statystyczny, 

o Inne rejestry. 

9.2.3 Planowane inicjatywy w zakresie informatyzacji 
ochrony zdrowia 

Uzupełnieniem Projektu oraz innych projektów planowanych i realizowanych przez 
CSIOZ są inicjatywy regionalne mające na celu rozwój elektronicznych usług 
ochrony zdrowia w poszczególnych województwach. W większości są one 
planowane przez zarządy województw i zakładają pozyskanie finansowania 
z Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007 – 2013. W kolejnych 
podrozdziałach krótko przedstawiono główne projekty, które zostały przyjęte do 
realizacji. 

9.2.3.1 Łódzka strategia e-Zdrowia 
Dokument „Strategia eZdrowia Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013" 
określający misję, wizję, priorytety, projekty główne oraz wysokość środków, jakie 
powinny zostać przeznaczone na rozwój elektronicznych usług ochrony zdrowia 
jest pierwszą regionalną strategią rozwoju e-Zdrowia w Polsce. Została ona 
przyjęta przez Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 29 sierpnia 2007 roku. 

W strategii e-Zdrowia dla Województwa Łódzkiego określono następujące cele 
operacyjne115: 

► Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej placówek restrukturyzowanego 
systemu opieki zdrowotnej województwa łódzkiego w celu zapewnienia 
warunków dla realizacji innowacyjnych projektów e-Zdrowia. 

► Realizacja przez konsorcja podmiotów wywodzących się z sektora zdrowia 
publicznego i badawczo-rozwojowego oraz firm teleinformatycznych 
innowacyjnych projektów e-Zdrowia w wybranych placówkach regionalnego 
systemu opieki zdrowotnej. 

► Zapewnienie warunków dla wzrostu kapitału wiedzy i podniesienia 
umiejętności praktycznych wśród menedżerów i pracowników placówek 
regionalnego systemu opieki zdrowotnej oraz dla transferu dobrych praktyk 
w celu zagwarantowania ciągłości i trwałości wdrożeń projektów e-Zdrowia. 

► Stworzenie aktywnie działającej sieci regionalnych interesariuszy e-Zdrowia 
poprzez zapewnienie formalno-organizacyjnych warunków dla jej działalności 

                                                        

115 „Strategia eZdrowia Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013” 
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oraz powołanie profesjonalnego podmiotu koordynującego wdrażanie 
Strategii i jej projektów głównych. 

W celu realizacji przedstawionych celów operacyjnych, strategia zakłada 
realizację 5 projektów: 

► RSIM – Regionalny System Informacji Medycznej – projekt został ujęty 
w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2007-2013116; 

► MeDICIS – Regionalna Platforma Informacji i Zdalnych Porad 
Telemedycznych, 

► SIMPRE – Regionalny System Wymiany Danych i Zarządzania Informacją 
o Pacjencie, 

► CAPpro – Program Szkoleń i Budowania Kapitału Wiedzy o e-Zdrowiu, 

► HECTOR – Klaster Innowacji e-Zdrowia. 

9.2.3.2 Podlaski system informacyjny e-Zdrowie 
W regionie podlaskim na lata 2009 – 2011 planowana jest realizacja projektu 
„Podlaski system informacyjny e-Zdrowie”117. Projekt ten będzie realizowany przez 
Samorząd Województwa Podlaskiego i współfinansowany ze środków unijnych 
w ramach 4. osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne” Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. 

Celem projektu jest wdrożenie systemu informacyjnego e-Zdrowie, którego usługi 
obejmujące udostępnienie elektronicznej kartoteki pacjenta, analizę badań 
i diagnostykę na odległość oraz wortal tematyczny poświęcony zdrowiu mają 
zostać udostępnione lekarzom i pacjentom w 2012 r. 

9.2.3.3 Dolnośląski projekt utworzenia ogólnopolskiego ośrodka 
innowacji i transferu technologii w zakresie e-Zdrowia 
Ogólnopolski Klaster e-Zdrowia został powołany do życia 21 lutego 2007 roku 
podczas V seminarium Sieci e-Zdrowie pt. „Standardy informatyki medycznej” jako 
wspólna inicjatywa: 

► Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,  

► Politechniki Wrocławskiej – Koordynatora Dolnośląskiego Centrum 
Zaawansowanych Technologii,  

► Wrocławskiego Medycznego Parku Naukowo-Technologicznego sp. z o.o.118,  

                                                        

116 Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 (Uchwała Zarządu 
Województwa Łódzkiego Nr 923/07 z dnia 8 sierpnia 2007 r.) 

117 Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (Załącznik do 
Uchwały Nr 121/1676/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 7 października 2008 r.) 

118 „Wrocławski Medyczny Park Naukowo–Technologiczny liderem w obszarze e-Zdrowia na 
skalę ogólnopolską”, http://www.parkmedyczny.pl/ 
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Projekt ten będzie współfinansowany ze środków unijnych w ramach 5. osi 
priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 119. Zakłada on 
stworzenie Medycznego Centrum Przetwarzania Danych, baz danych 
medycznych, statystycznych i multimedialnych dla potrzeb nauki, edukacji 
i biznesu oraz platformy e-learningowej dla branży medycznej o zakresie 
ogólnopolskim. Projekt zakłada również powstanie Centrum Doradztwa 
Biznesowego i Patentowego. 

Zadaniem Klastra będzie rozwój telemedycyny i stworzenie cyfrowych baz danych 
pacjentów. Dolnośląskie szpitale i przychodnie rozpoczęły już przygotowania do 
planowanego na 2011 połączenia danych z poszczególnych placówek i do 
wdrożenia projektu w 2012 roku.120  

Za cel strategiczny Ogólnopolski Klaster e-Zdrowie przyjął „rozwój infrastruktury 
i wzbogacenie wiedzy oraz transfer doświadczeń między uczestnikami Klastra 
w celu doskonalenia rozwiązań informatycznych, telemedycznych, technicznych 
dla podmiotów z sektora służby zdrowia, biotechnologii i farmacji.” Cele 
operacyjne budowy Klastra obejmują „tworzenie sprzyjających warunków dla 
działalności badawczej i gospodarczej oraz rozwój potencjału społeczno-
gospodarczego Polski w obszarze zdrowia”. 

Model Klastra przełamuje tradycyjne modele współpracy, wspierając partnerstwo 
i wzajemną pomoc pomiędzy firmami, światem nauki i badań. Ze względu na 
bliskość geograficzną podmiotów, są one w stanie osiągnąć efekty synergii 
i lepsze rezultaty ekonomiczne. 

Projekt ma mieć korzystny wpływ na rozwój regionów i województw, uczelnie 
medyczne i techniczne, przedsiębiorstwa oraz jednostki służby zdrowia 
i pacjentów m.in. poprzez: 

► napływ inwestorów z branży medycznej, farmaceutycznej, informatycznej 
i innych, 

► wzrost konkurencyjności poszczególnych regionów, 

► obniżenie kosztów służby zdrowia, 

► wspieranie przedsiębiorczości wśród studentów, 

► wymianę doświadczeń pomiędzy podmiotami, 

► optymalizację funkcjonowanie służby zdrowia, a przez to lepszą dostępność 
i wzrost zadowolenia pacjentów z jakości oferowanych świadczeń. 

9.2.3.4 Telemedycyna Wielkopolska 
W wyniku współpracy Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, 
Kliniki Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej Akademii 
Medycznej w Poznaniu oraz Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej od roku 
2005 w Wielkopolsce realizowany jest projekt Telemedycyna Wielkopolska. Ma on 
na celu budowę nowoczesnych regionalnych usług telemedycznych w oparciu 
o sieć optyczną PIONIER121. 

                                                        

119 Lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2007-2013 (aktualizacja 31 lipca 2008 r.), opublikowana 13 sierpnia 2008 r. (Monitor Polski 
nr 58, poz. 521) 

120 „Wrocław: Powstaje projekt e-Zdrowie”, 6 lutego 2008 r., http://www.money.pl/ 

121 J. Błaszczyński, M. Kosiedowski, C. Mazurek, R. Słowiński, K. Słowiński, M. Stroiński, Sz. 
Wilk: Telemedical Portal 'Telemedycyna Wielkopolska', MIT 2006 
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Budowany w ramach tego projektu portal umożliwia przeprowadzenie 
telekonsultacji zgodnie ze schematem zaprezentowanym na poniższym rysunku. 

Rysunek 66 Telemedycyna Wielkopolska – przebieg telekonsultacji 

Lekarz zwracający się o 
konsultację Lekarz udzielający konsultacji

Przypadek dla ośrodka referencyjnego 
i zgłoszenie konsultacji

Przyjęcie konsultacji 
i odpowiedź na konsultacjePowiadomienie

Powiadomienie

Odczyt zaleceń

Leczenie na 
miejscu

Dalsze 
konsultacje

Wysłanie do ośrodka 
referencyjnego

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie prezentacji: M. Kosiedowski, Telemedycyna 
Wielkopolska - Usługi platformy komunikacji medycznej, Konferencja 'IT w Służbie Zdrowia', 
Warszawa, 25 lutego 2008. 

W ramach projektu Telemedycyny Wielkopolskiej budowany jest także rejestr 
przypadków, stanowiący bazę danych o przypadkach z zakresu chirurgii 
urazowej122. Rejestr ten może być wykorzystywany w celach edukacyjnych, jako 
materiał pomocniczy dla zaleceń przekazywanych w trakcie konsultacji, jako 
źródło wiedzy dla lekarzy oraz jako baza na potrzeby budowy nowych usług – 
wspomagania decyzji oraz raportowania dla nadzoru specjalistycznego. 

W ramach projektu planowane jest uruchomienie kolejnych usług – wspomagania 
podejmowania decyzji klinicznych, teleedukacji z zakresu chirurgii urazowej oraz 
wsparcie procesu raportowania dla specjalisty wojewódzkiego z dziedziny 
chirurgii. 
                                                        

122 M. Kosiedowski, Telemedycyna Wielkopolska - Usługi platformy komunikacji medycznej, 
Konferencja 'IT w Służbie Zdrowia', Warszawa, 25 lutego 2008 
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9.3 Założenia i ograniczenia techniczne 
Punktem wyjścia dla przeprowadzonej analizy technicznej i technologicznej oraz 
opracowanej koncepcji technicznej realizacji Projektu, są cele i rezultaty Projektu 
zdefiniowane w rozdziale 2 na podstawie wytycznych zdefiniowanych  
w Podstawowym Dokumencie Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia. 
W niniejszym rozdziale zdefiniowano powiązane z nimi założenia techniczne oraz 
ograniczenia dla Projektu. 

► Konieczność uwzględnienia zaleceń i wytycznych UE oraz MSWiA, 
w szczególności: 

o wdrażanie zasad i reguł EHR zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, 

o zalecenia UE oraz działania i wytyczne MSWiA w kontekście wdrożenia 
jednolitego identyfikatora. 

► Zakres ewidencjonowanych danych o zdarzeniach medycznych 
– w rozwiązaniu wdrażanym w ramach Projektu będą ewidencjonowane 
wszystkie zdarzenia medyczne: 

o niezależnie od źródła ich finansowania, 

o w zakresie wymaganym przez odbiorców danych. 

► Elastyczne podejście do organizacji systemu zasobów ochrony zdrowia 
– rozwiązania wdrażane w ramach Projektu powinny charakteryzować się 
elastycznym podejściem do organizacji systemu zasobów ochrony zdrowia. 
W szczególności założenie to obejmuje: 

o elastyczność w kontekście możliwych zmian organizacyjnych w ochronie 
zdrowia, w tym zmian w modelu finansowania świadczeń ze środków 
publicznych; 

o odporność na zaburzenia w gromadzeniu i archiwizacji danych 
spowodowane zmianami systemowymi w ochronie zdrowia. 

► Wykorzystanie istniejących elementów systemu informacyjnego 
ochrony zdrowia – rozwiązania wdrażane w ramach Projektu powinny 
uzupełnić system informacyjny ochrony zdrowia przy wykorzystaniu – tam, 
gdzie jest to możliwe – istniejących procesów, zbiorów danych i systemów 
informatycznych. 

► Powiązanie architektury wdrażanego rozwiązania z rozwiązaniami 
wdrażanymi w ramach innych projektów realizowanych w ochronie 
zdrowia – wdrażane w ramach projektów P1 i P2 rozwiązania określane jako 
System Informacyjny Ochrony Zdrowia (SIOZ) będą musiały ze sobą 
współpracować, a realizacja niektórych elementów w ramach jednego 
projektu może być uzależniona od realizacji elementów innego projektu. 

9.4 Koncepcja rozwiązania 

9.4.1 Wprowadzenie 

W ramach funkcjonujących procesów informacyjnych są gromadzone 
i przetwarzane następujące informacje: 
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► o charakterze administracyjno – finansowym – gromadzenie i przetwarzanie 
tego typu informacji ma na celu przetworzenie danych w celach 
ekonomicznych tj. wyliczenie kosztów w procesie leczenia, rozliczania z NFZ 
oraz zarządzania zasobami systemu ochrony zdrowia, w tym kadrą lekarską 
i pielęgniarską, 

► o charakterze medycznym – ewidencja danych o pacjentach zawarta 
w dokumentacji medycznej, do której prowadzenia zobowiązane są 
w szczególności zakłady opieki zdrowotnej.  

► o charakterze statystycznym – odpersonalizowane dane medyczne 
przekazywane do jednostek zarządczych (m.in. MZ), agregaty danych 
kluczowe w procesach decyzyjnych. 

W wyniku wdrożenia Projektu zostaną utworzone nowe lub zmodyfikowane 
istniejące procesy informacyjne w ochronie zdrowia. Na potrzeby prezentowanej 
koncepcji rozwiązania procesy te zostały przypisane do grup przedstawionych 
poniżej. 

9.4.2 Grupy procesów informacyjnych w ochronie 
zdrowia 

Procesy informacyjne w ochronie zdrowia można pogrupować na procesy 
związane z: 

► planowaniem świadczeń zdrowotnych, 

► realizacją świadczeń zdrowotnych, 

► monitorowaniem i sprawozdawczością z realizacji świadczeń zdrowotnych, 

► publikowaniem informacji o świadczeniach zdrowotnych. 

Następstwo wymienionych grup procesów zostały zilustrowane na poniższym 
diagramie. 

Rysunek 67 Grupy procesów w ochronie zdrowia 
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Źródło: Opracowanie własne. 

Poniżej został przedstawiony ogólny opis poszczególnych grup procesów. 

9.4.2.1 Planowanie świadczeń zdrowotnych 
W obszarze planowania świadczeń zdrowotnych znajdują się wszelkie procesy 
związane z opracowywaniem planów zabezpieczeń świadczeń zdrowotnych, 
w szczególności zapewnienie środków finansowych oraz opracowanie 
i prowadzenie Narodowego Programu Zdrowia i narodowych planów zdrowotnych. 
Kluczowym z perspektywy Płatnika (w szczególności Płatnika publicznego) jest 
proces kontraktowania świadczeń zdrowotnych obejmujący m.in. proces 
ofertowania, negocjacji, rokowań, zawierania umów oraz aneksowania umów. 

Procesy z obszaru planowania świadczeń zdrowotnych będą wspierane przez 
rozwiązanie opisywane w koncepcji pośrednio, poprzez udostępnianie danych do 
analiz, na podstawie których są sporządzane plany i programy. Oprócz tego, dane 
z tego obszaru będą wprowadzane do wdrażanego rozwiązania, przede 
wszystkim przez Płatnika (np. definiowanie parametrów konkursu ofert, 
definiowanie planów), i udostępniane uprawnionym zainteresowanym. 

9.4.2.2 Realizacja świadczeń zdrowotnych 
Obszar realizacji świadczeń zdrowotnych obejmuje procesy związane z rejestracją 
danych o zdarzeniach medycznych od badań poprzez diagnostykę, pobyt 
w placówce zdrowotnej (hospitalizacja, lecznictwo uzdrowiskowe, hospicjum itp.), 
wypis z placówki zdrowotnej, obsługę recept, aż do zakończenia leczenia. 
Realizacja świadczeń zdrowotnych wiąże się głównie z procesem leczenia 
pacjenta.  

W tym obszarze dane będą wprowadzane do wdrażanego rozwiązania przede 
wszystkim przez usługodawcę. Procesy z tym związane będą wspierane przez 
rozwiązanie opisywane w koncepcji. 

W tym obszarze znajdują się także procesy związane z rozliczaniem 
zrealizowanych świadczeń zdrowotnych oraz wykonywaniem płatności 
(fakturowanie, raportowanie przez usługodawców o wykonanych świadczeniach 
zdrowotnych, raportowanie o wydanych lekach oraz obsłużonych receptach).  

W ramach prowadzenia procesu rozliczeniowego realizowane są procesy 
związane z weryfikacją sprawozdawanych informacji o wykonanych 
świadczeniach oraz wydanych lekach. Wyniki weryfikacji danych mogą być 
elementem wejściowym dla procesów wyjaśniających, prowadzonych 
w szczególności przez Płatnika. 

9.4.2.3 Monitorowanie i sprawozdawczość 
W tym obszarze uwzględnione są procesy związane z przekazywaniem informacji 
do jednostek rządowych, samorządowych i innych. 

W oparciu o dane sprawozdawcze prowadzone są również procesy analityczne 
oraz symulacje. W tym obszarze mieszczą się również procesy związane 
z realizacją zadań obszaru przygotowania i analiz statystyk, na podstawie których 
podejmowane są kluczowe decyzje dotyczące polityki zdrowotnej w kraju. 

W tym obszarze wykorzystywane będą przede wszystkim dane wprowadzone na 
etapie planowania oraz realizacji świadczeń zdrowotnych. Większość procesów 
tego obszaru będzie wspierana przez rozwiązanie opisywane w koncepcji. 
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9.4.2.4 Publikowanie informacji 
Obszar publikowania informacji obejmuje w szczególności procesy związane 
z przekazywaniem i udostępnianiem informacji o placówkach medycznych, 
kolejkach oczekujących, zawartych kontraktach na świadczenia zdrowotne oraz 
dostępności świadczeń zdrowotnych.  

W tym obszarze wykorzystywane są informacje wprowadzone do systemu 
w ramach poprzednich procesów (np. z obszaru Monitorowanie 
i sprawozdawczość). Procesy tego obszaru będą wspierane przez rozwiązanie 
opisywane w koncepcji. 

9.4.3 Kluczowe elementy procesów informacyjnych 
w ochronie zdrowia 

Należy pamiętać, że w ramach wszystkich procesów informacyjnych w ochronie 
zdrowia, kluczowa jest relacja pomiędzy głównym podmiotem – usługobiorcą 
a personelem medycznym, powiązanych realizowaną usługą medyczną. 

Wszystkie zdarzenia medyczne są związane z usługobiorcą, są realizowane 
z udziałem personelu medycznego i są opisywane przez usługę medyczną.  

Rysunek 68 Kluczowe elementy procesów informacyjnych w ochronie zdrowia 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
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9.4.3.1.1 Usługobiorca 

Kluczowy podmiot wszystkich procesów informacyjnych. Z nim związany jest 
obieg informacji w systemie ochrony zdrowia, który zaczyna się w momencie 
opłacenia przez niego składki na ubezpieczenie zdrowotne, a kończy na 
zaprzestaniu opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne bądź zgonie. 

9.4.3.1.2 Personel medyczny 

Uczestnik procesów związanych z wprowadzaniem danych do systemu 
(autoryzacją zdarzenia medycznego) oraz ich opisywaniem. 

Występuje najczęściej jako podmiot u usługodawcy (placówki medycznej) 
realizujący świadczenia zdrowotne w ramach zawartego przez danego 
usługodawcę kontraktu z Płatnikiem oraz wystawiający i autoryzujący recepty. 

9.4.3.1.3 Usługa medyczna 

Element definiowany przez Płatnika i jednostkę odpowiedzialną za definiowanie 
polityki zdrowotnej kraju. Obecnie, usługa medyczna stanowi podstawę zawierania 
kontraktów na świadczenia zdrowotne, ich realizacji i rozliczania. Dodatkowo, 
obecnie w celach rozliczeniowych w obszarze lecznictwa zamkniętego, obok 
usługi medycznej, wykorzystywane są jednorodne grupy pacjenta. 

Opisanie usługi medycznej powinno być realizowane zgodnie z przyjętymi 
normami i standardami, w szczególności ICD-9 oraz ICD-10, ICF, ICHI, SNOMED, 
ATC. 

9.4.4 Klasyfikacja danych medycznych 

W niniejszym rozdziale przedstawiono klasyfikację danych, które będą 
przetwarzane przez wdrażane w ramach Projektu rozwiązanie. Dane te zostały 
podzielone na dwie główne grupy – dane dotyczące pacjenta oraz pozostałe. 
W kolejnych podrozdziałach omówiono przyjętą na potrzeby niniejszej koncepcji 
klasyfikację danych w ramach tych dwóch głównych grup. 

Zaproponowana klasyfikacja danych medycznych jest niezależna od klasyfikacji 
rodzajów dokumentacji medycznej zawartej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej 
w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2006r. Nr 
247, poz.1819 z późn. zm.). Proponowana klasyfikacja danych medycznych nie 
uniemożliwia zestawiania ich w dokumentację medyczną zgodnie 
z rozporządzeniem, zatem rozporządzenie oraz zaproponowana klasyfikacja 
danych na potrzeby budowy systemów nie są sprzeczne. Jednocześnie w związku 
z realizacją Projektu wymienione wyżej rozporządzenia wymaga zmian 
wskazanych w rozdziale 10.3.3. 

9.4.4.1 Dane pacjenta 
Dane pacjenta przetwarzane przez wdrażane rozwiązanie zostały podzielone 
zgodnie z następującą klasyfikacją: 
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Rysunek 69 Klasyfikacja danych pacjenta przetwarzanych w systemie 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

Poszczególne grupy danych pacjenta wyszczególnione na powyższym rysunku 
zostały opisane w tabeli poniżej. 

Tabela 15 Opis zakresów wyszczególnionych grup danych pacjenta 

Zakres danych Opis 

Podstawowe dane 
medyczne 

 

Dane osobowe Dane teleadresowe, status ubezpieczenia, 
informacje o członkach rodziny 

Dane krytyczne Płeć, grupa krwi, informacje dotyczące 
nadwrażliwości i uczuleń, informacje o chorobach 
przewlekłych i zażywanych lekach (np. insulina), 
przeciwwskazań związanych z aktualnie 
przepisanymi lekami, wykonane szczepienia, 
posiadane implanty, ciąża 

Dane główne Pomiary wagi, wzrostu, ciśnienia, tętna; alergie, 
przeciwwskazania, aktualne wyniki podstawowych 
badań laboratoryjnych (krew, mocz, itp.), 
deklaracje POZ, referencje do rozszerzonych 
danych medycznych 

Skierowania Informacje o wystawionych skierowaniach i ich 
statusie 

Zwolnienia lekarskie Informacje o wystawionych zwolnieniach 
lekarskich i ich statusie 



Trwałość techniczna Projektu 

 Studium Wykonalności dla projektu 200 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych 
o zdarzeniach medycznych 

Zakres danych Opis 

Recepty Informacje o wystawionych receptach i ich 
realizacji 

Profilaktyka i planowanie 
leczenia 

Plany szczepień, informacje o szczepieniach 
koniecznych do wykonania, szczepieniach 
dodatkowych. Informacje o wykonanych badaniach 
kontrolnych, informacje o przyszłych badaniach 
kontrolnych, informacje o sposobie leczenia (bazy 
wiedzy), badaniach profilaktycznych, okresowych, 
bilansach zdrowia 

Koszty leczenia Informacje o kosztach udzielonych usług, kosztach 
szczepień, ewentualnych dopłatach usługobiorcy 

Rozszerzone dane 
medyczne 

 

Historia zdrowia 
i choroby 

Informacje o udzielonych usługach (udzielających 
ich usługodawcach, lekarzach), hospitalizacjach 
(karty leczenia szpitalnego), wykonanych 
badaniach diagnostycznych, przebiegu ciąży 

Wyniki laboratoryjne Historyczne wyniki badań laboratoryjnych 

Dane multimedialne Dane multimedialne pozyskane w wyniku 
przeprowadzenia badań diagnostycznych 
obrazowych, np. zdjęcia RTG, USG, wykonane 
technologią tomografii komputerowej, rezonansu 
magnetycznego, itp. 

Źródło: Opracowanie własne. 

9.4.4.2 Pozostałe dane 
Dane niepowiązane z pacjentem stanowią w przyjętej klasyfikacji odrębną grupę. 
Poszczególne podgrupy tych danych zostały opisane w poniższej tabeli. 
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Tabela 16 Opis zakresów grup danych niepowiązanych z pacjentem 

Zakres danych Opis 

Faktury Faktury, korekty faktur. 

Zestawienia 
rozliczeniowe 

Rozliczenia dotyczące wykonanych usług, 
obejmujące:  

► kod usługodawcy,  

► kod usługi kontraktowanej, 

► datę wykonania świadczenia, 

► cenę jednostki rozliczeniowej, 

► liczbę wykonanych jednostek 

► kwotę refundacji NFZ, 

► kwotę dopłat pacjentów, 

► kod usługi szczegółowej, 

► liczbę wykonanych usług szczegółowych, 

► wagę punktową usługi szczegółowej, 

► cenę usługi szczegółowej, 

► wartość refundacji dla danej usługi 
szczegółowej, 

oraz refundacji leków, korekty rozliczeń. 

Kontrakty Informacje o zawartym kontrakcie: 

► czas obowiązywania, 

► rodzaj świadczenia, 

► zakontraktowane usługi, 

► miejsca świadczenia usług, 

► lekarzach wykonujących zakontraktowane 
usługi, 

► cena, jednostki rozliczeniowe, koszt, 

► liczbie zakontraktowanych jednostek 

► podstawowe informacje o usługodawcy, 

Oraz sposobie rozliczania (usługi rozliczeniowe, 
taryfikator, gruper), aktualizacje kontraktu, 
informacje o personelu medycznym. 

Parametry weryfikacji Parametry zasilające proces weryfikacji świadczeń 
medycznych rejestrowanych przez usługodawców 
w systemie. 

Obsługa administracyjna Dane dotyczące użytkowników, ich uprawnień, 
czynności wykonywanych w systemie. 

Personel medyczny Ewidencja danych specjalistycznego personelu 
medycznego, kwalifikacji, specjalizacji i uprawnień. 
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Zakres danych Opis 

Sprzęt medyczny Informacje o użytkowanym sprzęcie medycznym: 
dacie zakupu, przeglądu, ewidencja fantomów, 
informacje o przypisaniu sprzętu do kontraktów. 

Obrót lekami 
i odczynnikami 

Informacje na podstawie Rejestru Leków (leki 
i wyroby medyczne dopuszczone do obrotu na 
terenie Polski i UE oraz leki refundowane) 
dotyczące leków zakupionych przez apteki, datach 
dopuszczenia do obrotu, leków robionych na 
zamówienie, sprzedawanych leków i realizowanych 
recept, informacje o posiadanych lekach 
ratunkowych, informacje nt. odczynników. 

Przetworzone 
i zagregowane dane 
statystyczne 

Zagregowane i odpersonalizowane dane 
przechowywane na potrzeby analiz, raportów 
i zestawień statystycznych np. dla GUS. 

Dane informacyjne Dane nt. dostępnych usług medycznych: informacja 
o usługodawcach świadczących usługi, lekarzach, 
specjalnościach, aptekach. 

Komunikaty Dane Ministerstwa Zdrowia, płatników, Głównego 
Inspektoratu Farmaceutycznego, Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego, Głównego Inspektoratu 
Weterynaryjnego, dotyczące ochrony zdrowia oraz 
SIOZ dla usługobiorców i innych użytkowników, 
publikowane na portalu publicznym. 

Źródło: Opracowanie własne. 

Zakres gromadzonych danych może zostać zmieniony i uzupełniony na etapie 
opracowania projektu technicznego wdrażanego rozwiązania. Zmiana zakresu 
może nastąpić m.in. w wyniku ustaleń z interesariuszami Projektu, w tym 
w szczególności z płatnikami. 

9.4.5 Prezentacja koncepcji przyjętego rozwiązania 

Punktem wyjścia dla opracowanej koncepcji rozwiązania były założone rezultaty 
Projektu przedstawione w rozdziale 0 oraz założenia i ograniczenia techniczne 
przedstawione w rozdziale 9.3. 

Elementy koncepcji rozwiązania zostały opisane w oparciu o podział procesów 
informacyjnych w ochronie zdrowia na grupy przedstawione w poprzednim 
podrozdziale. Dodatkowo opisano koncepcję w zakresie bezpieczeństwa, jako 
niezbędnego elementu koncepcji rozwiązania, które z jednej strony przetwarza 
dane wrażliwe, z drugiej strony będzie istotną częścią systemu ochrony zdrowia. 
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Rysunek 70 Podejście do prezentacji koncepcji rozwiązania 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

W kolejnych podrozdziałach zostały opisane kolejne elementy koncepcji 
rozwiązania zaprezentowane na powyższym rysunku. 

Niezależnie od opisanej funkcjonalności rozwiązania, w celu realizacji założenia 
elastycznego podejścia do organizacji systemu zasobów ochrony zdrowia, będzie 
ono zapewniać elastyczność i otwartość w rozumieniu łatwiej rozbudowy 
i dostosowania do zmieniających się potrzeb. 

9.4.5.1 Planowanie świadczeń zdrowotnych 
Efektywne planowanie świadczeń zdrowotnych wymaga analizy przepływów 
finansowych i statystycznych w ochronie zdrowia. W oparciu o wiarygodne dane 
dotyczące tych przepływów, możliwa jest identyfikacja zapotrzebowania na 
świadczenia medyczne w ochronie zdrowia i dalej skuteczne planowanie ich 
realizacji. 

Jednym z rezultatów Projektu ma być umożliwienie bieżącej analizy danych 
o zdarzeniach medycznych. Do jego realizacji konieczne jest udostępnienie 
wiarygodnych danych o zdarzeniach medycznych oraz narzędzi do ich analizy. 

Wykonywanie analiz danych o zdarzeniach medycznych wymaga ich uprzedniego 
zgromadzenia, będzie to elementem niniejszej analizy w obszarze realizacji 
świadczeń zdrowotnych oraz ich monitorowania. Niezbędny zakres danych 
obejmuje dane historyczne dotyczące liczby i kosztów udzielonych świadczeń 
zdrowotnych według ich rodzaju i miejsca realizacji. Dane wykorzystywane 
do przeprowadzenia analiz mogą być danymi anonimizowanymi oraz wstępnie 
zagregowanymi. 

W oparciu o gromadzone dane medyczne będą mogły także być budowane bazy 
wiedzy dotyczące takich zagadnień jak skuteczność profilaktyki, skuteczność 
procedur medycznych i leków, itp. CSIOZ planuje działania mające na celu 
opracowanie takich baz wiedzy (początkowo ujęte w projekcie pn. „Projekty 
związane z organizacją i administrowaniem systemami informacji publicznej 
(w tym informacji prawnej związanej z ochrona zdrowia) oraz udostępniania 
informacji wielojęzycznej dotyczącej norm europejskich w informatyce. Projekty 
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związane z usprawnieniem i integracją systemów informacyjnych w ochronie 
zdrowia dot. działalności przedsiębiorstw”). 

Oprócz tego, wdrażane w ramach Projektu rozwiązanie będzie musiało zapewnić 
narzędzia niezbędne do prowadzenia analiz przepływów finansowych 
i statystycznych. 

9.4.5.2 Realizacja świadczeń zdrowotnych 
Rezultatem realizacji Projektu w obszarze procesów z grupy realizacji świadczeń 
zdrowotnych jest zapewnienie wsparcia realizacji procesów w zakresie: 

► poprawy jakości obsługi pacjenta dzięki realizacji elektronicznych usług 
ochrony zdrowia dla usługobiorców: 

o umożliwienie rejestracji wizyt on-line, 

o umożliwienie elektronicznej obsługi recept, 

o udostępnienie personelowi medycznemu danych o stanie zdrowia 
pacjentów, 

o zapewnienie szybkiego dostępu do danych medycznych w sytuacjach 
nagłych; 

o udostępnienie danych o zdarzeniach medycznych pacjentom w formie 
elektronicznej. 

► usprawnienia rozliczeń pomiędzy usługodawcami i aptekami a Płatnikami 
poprzez: 

o umożliwienie elektronicznej obsługi rozliczania wykonania usług 
medycznych, 

o umożliwienie elektronicznej obsługi refundacji leków, 

o umożliwienie elektronicznej obsługi faktur, 

► zapewnienia wiarygodności gromadzonych danych o zdarzeniach 
medycznych. 

Ponadto, umożliwienie realizacji rezultatów Projektu związanych 
z udostępnianiem:  

► danych (m.in. udostępnienie usługobiorcom elektronicznej informacji o historii 
chorób, wykonanych usługach, skierowaniach, wydanych i zrealizowanych 
receptach, planie szczepień, zaleceniach oraz do celów wsparcia procesów 
z grupy publikowania informacji o świadczeniach zdrowotnych),  

► analiz (do celów wsparcia procesów z grupy planowania świadczeń 
zdrowotnych), 

► statystyk i raportów (do celów wsparcia procesów z grupy monitorowania 
i sprawozdawczości). 

wymaga gromadzenia danych o zdarzeniach medycznych na etapie realizacji 
świadczeń zdrowotnych. Wdrażane w ramach Projektu rozwiązanie będzie 
musiało umożliwić gromadzenie tych danych. 
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9.4.5.2.1 Gromadzenie danych o zdarzeniach medycznych 

9.4.5.2.1.1 Rejestracja zdarzeń medycznych 

W ramach procesów związanych z realizacją świadczeń medycznych we 
wdrażanym rozwiązaniu będą rejestrowane następujące kluczowe dane:  

► dane o świadczeniu pozwalające na rozliczenie usługi pomiędzy usługodawcą 
i Płatnikiem, 

► dane medyczne pacjenta dotyczące danego zdarzenia medycznego, 

► dane o wystawionych przez lekarzy receptach, zleceniach, wnioskach 
i kartach, 

► dane o skierowaniach do specjalistów i na dalsze leczenie, 

► dane o wystawionych zwolnieniach lekarskich. 

Dane o zdarzeniach medycznych będą rejestrowane z uwzględnieniem informacji 
o powiązaniach z innymi zdarzeniami medycznymi, z zachowaniem sekwencji 
typu: 

► skierowanie – wizyta, 

► wystawienie recepty – realizacja, 

► przyjęcie – wypis. 

Rejestrowane zdarzenia medyczne będą jednoznacznie opisywane przy użyciu 
międzynarodowych klasyfikacji medycznych (takich jak ICD-9, ICD-10, ICF, ICHI, 
SNOMED, ATC i innych) w celu zapewnienia spójności danych oraz 
interoperacyjności wdrażanego rozwiązania. 

Rejestracja zdarzeń medycznych będzie obejmować także rejestrację zdarzeń 
niezwiązanych bezpośrednio ze świadczeniem usług medycznych, 
w szczególności obejmować będzie rejestrację karty zgonu. 

Szczegółowy wybór epizodów rejestrowanych w systemie musi poprzedzić 
szczegółowa analiza potrzeb w tym zakresie, która powinna zostać 
przeprowadzona na etapie Projektu Ogólnego i projektów szczegółowych oraz 
w ramach realizacji prototypów i pilotaży. W wybór epizodów powinni zostać 
zaangażowani główni interesariusze Projektu. 

9.4.5.2.1.1.1 Czynniki sukcesu planu gromadzenia danych medycznych 

Dla zapewnienia powodzenia planu gromadzenia danych medycznych, tj. aby 
dane o zdarzeniach medycznych były faktycznie wprowadzane do systemu przez 
personel medyczny usługodawców, założono że zostaną wykorzystane 
następujące mechanizmy: 

► Wprowadzenie prawnych regulacji zobowiązujących usługodawców 
wykonujących świadczenia finansowane ze środków publicznych do 
gromadzenia danych w formie elektronicznej przy użyciu wdrażanych 
w ramach Projektu rozwiązań. 

► Powiązanie danych rozliczeniowych przesyłanych przez usługodawców do 
płatnika z danymi medycznymi i uzależnienie płatności za usługę (dotyczy 
usług finansowanych ze środków publicznych) od wprowadzenia kompletnych 
danych medycznych do systemu. 

Oprócz mechanizmów wymuszających gromadzenie danych medycznych na 
usługodawców istotnym narzędziem ich motywacji do wprowadzania danych 
powinna być wartość dodana wynikająca z możliwości udostępnianych przez 
system. Będzie się ona jednak pojawiać powoli i stopniowo, wraz ze wzrostem 
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ilości i kompletności danych w systemie, dlatego, zwłaszcza na początkowym 
etapie, zastosowanie mechanizmów wymuszających jest nieodzowne. 

Dla zapewnienia kompletności danych założono objęcie systemem także 
usługodawców prywatnych – zgodnie z opisem zawartym w rozdziale 9.4.5.2.1.3. 

9.4.5.2.1.2 Zapewnienie jednoznacznej identyfikacji obiektów w systemie 

Dla realizacji założenia wdrażania jednolitego identyfikatora i zapewnienia 
jednoznacznej identyfikacji obiektów w systemie, zastosowane zostaną 
następujące zasady identyfikacji obiektów: 

► Usługobiorcy będący obywatelami Polski będą identyfikowani w oparciu 
o numer ewidencyjny PESEL. W przypadku osób nie posiadających własnego 
numeru ewidencyjnego PESEL (np. dzieci do 3 m-ca życia) będzie to numer 
ewidencyjny PESEL opiekuna (rodzica). 

► Usługobiorcy-obcokrajowy będą identyfikowani w oparciu o kod kraju wraz 
z dostępnym w danym przypadku numerem: karty europejskiego 
ubezpieczenia zdrowotnego, numeru paszportu lub używanego w danym 
kraju numeru ewidencyjnego. 

► Personel medyczny będzie identyfikowany w oparciu o numer ewidencyjny 
PESEL, a w przypadku lekarzy dodatkowo poprzez numer prawa 
wykonywania zawodu. 

► Usługodawcy będą identyfikowani w oparciu o kod identyfikacyjny, dodatkowo 
poprzez numer NIP, REGON. 

► Usługi medyczne będą identyfikowane i opisywane w oparciu o słowniki 
ICD-9, ICD-10, ICF, ICHI, SNOMED, ATC. Decyzja o zastosowaniu 
konkretnych słowników zostanie podjęta w trakcie realizacji Projektu. 

W związku z koniecznością ujednolicenia terminologii medycznej stosowanej 
w ochronie zdrowia oraz przedstawioną koncepcją jednoznacznej identyfikacji 
obiektów w systemie, w szczególności usług medycznych, w ramach wdrażanego 
rozwiązania zostaną utworzone słowniki terminologii medycznych, np. słownik, 
ICD-9, ICD-10, ICF, ICHI, SNOMED, ATC, leków. Słowniki te będą mogły być 
uzupełnione o bazy wiedzy, np. o interakcjach leków. Słowniki powinny być 
powszechnie dostępne, co ułatwi propagowanie używania jednolitej terminologii. 

9.4.5.2.1.3 Objęcie rejestracją zdarzeń medycznych usługodawców prywatnych 

Dla realizacji założenia ewidencjonowania wszystkich zdarzeń medycznych 
i zapewnienia kompletności elektronicznej dokumentacji usługobiorcy, niezbędne 
jest objęcie obowiązkiem rejestrowania zdarzeń medycznych w ramach 
wdrażanego rozwiązania także usługodawców prywatnych. Wymaga to włączenia 
do współpracy placówek prywatnych oraz wprowadzenia stosownych zmian 
prawnych w obszarze standardów wymiany danych, obowiązków rejestrowania 
i zakresu rejestrowanych danych. 

Rozwiązanie opisywane w koncepcji będzie umożliwiało rejestrację zdarzeń 
medycznych przez wszystkich usługodawców – zarówno usługodawców 
świadczących usługi w oparciu o kontrakt finansowany ze środków publicznych, 
jak i usługodawców prywatnych. Usługodawcy świadczący usługi w oparciu 
o kontrakt finansowany ze środków publicznych będą zobowiązani do 
rejestrowania zdarzeń medycznych w celu rozliczenia zrealizowanych usług. 
Usługodawcy świadczący usługi całkowicie prywatnie nie będą mieli takiego 
obowiązku, jednak do wykorzystania tej możliwości powinni motywować ich 
pacjenci, dla których dostępność danych medycznych będzie stanowiła wartość 
dodaną. 
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Ponadto, usługodawcy prywatni rejestrujący zdarzenia medyczne w systemie 
będą mieli dostęp do danych medycznych swoich pacjentów zarejestrowanych 
przez inne placówki (za zgodą pacjenta). Dzięki temu będą oni mogli 
zaproponować pacjentom wyższą jakość usług (np. dzięki zmniejszeniu ryzyka 
błędów lekarskich), uzyskać wyższą efektywność pracy (np. szybki dostęp do 
potrzebnych informacji, unikanie powielania wykonania tych samych testów 
i procedur) oraz obniżyć koszty zarządzania informacją medyczną. 

Doświadczenia innych krajów wskazują, że usługodawcy korzystają na 
wprowadzeniu elektronicznych usług ochrony zdrowia. W Danii indywidualne 
praktyki lekarskie oszczędzały ponad 30 minut każdego dnia tylko dzięki 
elektronicznemu pobieraniu wyników laboratoryjnych oraz elektronicznym 
wystawianiu recept123.  

Usługodawca prywatny będzie miał dostęp wyłącznie do danych medycznych 
własnych pacjentów. 

9.4.5.2.1.4 Wykorzystanie archiwalnych danych o zdarzeniach medycznych 

W celu udostępnienia możliwie szerokiego zakresu danych medycznych możliwe 
będzie wykorzystanie archiwalnych danych o zdarzeniach medycznych 
gromadzonych przez usługodawców. Dane archiwalne będą mogły być 
wykorzystane jedynie w takim zakresie, w jakim zostaną udostępnione przez 
usługodawców. Może się to wiązać z koniecznością migracji tych danych do 
struktur umożliwiających ich wykorzystanie w ramach SIOZ. Koszty takiej migracji 
ponosiłby usługodawca, dlatego zakłada się, że procesy takie nie będą 
realizowane na szeroką skalę i w związku z tym zakres udostępniania 
archiwalnych danych medycznych będzie ograniczony. 

Udostępniane będą mogły być jedynie te dane archiwalne, które usługodawca 
zgromadził w formie cyfrowej. W ramach Projektu nie będzie przeprowadzana 
cyfryzacja danych gromadzonych w formie papierowej. 

9.4.5.2.1.5 Integracja z rejestrami medycznymi 

Do celu realizacji elektronicznych usług ochrony zdrowia, rozwiązanie wdrażane 
w ramach Projektu będzie wykorzystywało dane zgromadzone w rejestrach 
medycznych. Uporządkowanie i informatyzacja tych rejestrów jest przedmiotem 
powiązanych inicjatyw CSIOZ: 

► projektu „Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów 
cyfrowych rejestrów medycznych” (P2) – w ramach którego opracowana 
zostanie architektura referencyjna podmiotowego rejestru medycznego oraz 
specyfikacja jednolitego zestawu usług podmiotowych rejestrów medycznych, 

► planowanych przez CSIOZ działań mających na celu dostosowanie 
podmiotowych rejestrów medycznych do opracowanej w ramach projektu P2 
architektury referencyjnej i specyfikacji usług. 

Zakres powyższych inicjatyw obejmuje zapewnienie wzajemnej spójności 
pomiędzy podmiotowymi rejestrami medycznymi, zapewnie ich spójności 
względem rejestrów referencyjnych i ewidencji zewnętrznych oraz zapewnienie 
udostępniania przez te rejestry standardowego zestawu usług, obejmującego 
m.in. pobieranie, przeszukiwanie i aktualizację danych rejestrowych. Pod 
warunkiem udostępnienia tych usług, wdrażane w ramach omawianego Projektu 
rozwiązanie będzie mogło komunikować się z rejestrami podmiotowymi i korzystać 
z danych w nich gromadzonych. 

                                                        

123 „Further Lessons from Denmark About Computer Systems in Physicians Offices”, Denis 
Protti, Ib Johansen, ElectronicHealthcare Vol. 2 No. 2, 2003. 
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Jeśli wymienione wyżej inicjatywy nie zostaną przeprowadzone lub zostaną 
przeprowadzone częściowo, w ramach omawianego Projektu zrealizowane 
zostaną rozwiązania zapewniające konsolidację danych z podmiotowych rejestrów 
medycznych. Zapewni to dostępność niezbędnych danych dla realizacji 
elektronicznych usług ochrony zdrowia. Niemniej, preferowanym docelowym 
rozwiązaniem jest dwukierunkowa komunikacja z rejestrami podmiotowymi 
w oparciu o udostępniane przez nie usługi, co wymaga realizacji wskazanych 
wyżej inicjatyw. 

9.4.5.2.1.6 Budowa medycznych rejestrów wtórnych 

W ramach Projektu zbudowane zostaną rejestry wtórne. Będą one integrowały 
dane z rejestrów podmiotowych dotyczące obszarów istotnych z perspektywy 
udostępnianych przez wdrażane rozwiązanie usług. Pozwolą one na dostęp do 
tych danych nawet w przypadku niedostępności medycznych rejestrów 
podmiotowych. 

Do kluczowych danych pochodzących z medycznych rejestrów podmiotowych 
niezbędnych dla realizacji funkcjonalności wdrażanego rozwiązania należą: 

► dane identyfikacyjne usługobiorców wraz z informacjami o prawach do 
realizacji świadczeń medycznych w ramach finansowania przez Płatników, 

► informacje o kontraktach na świadczenie usług medycznych zawartych 
pomiędzy Płatnikami a usługodawcami, 

► dane usługodawców, 

► dane personelu medycznego, 

► dane o usługach medycznych oraz ich wycenie, 

► informacje o lekach i produktach farmaceutycznych dopuszczonych do obrotu 
w Polsce, w tym dane o lekach refundowanych 

Dane pozyskiwane z rejestrów podmiotowych do rejestrów wtórnych będą 
weryfikowane z rejestrami referencyjnymi (PESEL, KEP, TERYT). Zakłada się 
możliwość wykorzystania danych zgromadzonych w innych ewidencjach 
zewnętrznych, takich jak KRS, REGON, CEPiK, CRS, Karta Polaka, Karta Pobytu, 
Mały Ruch Graniczny w celu zapewnienia spójności danych. 

Do pozyskiwania danych z części wymienionych rejestrów referencyjnych 
i ewidencji zewnętrznych wykorzystana zostanie platforma ePUAP realizowana 
przez MSWiA (rozdział 9.5.3.1.7). Zakres wykorzystania tej platformy będzie 
zależał od zakresu faktycznie udostępnianych przez nią usług na etapie realizacji 
Projektu. 

9.4.5.2.2 Realizacja elektronicznych usług ochrony zdrowia na rzecz 
usługobiorców 

Rozwiązania wdrażane w ramach Projektu udostępnią elektroniczne usługi 
obejmujące: 

► elektroniczną rejestrację wizyty z uwzględnieniem obsługi kolejek oraz 
elektronicznych skierowań,  

► obsługę elektronicznych recept, 

► obsługę elektronicznych zwolnień, 

► udostępnianie danych medycznych usługobiorcy oraz personelowi 
medycznemu realizującemu usługi medyczne na rzecz pacjenta. 
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Elektroniczne usługi ochrony zdrowia muszą być dostępne bez przerwy 
- 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ewentualna niedostępność wdrażanego 
rozwiązania może wpłynąć np. na możliwość realizacji recepty czy pozyskania 
kluczowej dokumentacji medycznej. Z tego względu niezbędne jest zapewnienie 
z jednej strony ciągłości działania wdrażanego rozwiązania, z drugiej strony 
efektywnych mechanizmów pracy off-line w sytuacjach braku dostępności sieci lub 
systemów informatycznych. 

9.4.5.2.2.1 Umożliwienie elektronicznej rejestracji na wizytę 

Rozwiązanie opisywane w koncepcji umożliwi usługobiorcom rejestrację wizyt 
przez Internet lub inny elektroniczny kanał dostępu. Przed rejestracją możliwe 
będzie uzyskanie informacji o kolejce oczekujących oraz wolnych terminach. 

W ramach elektronicznej rejestracji na poradę udostępnione zostaną następujące 
funkcjonalności: 

► sprawdzanie listy świadczeń udostępnianych przez wybranego usługodawcę, 

► wyszukiwanie usługodawcy świadczącego wybraną usługę medyczną 
(np. pod kątem odległości od miejsca zamieszkania usługobiorcy), 

► możliwość dokonywania rejestracji w momencie wystawiania elektronicznego 
skierowania, 

► rezygnacji z wcześniej zarezerwowanej wizyty lub zmiany jej terminu. 

W przypadku rejestracji na wizytę poradę do lekarza specjalisty, system będzie 
wymagał posiadania skierowania. 

Usługa elektronicznej rejestracji na poradę będzie ograniczona do usługodawców, 
którzy umożliwią jej realizację. Docelowo, powinna ona objąć wszystkie usługi 
świadczone przez usługodawców w oparciu o kontrakt z Płatnikiem. 
Wykorzystanie tego rozwiązania przez usługodawców nie świadczących usług 
w oparciu o kontakt z Płatnikiem lub do rejestracji na usługi inne niż objęte 
kontraktem z Płatnikiem nie jest planowane, ale dopuszcza się taką możliwość. 

Elektroniczna rejestracja na poradę będzie rozwiązaniem uzupełniającym 
względem stosowanych obecnie przez usługodawców sposobów rejestracji. Ze 
względu na zcentralizowanie procesu elektronicznej rejestracji, usługodawca, 
który umożliwi rejestrację on-line, będzie korzystał z systemu także przy rejestracji 
dokonywanej przez usługobiorcę osobiście lub telefonicznie. 

W ramach elektronicznej rejestracji na wizyty zostanie zaimplementowana 
obsługa kolejek oczekujących. Może do tego celu zostać wykorzystana koncepcja 
zaproponowana przez zespół Instytutu Zdrowia Publicznego CMUJ na zlecenie 
Ministerstwa Zdrowia w roku 2007. 

9.4.5.2.2.1.1 Koncepcja obsługi kolejek oczekujących124 

Koncepcja Instytutu Zdrowia Publicznego CMUJ zakłada prowadzenie zapisów 
pacjentów w terminarzach, których składową są listy oczekujących do 
poszczególnych komórek organizacyjnych usługodawcy oraz poszczególnych 
świadczeń. W oparciu o ustalone kryteria, pacjenci klasyfikowani są na grupy 
związane z ich stanem: pacjenci stabilni, pacjenci pilni, pacjenci przyjmowani 
w trybie nagłym. 

Kluczowym pojęciem w omawianej koncepcji jest najbliższy dostępny termin 
przyjęcia (NDTP). Określa ono najbliższy termin, na jaki może zostać zapisany 

                                                        

124 „ICT w służbie ochrony zdrowia”, dr n. med. Michał Kamiński, dr Mariusz Duplaga, 
dr Adam Kozierkiewicz, Konfederacja Pracodawców Polskich. 
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pacjent w stanie stabilnym. Usługodawca może zarezerwować pewną pulę miejsc 
w kolejce na przypadki pilne i nagłe, w związku z tym NDTP nie musi być 
rzeczywiście najbliższym wolnym terminem w terminarzu. 

Pacjenci przyjmowani w trybie nagłym nie są wpisywani do terminarza. Pozostali 
pacjenci wpisywani są do terminarza i dzielą się na: 

► oczekujących – pacjenci pilni oraz pacjenci stabilni, którzy zostali wpisani na 
NDTP lub inny termin, nie późniejszy niż 14 dni od NDTP, 

► w planie leczenia – wpisani na termin wynikający z trybu leczenia lub 
nadzoru, 

► z rezerwacji – pacjenci z własnego wyboru zapisani na termin późniejszy niż 
14 dni od NDTP. 

Zastosowanie przedstawionej koncepcji umożliwia monitorowanie czasu 
oczekiwania na świadczenie mierzonego jako czas oczekiwania dla pacjentów 
oczekujących. Tak wyznaczony czas oczekiwania ma wysoką wartość 
informacyjną, gdyż jest wymuszany jest przez ograniczenia systemu. Nie są brane 
pod uwagę zniekształcenia w postaci czasów oczekiwania pacjentów w planie 
leczenia, z rezerwacji i przyjmowanych w trybie nagłym. 

Przejrzyste zasady zaproponowane w przedstawionej koncepcji mogą pomóc 
w istotny sposób zmniejszyć nadużycia związane z kolejkami oczekujących na 
świadczenia medyczne. Ponadto płatnik oraz usługobiorcy uzyskują dostęp do 
wiarygodnego i łatwego w interpretacji wskaźnika NDTP. 

9.4.5.2.2.2 Wprowadzenie elektronicznych skierowań 

W trakcie rejestracji zdarzeń medycznych, personel medyczny usługodawcy 
będzie wprowadzał do systemu zalecenia dla pacjenta, w tym skierowania. 

Skierowania usługobiorca będzie mógł zrealizować rejestrując się na dalsze 
leczenie w wybranej placówce osobiście lub przez Internet. 

9.4.5.2.2.3 Wprowadzenie elektronicznych recept 

W trakcie rejestracji zdarzeń medycznych, personel medyczny usługodawcy 
będzie wprowadzał do systemu zalecenia dla pacjenta, w tym recepty. System 
będzie wspierał wprowadzanie recept przez lekarza, m.in. informując 
o potencjalnych interakcjach danego leku oraz sprawdzając, czy pacjent nie jest 
na dany lek uczulony. 

W celu realizacji recept, usługobiorca w aptece będzie identyfikowany. Umożliwi to 
farmaceucie pobranie jego recept z systemu. System będzie wspierał ewentualne 
wydawanie zamienników leków m.in. informując o potencjalnych interakcjach oraz 
sprawdzając, czy pacjent nie jest na dany lek uczulony. 

W podobny sposób może być realizowana obsługa zakupu środków 
pomocniczych i ortopedycznych. Zalecenie lub karta może być wydawana przez 
lekarza w formie elektronicznej i w realizowana podobnie jak elektroniczna 
recepta. 

Ze względu na to, iż niektórzy usługobiorcy nie realizują recept osobiście, musi 
być zapewniona możliwość określenia osób uprawnionych do realizacji recept 
w imieniu danego usługobiorcy. Usługobiorca będzie określał listę tych osób 
w ramach udostępnianych mu elektronicznych usług przez Internet lub inny 
elektroniczny kanał dostępu, bądź też w trakcie wizyty w poradni. Osoba 
uprawniona będzie musiała zostać zidentyfikowana w aptece analogicznie jak 
usługobiorca w celu umożliwienia realizacji recept. 
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9.4.5.2.2.4 Wprowadzenie elektronicznych zwolnień lekarskich 

W trakcie rejestracji zdarzeń medycznych, personel medyczny usługodawcy 
będzie wprowadzał do systemu wystawione zwolnienia lekarskie. 

Wydruk zwolnienia lekarskiego uwierzytelniony przez personel medyczny zostanie 
przekazany pacjentowi w celu dalszego przekazania pracodawcy. Jednocześnie, 
elektroniczny dokument zwolnienia zostanie przekazany do ubezpieczyciela (ZUS, 
KRUS) drogą elektroniczną. W przyszłości możliwa może być współpraca w tym 
zakresie także z systemami informatycznymi pracodawców w celu przekazywania 
zwolnień w formie elektronicznej, bez konieczności pośrednictwa pacjenta. 

9.4.5.2.2.5 Udostępnianie danych medycznych pacjenta personelowi medycznemu 
realizującemu usługi medyczne na rzecz tego pacjenta 

Rozwiązanie opisywane w koncepcji pozwoli personelowi medycznemu 
świadczącemu usługę medyczną na rzecz pacjenta, na dostęp do danych tego 
pacjenta w wymaganym miejscu i czasie, co wpłynie bezpośrednio na poprawę 
jakości obsługi pacjenta. Dostęp do danych pacjentów będzie podlegał kontroli 
zgodnie z koncepcją uprawnień i rodzaju udostępnianych danych przedstawioną 
w rozdziale 9.5.2.5. 

9.4.5.2.2.6 Zapewnienie szybkiego dostępu do danych medycznych w przypadkach 
nagłych 

W przypadkach nagłych rozwiązanie opisywane w koncepcji zapewni specjalny 
tryb dostępu do krytycznych dla zdrowia pacjenta danych medycznych 
(np. uczulenia). W jego ramach personel medyczny będzie miał zagwarantowany 
priorytetowy dostęp do funkcjonalności systemu oraz nie będzie wymagane 
autoryzowanie przez pacjenta dostępu do jego krytycznych danych (zgodnie 
z klasyfikacją przedstawioną w rozdziale 9.4.4). 

W celu dalszego ułatwienia dostępu do danych pacjenta w sytuacjach nagłych, 
niektóre prewencyjne mechanizmy bezpieczeństwa mogą zostać zastąpione 
mechanizmami detekcyjnymi (tj. kontrola po fakcie). Podjęcie takich decyzji 
wymaga jednak wcześniejszej dogłębnej analizy ze względu na możliwy 
negatywny wpływ na poufność danych pacjentów gromadzonych w systemie. 

Do celu zapewnienia szybkiego dostępu do danych w przypadkach nagłych 
wykorzystane będą wszystkie obecnie używane metody komunikacji, od sieci 
Internet po sieci komórkowe, tak aby upoważniony ratownik mógł szybko 
i efektywnie dostać wszystkie niezbędne informacje.  

9.4.5.2.3 Wsparcie rozliczeń pomiędzy usługodawcami i aptekami 
a Płatnikami 

Rozwiązanie wdrażane w ramach Projektu będzie wspierało rozliczenia pomiędzy 
usługodawcami i aptekami a Płatnikami w zakresie: 

► rozliczeń między usługodawcami a Płatnikami, dotyczących refundacji usług 
medycznych, 

► rozliczeń miedzy aptekami a Płatnikami, dotyczących refundacji leków, 

► obsługi elektronicznych faktur. 

Implementacja elektronicznych rozliczeń realizacji usług medycznych oraz 
refundacji leków pozwoli na realizację rezultatu skrócenia czasu rozliczeń. 

Kluczowym warunkiem wsparcia rozliczeń pomiędzy usługodawcami i aptekami 
a Płatnikami jest zapewnienie wiarygodności gromadzonych danych 
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o zdarzeniach medycznych. W tym kontekście dane te muszą być wiarygodne 
w szczególności z perspektywy Płatnika. Koncepcję zapewnienia tej 
wiarygodności opisano w podrozdziale 9.4.5.2.4. 

9.4.5.2.3.1 Wsparcie rozliczeń między usługodawcami a Płatnikami 

Gromadzenie danych o zrealizowanych świadczeniach medycznych będzie 
następowało w momencie ich wykonania (patrz podrozdział 9.4.5.2.1.1). 
W oparciu o te dane automatycznie będzie generowane zestawienie 
rozliczeniowe, umożliwiające rozliczenie wykonanych na podstawie kontraktów 
z Płatnikami usług. Usługodawca będzie miał możliwość ręcznego uzupełnienia 
zestawienia rozliczeniowego, przed jego przesłaniem do Płatnika. 

W tym sposobie rozliczeń usługodawca nie będzie obciążany tworzeniem 
dodatkowej sprawozdawczości. Co więcej, dzięki bieżącej rejestracji i weryfikacji 
danych o zdarzeniach medycznych, czas rozliczania wykonanych świadczeń 
będzie mógł zostać skrócony, a docelowo rozliczenia będą mogły być realizowane 
na bieżąco. 

9.4.5.2.3.2 Wsparcie rozliczeń między aptekami a Płatnikami 

Dane o elektronicznych receptach, po ich realizacji przez określoną aptekę, będą 
podstawą do automatyzacji procesu refundacji leków. Rozwiązanie opisywane 
w koncepcji na podstawie gromadzonych danych o realizacji recept na leki objęte 
refundacją będzie umożliwiało generowanie raportów dla Płatników i aptek 
zawierających dane niezbędne do wystawiania faktur. Dzięki bieżącej rejestracji 
realizacji recept możliwe będzie skrócenie okresu rozliczeń pomiędzy płatnikiem 
a apteką. 

9.4.5.2.3.3 Obsługa elektronicznych faktur 

W ramach Projektu opracowany zostanie wzór elektronicznej faktury 
obowiązującej w rozliczeniach pomiędzy usługodawcami i aptekami a Płatnikami. 
Rozwiązanie opisywane w koncepcji umożliwi przekazywanie elektronicznych 
faktur pomiędzy usługodawcami i aptekami a Płatnikami. 

Obsługa księgowania, przechowywania i udostępniania organom finansowym 
faktur nie będzie wspierana przez wdrażane w ramach Projektu rozwiązanie 
- pozostanie w gestii usługodawców i aptek. 

9.4.5.2.4 Zapewnienie wiarygodności gromadzonych danych o zdarzeniach 
medycznych 

Wiarygodność gromadzonych danych o zdarzeniach medycznych zostanie 
zapewniona poprzez: 

► autoryzację wykonania usług medycznych przez usługobiorcę oraz personel 
medyczny usługodawcy, 

► wstępną walidację i weryfikację na etapie rejestrowania danych zdarzenia 
medycznego – sprawdzenie ich poprawności oraz, w przypadku usług 
objętych finansowaniem przez Płatnika, zgodności z kontraktem, 

► parametryzowaną przez Płatników weryfikację zarejestrowanych danych 
o zdarzeniach medycznych, 

► wykrywanie nadużyć w zakresie rejestrowanych zdarzeń medycznych. 

W kolejnych podrozdziałach opisano powyższe mechanizmy zapewnienia 
wiarygodności danych o zdarzeniach medycznych. 



Trwałość techniczna Projektu 

 Studium Wykonalności dla projektu 213 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych 
o zdarzeniach medycznych 

9.4.5.2.4.1 Zapewnienie autoryzacji wykonania usług medycznych przez 
usługobiorcę oraz personel medyczny usługodawcy 

Wdrażane w ramach Projektu rozwiązanie umożliwi zapewnienie autoryzacji 
wykonania świadczeń medycznych zarówno przez personel medyczny udzielający 
tego świadczenia, jak i przez usługobiorcę, na rzecz którego zostało ono 
zrealizowane. Usługobiorca będzie potwierdzał co najmniej fakt wykonania mu 
określonej usługi w określonej placówce. Autoryzacja zostanie oparta na 
wiarygodnym, zapewniającym niezaprzeczalność mechanizmie uwierzytelnienia 
(koncepcja rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa została szerzej omówiona 
w rozdziale 9.4.5.5). 

Autoryzacja wykonania usług medycznych przez dwie niezależne osoby będzie 
podstawowym mechanizmem zapewniającym wiarygodność gromadzonych 
danych medycznych. 

9.4.5.2.4.2 Wprowadzenie wstępnej walidacji i weryfikacji rejestrowanych danych 
o zdarzeniach medycznych 

Wprowadzane przez personel medyczny dane o zdarzeniach medycznych będą 
na bieżąco weryfikowane pod kątem poprawności formalnej. W przypadku 
świadczeń finansowanych przez Płatnika, weryfikowana będzie także ich 
zgodność z zawartym kontraktem oraz ustalonymi w jego ramach limitami. 

Wstępna weryfikacja ma na celu głównie uniknięcie przypadkowych pomyłek, jakie 
mogą wystąpić podczas rejestrowania danych o zdarzeniach medycznych. 

9.4.5.2.4.3 Umożliwienie parametryzacji weryfikacji rejestrowanych danych 
o zdarzeniach medycznych 

Wdrażane w ramach Projektu rozwiązanie zapewni możliwość weryfikacji danych 
o zdarzeniach medycznych – analogicznie, jak ma to obecnie miejsce w OW NFZ. 

Weryfikacja na poziomie wdrażanego rozwiązania zapewni niezbędną 
elastyczność w kontekście możliwych zmian organizacyjnych w systemie ochrony 
zdrowia. W przypadku pojawienia się większej liczby Płatników, możliwa będzie 
weryfikacja danego świadczenia medycznego nie tylko w oparciu o dane 
dotyczące świadczeń finansowanych przez danego Płatnika, ale w oparciu o pełne 
dane zgromadzone w systemie, niezależnie od źródła finansowania. 

Aby zapewnić niezbędną wiarygodność mechanizmów weryfikacji dla Płatników, 
będą oni mieli możliwość definiowania parametrów dla procesu weryfikacji. 
Parametry te będą zatwierdzane przez jednostkę koordynującą Płatników oraz 
jednostkę administrującą wdrażanym rozwiązaniem. 

Parametryzowana weryfikacja rejestrowanych danych o zdarzeniach medycznych 
będzie komplementarnym względem autoryzacji wykonania usług mechanizmem 
zapewniającym wiarygodność danych medycznych. 

Dodatkowo Płatnik będzie miał możliwość importu danych o zdarzeniach 
medycznych wykonanych w ramach zawartych przez niego kontraktów 
m.in. w celu wykonania dalszej weryfikacji. 

9.4.5.2.4.4 Implementacja mechanizmów wykrywania nadużyć w zakresie 
rejestrowanych zdarzeń medycznych 

Wdrażane w ramach Projektu rozwiązanie umożliwi efektywne monitorowanie 
danych oraz transakcji elektronicznych w celu wykrycia potencjalnych nadużyć 
oraz nieprawidłowości. Pozwoli to na wykrywanie przypadków nieprawidłowości 
w rozliczeniach świadczeń.  
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Wykrywanie nadużyć w zakresie rejestrowanych zdarzeń medycznych będzie 
realizowane po weryfikacji (wstępnej i parametryzowanej) oraz rozliczeniu usług 
medycznych. Będzie ono mechanizmem kontroli wiarygodności danych 
medycznych. Jego wyniki pozwolą na ewentualną optymalizację parametrów 
weryfikacji. 

9.4.5.3 Monitorowanie i sprawozdawczość 
Rezultatem realizacji Projektu w obszarze procesów z grupy realizacji świadczeń 
zdrowotnych ma być ich wsparcie w zakresie zarządzania kryzysowego poprzez 
udostępnienie informacji umożliwiającej bieżące monitorowanie sytuacji 
w ochronie zdrowia i reagowanie na zagrożenia. 

Gromadzenie w ramach wdrażanego rozwiązania danych o zdarzeniach 
medycznych umożliwi jednocześnie wsparcie realizacji procesów 
sprawozdawczych, za które odpowiadają usługodawcy i płatnicy, w szczególności 
związanych ze sprawozdawczością statystyczną do GUS. 

9.4.5.3.1 Udostępnianie informacji umożliwiającej bieżące monitorowanie 
sytuacji w ochronie zdrowia i reagowanie na zagrożenia 

W ramach wdrażanego rozwiązania zostaną udostępnione funkcjonalności 
związane z monitorowaniem ochrony zdrowia: 

► Monitorowanie do celów zarządzania kryzysowego pozwoli ustalać mierniki 
i poziomy alarmowe w obszarze występowania zdefiniowanych zdarzeń 
medycznych, np. zachorowań, a na ich podstawie wykrywać i ostrzegać 
o zagrożeniach. 

► Monitorowanie obrotu produktami leczniczymi pozwoli uzyskiwać informacje 
związane z obrotem produktami leczniczymi. 

► Monitorowanie dostępności świadczeń pozwoli uzyskiwać informacje o czasie 
oczekiwania na określone świadczenia medyczne. 

► Monitorowanie kształcenia pracowników medycznych pozwoli uzyskiwać 
informacje związane z obowiązkowym kształceniem personelu medycznego 
oraz stopniem wyszkolenia personelu medycznego usługodawców. 

9.4.5.3.2 Wsparcie realizacji procesów sprawozdawczych 

W ramach wdrażanego rozwiązania gromadzone będą dane pozwalające na 
generowanie szeregu raportów, które obecnie muszą być tworzone przez 
usługodawców oraz Narodowy Fundusz Zdrowia dla takich podmiotów, jak 
m.in. Ministerstwo Zdrowia, Urzędy Statystyczne czy Centra Zdrowia Publicznego. 

Na podstawie dostępnych w systemie danych, będą mogły być automatycznie 
wygenerowane niezbędne raporty, co pozwoli na wyeliminowanie konieczności 
tworzenia tych raportów przez usługodawców i Płatników. Ponadto, zakres danych 
zgromadzonych w systemie będzie umożliwiał generowanie przekrojowych 
raportów dotyczących całego kraju bez konieczności konsolidacji danych 
uzyskiwanych z różnych źródeł. Informacje sprawozdawcze będą generowane 
okresowo lub na żądanie, na potrzeby konkretnego uprawnionego odbiorcy lub 
grupy odbiorców. 

Instytucje odpowiedzialne za organizowanie, planowanie i kontrolowanie sektora 
ochrony zdrowia będą mogły uzyskiwać dostęp do danych i raportów, w zakresie 
do jakiego posiadają uprawnienia. 
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Należy podkreślić, że odpowiedzialność za prawidłowość i jakość danych 
pozostanie po stronie podmiotów te dane przekazujących. 

9.4.5.4 Publikowanie informacji o świadczeniach zdrowotnych 
Rezultatem realizacji Projektu w obszarze procesów z grupy publikowania 
informacji ma być ich wsparcie w zakresie poprawy jakości obsługi pacjenta 
poprzez udostępnienie usługobiorcom elektronicznej historii chorób, wykonanych 
usług, skierowań, recept, zwolnień, planu szczepień, zaleceń, informacji 
o kolejkach w poszczególnych placówkach ochrony zdrowia. 

Ponadto, w ramach wdrażanego rozwiązania publikowane będą informacje 
dotyczące ochrony zdrowia, zarówno dla usługobiorców, jak i innych 
użytkowników – personelu medycznego, usługodawców i Płatników. 

9.4.5.4.1 Udostępnianie usługobiorcom informacji o ich historii medycznej 

Rozwiązanie opisywane w koncepcji umożliwi usługobiorcy pobranie własnych 
podstawowych i rozszerzonych danych medycznych. Ponadto, udostępni mu 
informacje o: 

► receptach i zleceniach na produkty pomocnicze i ortopedyczne – dostępnych 
(przepisanych przez personel medyczny) oraz zrealizowanych, 

► skierowaniach i umówionych wizytach, 

► zwolnieniach lekarskich, 

► wykonanych i zaplanowanych badaniach, 

► wykonanych szczepieniach i planie szczepień. 

9.4.5.4.2 Umożliwienie publikowania ogólnodostępnych informacji 
dotyczących ochrony zdrowia 

Rozwiązanie opisywane w koncepcji umożliwi publikowanie ogólnych informacji 
dotyczących ochrony zdrowia, których adresatem są wszyscy uczestnicy systemu 
ochrony zdrowia lub poszczególne ich grupy (usługobiorcy, personel medyczny, 
usługodawcy, itp.). Mogą one obejmować: 

► aktualności w zakresie ochrony zdrowia – zagrożenia dla zdrowia, aktualnie 
realizowane projekty, itp. 

► informacje o dostępnych usługach ochrony zdrowia, w tym listy świadczeń 
udostępnianych przez poszczególnych usługodawców i szacowanym czasie 
oczekiwanie na poradę lub badanie (wizytę), 

► informacje o obowiązkach związanych z ochroną zdrowia (dotyczące 
m.in. pracodawców), 

► poradniki dotyczące profilaktyki zdrowotnej. 

Projekt może umożliwić także udostępnienie danych historycznych dotyczących 
epizodów leczenia pacjentów publicznego systemu ochrony zdrowia w Polsce. 
Szczegółowe dane rozliczeniowe dotyczące leczenia pacjentów są gromadzone 
przez NFZ w jednolitym formacie od roku 2003. Warunkiem realizacji tego 
elementu jest zgoda i zaangażowanie NFZ oraz uzgodnienie zasad i zakresu 
przekazania i udostępniania danych NFZ. 



Trwałość techniczna Projektu 

 Studium Wykonalności dla projektu 216 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych 
o zdarzeniach medycznych 

9.4.5.4.3 Udostępnianie rejestrów przedmiotowych 

W celu udostępnienia wysokiej jakości przetworzonych danych dotyczących 
zachorowań na wybrane rodzaje chorób, w ramach Projektu zostaną utworzone 
rejestry przedmiotowe. Będą one aktualizowane automatycznie, na bieżąco, 
w oparciu o rejestrowane przez personel medyczny dane o zdarzeniach 
medycznych. Dzięki temu będą wiarygodnym źródłem aktualnych danych 
o zachorowaniach, których dotyczą. 

Tworzone w ramach realizacji Projektu rejestry przedmiotowe zostaną 
zaprojektowane w oparciu o funkcjonujące obecnie rejestry przedmiotowe, których 
prowadzenie regulują przepisy prawa lub są utrzymywane ze względu na ważne 
potrzeby ochrony zdrowia. 

9.4.5.5 Bezpieczeństwo w proponowanej koncepcji rozwiązania 
Z uwagi na przetwarzanie wrażliwych danych, zapewnienie odpowiedniego 
poziomu bezpieczeństwa stanowi istotne wymaganie dla projektowanego 
rozwiązania. Aspekt bezpieczeństwa nie oznacza wyłącznie konieczności 
spełnienia wymagań bezpieczeństwa zdefiniowanych w powszechnie przyjętych 
normach bezpieczeństwa (np. ISO 27001 / 17799), ale ze względu na fakt, że 
bezpieczeństwo jest kluczowym czynnikiem powodzenia całego przedsięwzięcia 
(konieczność pozyskania zaufania pacjentów i personelu medycznego do 
korzystania z projektowanych rozwiązań elektronicznych), jest ono rozumiane 
znacznie szerzej. 

Problematyka bezpieczeństwa proponowanej koncepcji architektury jest 
rozpatrywana z punktu widzenia ryzyka utraty: 

► integralności danych – sytuacji, gdy dane przetwarzane w poszczególnych 
podsystemach zostaną w sposób nieautoryzowany lub przypadkowy 
zmodyfikowane, dotyczy to także ochrony transmisji danych pomiędzy 
systemami, 

► poufności danych – sytuacji, gdy zgromadzone dane (w szczególności dane 
medyczne) zostaną udostępnione nieuprawnionej osobie, 

► dostępności rozwiązania – sytuacji, gdy wdrożone rozwiązanie nie będzie 
możliwe do wykorzystania na żądanie, w założonym czasie, przez 
autoryzowany podmiot lub jego wydajność nie będzie spełniała wymagań. 

Istotne jest, aby system zabezpieczeń platformy był kompletny i spójny. 
Odpowiadać on musi nowoczesnym trendom w tej dziedzinie oraz zapewniać 
możliwość stałego dostosowywania do zmieniających się potrzeb i ciągłego 
postępu technologicznego. W szczególności system zabezpieczeń musi być tak 
zaprojektowany, aby zapewniać bezpieczeństwo danych i podsystemów je 
przetwarzających, w kontekście zidentyfikowanych zagrożeń. 

Projektowany system bezpieczeństwa musi być zgodny z krajowymi oraz 
międzynarodowymi wymaganiami prawnymi oraz musi być budowany zgodnie 
z referencyjnym modelem architektonicznym według obowiązujących w tym 
zakresie najlepszych praktyk np. metodyki SABSA (Sherwood Applied Business 
Security Architecture). Metodyka SABSA, której głównym założeniem jest 
przyjęcie wymagań biznesowych za punkt wyjścia do wszelkich analiz 
bezpieczeństwa, umożliwia opracowanie całościowego i spójnego systemu 
bezpieczeństwa, który w optymalny sposób będzie dostosowany do specyfiki 
sektora służby zdrowia. Metodyka SABSA jest wykorzystywana przez wiele 
organizacji na świecie do budowy architektury bezpieczeństwa przedsiębiorstwa 
i zarządzania usługami. Jest ona zgodna z takimi powszechnie wykorzystywanymi 
standardami, jak: ITIL / ISO 20000, ISO 27001 / 17799, CobiT, BS 15000 / AS 
8018. Ponadto, dzięki swojej warstwowej konstrukcji, metodyka SABSA pozwala 
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na efektywną budowę systemu bezpieczeństwa zarówno na poziomie koncepcji 
zabezpieczenia, strategii i polityki bezpieczeństwa, jak również, wynikających 
z przyjętej koncepcji zabezpieczenia, poszczególnych komponentów 
zabezpieczających (haseł, certyfikatów, itp.). 

W celu zapewnienia kompleksowego podejścia do bezpieczeństwa platformy, 
należy dążyć do zastosowania trójwarstwowego modelu, w którym zabezpieczenia 
platformy będą implementowane na poziomie organizacji, procesów oraz 
w warstwie technicznej. 

Dla bezpieczeństwa platformy w warstwie organizacyjnej istotne jest ustalenie 
i wdrożenie organizacji odpowiedzialnej za jej bezpieczeństwo z precyzyjnie 
przypisanymi rolami i odpowiedzialnościami. Role w zakresie bezpieczeństwa 
powinny dotyczyć każdej z grup użytkowników platformy i powinny uwzględniać 
podział odpowiedzialności na: 

► definiowanie wymagań bezpieczeństwa – ustalanie zasad i reguł 
postępowania w zakresie bezpieczeństwa, pozwalających na realizację 
założonych celów, ujęte w postaci polityk i procedur, 

► realizację wymagań bezpieczeństwa – implementacja i realizacja rozwiązań 
zapewniających wymagany poziom bezpieczeństwa, zgodnie ze 
zdefiniowanymi zasadami i regułami, 

► kontrolę efektywności działania systemu bezpieczeństwa – bieżąca 
weryfikacja stopnia wypełnienia zasad i reguł bezpieczeństwa oraz ich 
spójności i adekwatności w stosunku do istniejących zagrożeń.  

Na poziomie procesów najistotniejsze są: 

► procesy zarządzania zmianami w komponentach (podsystemach) platformy 
oraz jej architekturze – mające na celu zapewnienie, że wszelkie 
parametryzacje lub modyfikacje funkcjonalności podsystemów są 
autoryzowane oraz wolne od błędów, 

► procesy zarządzania uprawnieniami w ramach platformy – mające na celu 
zapewnienie, że poziom dostępu użytkowników do danych przechowywanych 
z bazach warstwy danych, jest adekwatny do potrzeb oraz że uprawnienia są 
nadawane w sposób autoryzowany, zgodnie z ustaleniami, 

► procesy monitorowania bezpieczeństwa – mające na celu wykrycie 
potencjalnych incydentów bezpieczeństwa oraz zapewnienie odpowiedniej 
reakcji na incydenty. Proces powinien być wspierany funkcjonalnością 
wykrywania nadużyć, 

► procesy zarządzania ciągłością działania – mające na celu zapewnienie 
w określonym zakresie dostępności platformy na wypadek awarii lub innych 
nieprzewidzianych sytuacji mogących spowodować jej niedostępność. 

Wszystkie wymagania bezpieczeństwa powinny być zebrane w spójny system 
dokumentacji, składający się ze strategii bezpieczeństwa, ogólnej polityki 
bezpieczeństwa oraz szczegółowych polityk i procedur bezpieczeństwa. 

Bezpieczeństwo w warstwie technicznej oprócz standardowych mechanizmów 
bezpieczeństwa systemów operacyjnych i baz danych będzie między innymi 
oparte na technikach kryptograficznych oraz infrastrukturze klucza publicznego – 
w szczególności w zakresie dostępu do danych medycznych. Użytkownicy 
systemu będą posiadać certyfikaty cyfrowe, wiążące ich jednoznaczne 
identyfikatory w systemie z parami kluczy kryptograficznych (docelowo 
z wykorzystaniem podpisu elektronicznego zapisanego na elektronicznych 
dowodach osobistych). Dodatkowo w certyfikaty cyfrowe będzie zaopatrzony 
każdy podsystem platformy, w celu zabezpieczenia wymienianych komunikatów 
sieciowych.  
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Bezpieczeństwo wrażliwych danych będzie zapewnione przez ich szyfrowanie, 
zarówno podczas transmisji, jak również w miejscu ich przechowywania na 
nośnikach danych. Szyfrowanie wrażliwych danych w miejscu przechowywania 
ma na celu zapewnienie, że dostęp do tych danych będą mieli wyłącznie 
uprawnieni użytkownicy. W oparciu o wykorzystywaną infrastrukturę klucza 
publicznego, zakładane jest również stosowanie usługi wiarygodnego znakowania 
czasem. Możliwe będzie także elektroniczne podpisywanie dokumentów 
posiadanym certyfikatem, co zagwarantuje niezaprzeczalność. 

Poszczególne zasoby platformy będą chronione zgodnie z warstwową koncepcją 
bezpieczeństwa z wykorzystaniem zabezpieczeń adekwatnych do występujących 
zagrożeń szacowanych na podstawie analizy ryzyka. Kluczowym elementem 
bezpieczeństwa platformy jest kontrola dostępu w punkcie styku sieci wewnętrznej 
z sieciami zewnętrznymi (Apteki, Usługodawcy, Usługobiorcy, Płatnicy oraz siecią 
internet np. na potrzeby obsługi internetowego konta pacjenta). Ruch wymieniany 
z sieciami zewnętrznymi będzie ograniczony wyłącznie do wymaganego minimum 
oraz dodatkowo monitorowany za pomocą systemu wykrywania i przeciwdziałania 
nadużyciom.  

Wszystkie serwery udostępniające usługi w sieciach zewnętrznych będą 
umieszczone w dwóch segmentach sieci chronionej (DMZ) o ograniczonych 
(z wykorzystaniem firewall) do minimum możliwościach komunikacji z siecią 
wewnętrzną. Dodatkowo, ruch w sieci wewnętrznej będzie filtrowany na 
urządzeniach sieciowych w celu ochrony kluczowych komponentów platformy. 
Zakładana jest całkowita separacja wewnętrznej sieci platformy od sieci 
biurowych. Ogólny schemat separacji sieci wewnętrznej od sieci publicznej 
prezentuje poniższy rysunek. 

Rysunek 71 Koncepcyjny schemat zabezpieczenia wdrażanego rozwiązania na 
styku z siecią publiczną 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

W ramach pierwszego segmentu sieci chronionej działał będzie serwer webowy 
realizujący funkcje interfejsu portalu (frontend) oraz rozwiązania zapewniające 
bezpieczeństwo: firewall, proxy, system pułapki (honeypot) oraz system 
wykrywania włamań (IDS). 

W ramach drugiego segmentu sieci chronionej działał będzie silnik portalu 
(backend) oraz rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo: firewall, brama 
aplikacyjna umożliwiająca wykrywanie ataków na aplikacje, system wykrywania 
włamań. 

Wszystkie komponenty platformy będą wyposażone w oprogramowanie chroniące 
przed złośliwym oprogramowaniem oraz przeciwdziałające próbom ataków 
sieciowych. Prawdopodobieństwo pomyślnych prób penetracji będzie dodatkowo 
ograniczone poprzez przeprowadzenie procesu utwardzania (ang. hardening) 
wszystkich komponentów platformy zgodnie z zaleceniami dostawców 
oprogramowania oraz najlepszymi praktykami, jak również ich regularnego 
uaktualniania pod względem bezpieczeństwa, jak również dzięki zastosowaniu 
systemu pułapki (ang. honeypot), który będzie monitorował ataki, generował 
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statystyki penetracji i niepowołanych aktywności. Stan bezpieczeństwa 
technicznego platformy będzie dodatkowo podlegał okresowym audytom 
bezpieczeństwa. 

Bezpieczeństwo, w szczególności zapewnienie poufności danych medycznych, 
jest jedną z najbardziej istotnych cech wdrażanego rozwiązania. System winien 
spełniać wymogi zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych 
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny 
odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych 
osobowych – w celu rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych 
Osobowych (GIODO). 

System musi z jednej strony chronić dane usługobiorców przed nieupoważnionym 
dostępem, a z drugiej umożliwiać i ułatwiać pracę personelu medycznego. 
Wymagania te są czasami sprzeczne, toteż muszą obowiązywać jasne, ścisłe 
reguły postępowania. Dlatego, z punktu widzenia ryzyka utraty poufności oraz 
integralności przetwarzanych danych, istotne jest zapewnienie następujących 
elementów bezpieczeństwa: 

► uwierzytelnienia – mającego na celu zapewnienie, że dany użytkownik, jest 
tym za kogo się podaje, 

► autoryzacji – mającej na celu zapewnienie, że dany użytkownik jest 
uprawniony do wykonania żądanej operacji, 

► rozliczalności – mającej na celu zapewnienie, że dla każdej istotnej operacji 
istnieje możliwość jednoznacznego wskazania użytkownika, który ją wykonał. 

W celu zapewnienia optymalnego balansu pomiędzy funkcjonalnością systemu 
a jego bezpieczeństwem (w szczególności aspektem poufności danych) 
opracowany powinien zostać model relacji zaufania wszystkich stron, 
uwzględniający klasyfikację danych na klasy poufności. W tym celu przed 
wdrożeniem systemu powinien być opracowany wielowymiarowy model dostępu 
do danych wyposażony w diagramy relacji zaufania, który na etapie wdrożenia 
i testowania systemu będzie stanowił punkt odniesienia dla definiowania reguł 
dostępu. Należy zastosować optymalny dla tej skali systemu model skorelowany 
z modelem dostępu. 

Wprowadzanie danych źródłowych do SIOZ będzie realizowane wyłącznie przez 
uprawnione podmioty (np. przez personel medyczny usługodawców) 
posiadających odpowiedni poziom autoryzacji, przy czym różne grupy 
pracowników medycznych będą miały różne uprawnienia do wprowadzania 
danych. Zarządzanie rozdziałem uprawnień (SoD – Segregation of Duties) winien 
zapewnić odpowiedni system kontroli. Ze względu na konieczność potwierdzenia 
tożsamości i uprawnień osoby wprowadzającej dane celowe będzie silne 
uwierzytelnienie pracowników medycznych na bazie usług PKI oraz posługiwanie 
się przez pracowników medycznych podpisem elektronicznym. W wyjątkowych 
sytuacjach możliwe będzie skorzystanie z mobilnego kanału dostępu do danych 
o pacjencie przez służby ratunkowe (ratownicy w sytuacjach krytycznych nie będą 
mieli czasu na zalogowanie się z komputera). Dlatego kanał mobilny winien 
opierać się na zaufanej bazie numerów ratowników wraz z potwierdzonym kodem. 
Dodatkowo rozwiązanie opisywane w koncepcji będzie zapewniać rejestrację 
informacji o każdorazowym dostępie do danych (kto – kiedy – w jakim zakresie). 

Uwierzytelnienie pracownika medycznego jest koniecznym, ale nie 
wystarczającym warunkiem dostępu do danych medycznych pacjenta. Drugim 
warunkiem jest posiadanie upoważnienia usługobiorcy. Usługobiorca będzie 
uprawniony do pobierania własnych danych medycznych oraz do upoważniania 
usługodawców do dostępu do wybranych danych. W ten sposób zapewniona 
zostanie poufność danych medycznych. Usługobiorca sam określi, kto i przez jaki 
okres będzie miał prawo do wglądu w jego dane medyczne oraz będzie miał 
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możliwość ograniczenia dostępu do niektórych, wrażliwych dla niego danych. 
Takie rozwiązanie pomoże budować społeczne zaufanie do SIOZ. 

Uwierzytelnianie będzie oparte na silnej technice uwierzytelnienia, wymagającej 
od użytkownika posiadania klucza prywatnego (docelowo zapisanego na 
elektronicznym dowodzie osobistym lub na elektronicznych kartach medycznych – 
„kartach młodego pacjenta”) oraz znajomości kodu PIN, umożliwiającego dostęp 
do tego klucza. Oprócz uwierzytelnienia użytkowników platformy, certyfikaty 
cyfrowe będą służyły do uwierzytelnienia każdego z modułów (podsystemów) 
platformy, wymieniających komunikaty sieciowe. 

W celu zapewnienia wysokiego poziomu poufności danych medycznych, zakłada 
się konieczność każdorazowej autoryzacji dostępu do tych danych przez 
usługobiorcę. Jest to bardzo istotne zagadnienie w szczególności w kontekście 
dostępu do danych medycznych oraz autoryzacji wykonania usług medycznych, 
zarówno przez personel medyczny tej usługi udzielający, jak i przez 
korzystającego z niej usługobiorcę. Zapewni to, że dostęp do danych medycznych 
zostanie udzielony wyłącznie usługobiorcy, którego dane te dotyczą oraz 
uprawnionemu przez niego personelowi medycznemu. W sytuacjach 
szczególnych uprawniony personel medyczny, np. ratownik medyczny, lekarz 
będzie miał jednak możliwość pobrania krytycznych danych medycznych (zgodnie 
z klasyfikacją przedstawioną w rozdziale 9.4.4) bez zgody usługobiorcy, który nie 
może jej udzielić. Dostęp taki musi być jednak rejestrowany, a usługobiorca 
powinien zostać powiadomiony o udzieleniu takiego dostępu. Jednocześnie, 
między innymi takie sytuacje powinny być monitorowane przez moduł wykrywania 
nadużyć. 

Autoryzacja musi zostać oparta na wiarygodnym mechanizmie uwierzytelnienia. 
Dla zapewnienia elastyczności zarządzania uprawnieniami użytkowników, przyjęty 
będzie powszechnie stosowany model kontroli dostępu bazujący na rolach 
(RBAC – Role Based Access Control). Wyjściowy zestaw uprawnień będzie 
ograniczony do wymaganego minimum, potrzebnego do realizacji wszystkich 
celów systemu informacyjnego w ochronie zdrowia. Podstawowym założeniem 
funkcji autoryzacji jest przeniesienie na usługobiorców odpowiedzialności za 
zarządzanie uprawnieniami dostępu do ich prywatnych danych, dzięki 
umożliwieniu modyfikacji w określonym zakresie przypisanych im domyślnych 
profili uprawnień. 

Kontrola prywatności przechowywanych danych w ramach wdrażanego 
rozwiązania wymaga zastosowania efektywnego mechanizmu rozliczalności. 
Wszystkie krytyczne operacje przeprowadzone w poszczególnych podsystemach 
platformy będę rejestrowane i archiwizowane. Usługobiorcy będą mieli możliwość 
uzyskania informacji o podmiotach, które uzyskiwały dostęp do ich indywidualnych 
danych (osobowych i medycznych). Jest to szczególne istotne w celu 
umożliwienia kontroli awaryjnego dostępu do danych o stanie zdrowia 
usługobiorców, który z racji charakteru pełnionej funkcji będzie udostępniony 
ratownikom medycznym. 

Na etapie projektowania podsystemu analiz, statystyk i raportów należy zapewnić 
jego odporność na ataki statystyczne. 

Kluczowym zagadnieniem jest zapewnienie wysokiej dostępności funkcjonalności 
platformy, jak również jej wydajności. Niedostępność platformy lub opóźnienie 
w dostępie do krytycznej informacji wiąże się z zagrożeniem dla życia. Stosowane 
rozwiązania organizacyjne, procesowe i techniczne będą odpowiednio 
zaprojektowane w celu podtrzymania ciągłości działania na wypadek 
niekorzystnych wydarzeń losowych. Dodatkowo, w warstwie technicznej wiąże się 
to z koniecznością zapewnienia redundancji elementów infrastruktury technicznej 
oraz łączy teleinformatycznych, jak również organizacji zapasowego ośrodka 
przetwarzania danych. Na poziomie sieci wdrożone zostaną mechanizmy 
zapewnienia jakości (QoS – Quality of Service), w celu zminimalizowania 
opóźnień związanych z transmisją krytycznych komunikatów sieciowych. 
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9.4.6 Powiązanie architektury wdrażanego rozwiązania 
z innymi projektami planowanymi do realizacji 
przez CSIOZ 

Projekt „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów 
cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” jest powiązany z innymi działaniami 
realizowanymi przez CSIOZ, w szczególności z projektem „Platforma 
udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów 
medycznych” (P2). Rozwiązania wdrażane w ramach tych projektów określane są 
łącznie Systemem Informacyjnym Ochrony Zdrowia (SIOZ). W kolejnych 
podrozdziałach opisano współzależności występujące na poziomie architektury 
pomiędzy projektem P1 i P2 oraz innymi działaniami planowanymi do realizacji 
przez CSIOZ. 

9.4.6.1 Wpływ innych działań planowanych do realizacji przez 
CSIOZ na realizację Projektu 
Oprócz analizowanego Projektu, CSIOZ planuje także inne działania związane 
z informatyzacją ochrony zdrowia. Ich realizacja ma znaczenie dla Projektu 
w zakresie: 

► zapewnienia dostępności spójnych i wiarygodnych danych z podmiotowych 
rejestrów medycznych, dotyczących w szczególności usługobiorców, 
usługodawców i aptek oraz personelu medycznego, 

► zapewnienia usług zarządzania zabezpieczeniami na potrzeby SIOZ. 

Poniżej opisano działania CSIOZ mające na celu zapewnienie wskazanych wyżej 
elementów na potrzeby Projektu. 

9.4.6.1.1 Zapewnienie dostępności spójnych i wiarygodnych danych 
z podmiotowych rejestrów medycznych 

Głównym celem Projektu jest gromadzenie, analiza i udostępnianie danych 
o zdarzeniach medycznych. Gromadzenie tych danych wymaga dostępu do 
spójnych i wiarygodnych danych rejestrowych, m.in. na temat uczestników 
procesów informacyjnych w ochronie zdrowia (usługobiorcy, usługodawcy, 
personel medyczny, apteki, itp.) i powiązań między nimi (np. kontrakty), procedur 
medycznych i chorób (słowniki ICD-9, ICD-10, ICF, ICHI, SNOMED, ATC), usług 
medycznych i produktów farmaceutycznych. 

Zapewnienie dostępności spójnych i wiarygodnych danych rejestrowych jest 
przedmiotem: 

► w części – projektu „Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług 
i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych” (P2), 

► w części – może być zrealizowane w ramach innych projektów i inicjatyw 
planowanych przez CSIOZ lub przez właścicieli rejestrów. 

W ramach projektu P2 opracowana ma zostać architektura referencyjna dla 
podmiotowych rejestrów medycznych oraz specyfikacja usług udostępnianych 
przez podmiotowe rejestry medyczne. W oparciu o te produkty projektu P2, 
CSIOZ planuje dalsze prace mające na celu dostosowanie podmiotowych 
rejestrów medycznych do opracowanej architektury referencyjnej i specyfikacji 
usług (w szczególności inicjatywa „Systemy związane z przebudową, 
dostosowaniem, utrzymaniem i monitorowaniem rejestrów i innych zasobów 
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ochrony zdrowia przez organy publiczne, w tym administrację państwową 
i samorządową”). Prace takie mogą być przeprowadzone także przez instytucje 
odpowiedzialne za utrzymanie poszczególnych rejestrów. 

W celu uniezależnienia realizacji Projektu od terminu realizacji prac związanych 
z dostosowaniem medycznych rejestrów podmiotowych do architektury 
referencyjnej i specyfikacji usług, w ramach Projektu zrealizowane zostaną 
narzędzia do konsolidacji danych, które pozwolą na korzystanie w minimalnym 
niezbędnym zakresie z danych gromadzonych w podmiotowych rejestrach 
medycznych. 

9.4.6.1.2 Zapewnienie usług zarządzania zabezpieczeniami 

W ramach projektu P2 zostaną opracowane elementy podsystemu zarządzania 
zabezpieczeniami i prywatnością realizujące usługi zarządzania tożsamością, 
uwierzytelniania użytkowników, kontroli dostępu oraz składania i weryfikowania 
podpisów elektronicznych. Elementy pełniące analogiczne funkcje są niezbędne 
także dla działania rozwiązań wdrażanych w ramach analizowanego Projektu. 
W celu zapewnienia efektywności kosztowej obydwu projektów, zakłada się że 
rozwiązanie wdrażane w ramach Projektu będzie wykorzystywało elementy 
podsystemu zarządzania zabezpieczeniami i prywatnością wdrażane w ramach 
projektu P2. 

9.4.6.2 Wpływ realizacji Projektu na inne działania planowane 
do realizacji przez CSIOZ 
W ramach analizowanego Projektu zostaną opracowane mechanizmy integracji 
SIOZ (rozwiązań informatycznych wdrażanych w ramach projektów P1 i P2) oraz 
zostanie zrealizowana Szyna Usług na potrzeby SIOZ. Opracowanie 
mechanizmów integracji jest warunkiem rozpoczęcia prac nad Platformą Wymiany 
Dokumentów w ramach projektu P2, jak również innych działań planowanych 
przez CSIOZ, m.in. w zakresie realizacji platformy szkoleń i wymiany wiedzy 
z zakresu ochrony zdrowia oraz w zakresie rozwoju telemedycyny. Szyna Usług 
natomiast będzie wykorzystywana przez rozwiązania wdrażane w ramach projektu 
P2 oraz docelowo także inne rozwiązania wdrażane w ochronie zdrowia. 

W wyniku realizacji Projektu zostanie wdrożony system, który powinien stanowić 
centralny element architektury systemu ochrony zdrowia w Polsce. W związku 
z tym, Beneficjent Projektu powinien zapewnić zgodność wdrażanych w dalszej 
kolejności rozwiązań z produktami Projektu. Ponadto, realizacja kolejnych 
inicjatyw w obszarze elektronicznych usług ochrony zdrowia powinna zostać 
poprzedzona analizami w zakresie spójności i komplementarności z produktami 
Projektu. 

9.5 Architektura rozwiązania 
W celu opracowania architektury systemów informatycznych wdrażanych 
w ramach Projektu zastosowano podejście top-down, w którym następuje 
przejście z ogólnego ujęcia procesowo-organizacyjnego do ujęcia 
technologicznego. Pozwala ono na pełne zrozumienie projektowanego systemu 
informatycznego jako całości i koncentrację na osiągnięciu celów Projektu. 
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W ramach niniejszego opracowania opisano koncepcję architektury rozwiązania 
podzieloną na następujące warstwy: 

► Warstwę biznesową – obejmującą procesy informacyjne ochrony zdrowia 
z wyszczególnieniem przepływów informacyjnych, które będą realizowane 
w oparciu o rozwiązanie opisywane w koncepcji, 

► Warstwę danych – obejmującą repozytoria danych wykorzystywane w ramach 
wdrażanego rozwiązania, 

► Warstwę aplikacyjną – obejmującą aplikacje prezentacji, integracji oraz logiki 
biznesowej wdrażanego rozwiązania, 

► Warstwę technologiczną – ograniczoną do elementów architektury 
w aspekcie niezbędnych do funkcjonowania systemu zasobów sprzętowych, 
infrastruktury sieciowej, wymaganych standardów, oprogramowania 
systemowego i narzędziowego. 

Rysunek 72 Podejście do opisu architektury rozwiązania 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

9.5.1 Warstwa biznesowa 

Przedstawione docelowe procesy informacyjne w ochronie zdrowia zostały 
podzielone na grupy według ich kluczowych uczestników – usługobiorcy oraz 
personelu medycznego oraz pozostałych głównych uczestników tj. Płatnika, 
usługodawcę, aptekę oraz Ministerstwo Zdrowia. Poszczególne procesy 
i podprocesy zostały opisane w jednolity sposób oraz zilustrowane mapami 
przygotowanymi za pomocą narzędzia ARIS. 

9.5.1.1 Opis procesów informacyjnych 
Procesy informacyjne, które będą funkcjonowały w ochronie zdrowia w wyniku 
wdrożenia Projektu, zostały szczegółowo opisane w Załączniku 1 do niniejszego 
Studium Wykonalności. 
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W kolejnym rozdziale ograniczono się do przedstawienia przepływów 
informacyjnych związanych ze wsparciem procesów opisanych w załączniku przez 
rozwiązanie opisywane w koncepcji. 

9.5.1.2 Przepływy informacyjne 
W kolejnych podrozdziałach zostały przedstawione przepływy informacyjne 
pomiędzy wdrażanym w ramach Projektu rozwiązaniem a poszczególnymi 
grupami jego użytkowników. Ilustruje je poniższy diagram. 

Rysunek 73 Przepływy informacyjne między wdrażanym rozwiązaniem a jego 
użytkownikami 
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Źródło: Opracowanie własne. 

Przedstawiony zbiór funkcjonalności nie jest zamknięty. Otwarta, zorientowana na 
usługi architektura rozwiązania pozwoli na rozszerzanie zakresu oferowanych 
użytkownikom usług bez wprowadzania zasadniczych zmian w systemie. Dzięki 
wbudowanemu repozytorium usług, usługi będą w sposób elastyczny 
udostępniane usługi na zewnątrz, jak również będzie możliwe modelowanie 
nowych usług, odnoszących się do systemów wewnętrznych, bądź zewnętrznych. 

9.5.1.2.1 Obsługa usługobiorców 

Jednym z podstawowych celów Projektu jest poprawa jakości obsługi 
usługobiorców. W ramach realizacji tego celu powstaną nowe procesy 
informacyjne. Wdrażane rozwiązanie udostępni usługobiorcom następujące 
funkcjonalności: 

► Dostęp do informacji o historii leczenia obejmującej m.in. odbyte wizyty, 
udzielone usługi, informacje o usługodawcach, lekarzach, wykonanych 
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badaniach, miejscach, gdzie znajdują się rozszerzone dane medyczne 
(dokumentacja medyczna, zdjęcia, wyniki badań), informacje o kosztach 
udzielonych usług, ewentualnych dopłatach usługobiorcy, wystawionych 
i zrealizowanych receptach, wystawionych skierowaniach i zwolnieniach 
lekarskich; 

► Dostęp do informacji o profilaktyce leczenia obejmującej m.in. informacje 
o wykonanych i koniecznych do wykonania szczepieniach, szczepieniach 
dodatkowych, kosztach szczepień, miejscach wykonania szczepień, 
informacje o wykonanych i przyszłych badaniach kontrolnych, informacje 
o sposobie leczenia (bazy wiedzy); 

► Dostęp do informacji o podstawowych danych medycznych, takich jak grupa 
krwi, waga, wzrost, uczulenia, choroby przewlekłe i zażywane leki; 

► Możliwość wprowadzania danych dotyczących m.in. wagi, wzrostu, 
planowanych badań i wizyt lekarskich; 

► Dostęp do informacji o dostępnych usługach medycznych – informacja 
o usługodawcach świadczących usługi, lekarzach, specjalnościach; 

► Dostęp do informacji o usługodawcach (dane teleadresowe) świadczących 
wybraną usługę medyczną oraz możliwość rejestracji na wizytę; 

► Możliwość wydruków, raportów, zestawień. 

9.5.1.2.2 Obsługa usługodawców (w tym aptek) 

Jednym z rezultatów Projektu będzie udostępnienie wiarygodnych danych 
o zdarzeniach medycznych. Rozwiązanie opisywane w koncepcji zapewni obsługę 
znacznej części procesu związanego z gromadzeniem, przetwarzaniem 
i sprawozdawaniem danych w obszarze opieki zdrowotnej. 

Dostępność w SIOZ pełnej informacji o realizowanych na terenie kraju 
świadczeniach medycznych pozwoli realizować kontrolowaną weryfikację danych 
sprawozdawanych przez usługodawców. W celu określenia reguł weryfikacji, 
płatnicy będą definiowali parametry weryfikacji zbierane i przekazywane przez 
Jednostkę Koordynującą Płatników. Wyodrębnienie Jednostki Koordynującej 
Płatników w tym procesie pozwoli na sprawną, gwarantującą ochronę interesów 
obydwu stron współpracę Płatników i Jednostki Administrującej SIOZ. 

Rozwiązanie opisywane w koncepcji będzie udostępniać usługodawcom usługi 
pozwalające na wyszukiwanie usługobiorcy i sprawdzanie jego statusu, pobieranie 
danych teleadresowych pacjenta, pobieranie podstawowych danych medycznych 
usługobiorcy, pośredni dostęp do rozszerzonych danych medycznych 
usługobiorcy, wyszukiwanie innych usługodawców, rejestrację udzielonych 
świadczeń medycznych, rozliczenia z Płatnikiem.  

Wdrażane rozwiązanie umożliwi usługodawcom prowadzenie zapisów na wizyty 
z wykorzystaniem elektronicznego skierowania, informowanie usługobiorców 
o zmianach terminów, niezbędnych badaniach itd. Opisane funkcjonalności będą 
także dostępne, w ograniczonym zakresie dla organów nadzoru (np. 
monitorowanie kształcenia) i Płatników finansujących świadczenia. 

W zakresie obsługi aptek rozwiązanie opisywane w koncepcji będzie realizować 
obsługę recept elektronicznych, rozliczenia refundacji leków i monitorowanie 
obrotu produktami leczniczymi. Funkcjonalności te będą także dostępne 
w niezbędnym zakresie dla nadzoru i Płatników. 

Część usług udostępnianych przez wdrażane rozwiązanie, w szczególności 
obsługa świadczeń innych niż podstawowa opieka zdrowotna, lecznictwo 
uzdrowiskowe i ratownictwo medyczne, będzie wymagała stosowania przez 
usługodawców własnych, lokalnych systemów informatycznych. Z tego powodu 
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część usługodawców będzie musiała zakupić, bądź dostosować wykorzystywane 
obecnie zintegrowane rozwiązania wspierające ich pracę w celu współpracy 
z wdrażanym rozwiązaniem. 

9.5.1.2.2.1 Systemy lokalne usługodawców 

Większość usługodawców, w szczególności z rodzaju lecznictwa zamkniętego 
będzie wykorzystywała lokalne (własne) zintegrowane systemy informatyczne. 
Komunikacja z systemem SIOZ będzie prowadzona on-line (za wyjątkiem 
przypadków awaryjnych) z wykorzystaniem standardu EN13606 lub HL7 do 
transferu danych alfanumerycznych, a dystrybucja i zarządzanie danymi 
obrazowymi zgodnie ze standardem DICOM. Zapewnienie integracji systemów 
usługodawców będzie realizowane poprzez wykorzystanie profili IHE (patrz 
rozdział 9.5.4.4.7). Funkcjonalności lokalnych systemów informacyjnych w 
większości rozwiązań są pogrupowane w moduły systemów: HIS oraz LIS, PIS, 
RIS, PACS: 

► Moduł Ruchu Chorych pacjentów lecznictwa zamkniętego, w szczególności 
obejmujący leczenie szpitalne, leczenie uzdrowiskowe, hospicja (HIS): 
rejestracja danych pacjenta, nadanie nr identyfikacyjnych (pacjenta, księgi 
głównej, epizodu, dokumentacji), ewidencja ruchów między-oddziałowych, 
trybów przyjęć, wypisu, źródła finansowania (kod Płatnika, ubezpieczyciela, 
płatność pacjenta), rejestracja informacji o lekarzach, oddziałach, sali, 
przepustek, rejestracja kodów diagnoz, procedur, rejestracja zleceń, recept, 
generowanie raportów. 

► Moduł Ruchu Chorych pacjentów lecznictwa otwartego, w szczególności 
obejmujący leczenie ambulatoryjne, POZ, leczenie stomatologiczne, leczenie 
uzdrowiskowe, leczenie psychiatryczne, rehabilitacyjne (HIS): rejestracja 
danych pacjenta, wizyty, lekarza, wykonanie, anulowanie wizyty, rejestracja 
kodów diagnoz, procedur, generowanie raportów, rejestracja deklaracji POZ, 
rejestracja zleceń, recept. 

► Moduł Zleceń Medycznych: rejestracja zdarzeń w ramach realizacji procedury 
medycznej, informacji o zleceniu wg grupy procedur w formacie list 
roboczych, wyznaczanie terminu badania, rejestracja materiału do badania, 
wyniku badania. 

► Elektroniczny Rekord Pacjenta: repozytorium danych medycznych pacjenta: 
dane kliniczne, przebieg leczenia, wyniki diagnostyczne i terapeutyczne, 
wyniki wykonanych procedur (badań laboratoryjnych, obrazów 
diagnostycznych, sygnałów biomedycznych, raportów, farmakoterapii), 
wydruki (karta wypisowa), archiwizacja (historia choroby). 

► Moduł Rozliczeniowy (HIS): generowanie danych do rozliczeń z Płatnikiem, 
edycja danych do rozliczeń, grupowanie danych wg JGP, monitorowanie 
realizacji kontraktu, generowanie wydruków, raportów i zestawień, transfer 
plików do systemu Finansowo-Księgowego. 

► Moduł Administracyjny (HIS): administracja użytkownikami i dostępem, 
nadawanie uprawnień, monitorowanie pracy, konfiguracja interfejsów, 
zarządzanie bezpieczeństwem. 

► Laboratoryjny System Informacyjny (LIS): obsługa zleceń papierowych oraz 
elektronicznych (list roboczych), połączenie aparatury analitycznej z 
systemem informatycznym (obsługa analizatorów), obsługa pracy 
laboratorium, rejestracja wyników, elektroniczny transfer danych z i do 
systemu HIS (zlecenia i wyniki). 

► Farmaceutyczny System Informacyjny (PIS): obsługa obrotu lekami: 
zamawianie leków, obsługa gospodarki magazynowej leków (remanenty, 
analiza stanów zapasów, rozliczenie leków przeterminowanych 
i zniszczonych, wydruki), obsługa leków robionych na zamówienie, obsługa 
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dystrybucji leków, generowanie raportów, zestawień, wydruków, funkcje 
kontrolne. 

► Radiologiczny System Informacyjny (RIS): rejestracja pacjenta (obsługa 
zleceń elektronicznych i papierowych), wyznaczanie terminu, elektroniczny 
transfer danych, obsługa list roboczych, rejestracja, transfer, wydruk 
raportów, generowanie zestawień, obsługa magazynowa, rejestracja zużytych 
materiałów. 

► System archiwizacji i transmisji obrazów (PACS): obsługa danych 
obrazowych: akwizycja obrazów, transfer obrazów, wizualizacja obrazów, 
archiwizacja obrazów. 

Dodatkowo w ramach systemów usługodawców funkcjonują systemy Kadrowo –
Płacowe oraz Finansowo – Księgowe. 

Lokalne systemy usługodawców w ramach współpracy z wdrażanym w ramach 
Projektu rozwiązaniem, będą pobierać oraz przekazywać dane w następującym 
zakresie125: 

► informacje pobierane przez systemy usługodawców z wdrażanego 
rozwiązania: 

o podstawowe i rozszerzone dane medyczne pacjenta, 

o pozostałe dane – zestawienia rozliczeniowe, kontrakty; 

► informacje przekazywane z lokalnych systemów usługodawców do 
wdrażanego rozwiązania: 

o podstawowe i rozszerzone dane medyczne pacjenta, 

o pozostałe dane – faktury, zestawienia rozliczeniowe, kontrakty oraz dane 
dotyczące posiadanych zasobów (zatrudniony personel medyczny, 
użytkowany sprzęt medyczny). 

9.5.1.2.2.2 Aplikacja usługodawcy w ramach wdrażanego rozwiązania 

Usługodawcy świadczący usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz 
lecznictwa uzdrowiskowego, programów profilaktycznych, WZW, którzy nie 
wykorzystują (i nie planują uruchomić) własnych systemów informatycznych, będą 
korzystali z aplikacji internetowej (on-line) udostępnionej w ramach SIOZ. 
Aplikacja będzie udostępniała także funkcje dostosowane do potrzeb ratowników 
medycznych korzystających z urządzeń mobilnych. 

Funkcjonalności udostępnione w ramach tej aplikacji będą dostosowane do 
potrzeb korzystającego z niej użytkownika i mogą obejmować: 

► Obsługę ruchu chorych: rejestracja pacjenta, nadanie nr identyfikacyjnych 
(pacjenta, dokumentacji), rejestracja źródła finansowania (kod Płatnika, 
ubezpieczyciela, płatność pacjenta), rejestracja informacji o lekarzach, 
rejestracja kodów diagnoz, procedur, rejestracja wizyty, deklaracji POZ, 
udzielonej porady, rejestracja zleceń, skierowań, recept, zwolnień; 

► Obsługę zleceń: rejestracja zdarzeń w ramach realizacji procedury 
medycznej, informacji o zleceniu, wyznaczanie terminu kolejnej wizyty 
obsługa zleceń papierowych oraz elektronicznych, obsługa recept i zwolnień 
lekarskich 

► Elektroniczny Rekord Pacjenta: repozytorium danych medycznych pacjenta: 
przebieg leczenia,, wyniki wykonanych procedur, wydruki (karta medyczna), 
archiwizacja (historia choroby); 

                                                        

125 Wykorzystano klasyfikację danych przedstawioną w rozdziale 9.4.4 niniejszego Studium 
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► Obsługę rozliczeń: generowanie danych do rozliczeń z Płatnikiem, edycja 
danych do rozliczeń, grupowanie danych wg JGP, monitorowanie realizacji 
kontraktu, generowanie wydruków, raportów i zestawień, transfer plików do 
systemu Finansowo-Księgowego; 

► Obsługę administracyjna: administracja użytkownikami i dostępem, 
nadawanie uprawnień, monitorowanie pracy; 

► Obsługę specjalistycznego personelu medycznego: ewidencja danych 
personelu medycznego, specjalizacji; 

► Obsługę rejestracji na usługi medyczne. 

Usługodawcy, dla których niezbędne są inne niż wymienione wyżej 
funkcjonalności, w szczególności usługodawcy świadczący usługi inne niż 
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, lecznictwa uzdrowiskowego, WZW, 
programów profilaktycznych i ratownictwa medycznego, będą w celu uzyskania 
tych funkcjonalności korzystali z własnych, lokalnych rozwiązań informatycznych 
zintegrowanych z wdrażanym rozwiązaniem (patrz podrozdział 9.5.1.2.2.1 wyżej). 

9.5.1.2.2.3 Praca off-line 

Zarówno w przypadku wykorzystywania przez usługodawcę aplikacji on-line, jak 
i w przypadku stosowania lokalnych rozwiązań informatycznych współpracujących 
z wdrażanym rozwiązaniem, dane będą przekazywane na bieżąco, w trybie 
on-line. 

W sytuacjach awaryjnych, w szczególności okresowego braku dostępu do 
Internetu, system informatyczny będzie mógł rejestrować dane o zdarzeniach 
medycznych lokalnie. Będą one mogły zostać przesłane zbiorczo, w trybie 
wsadowym, po przywróceniu połączenia. 

Aplikacja on-line także umożliwi wprowadzanie danych już po wykonaniu 
świadczenia. Dzięki temu także usługodawcy nie posiadający własnych rozwiązań 
informatycznych będą mieli możliwość zarejestrowania po fakcie zdarzeń 
medycznych z okresu niedostępności sieci. W okresie niedostępności będą jednak 
musieli gromadzić dane w inny sposób, np. w dokumentacji papierowej. 

W sytuacjach pracy off-line niezbędna będzie późniejsza autoryzacja zdarzeń 
medycznych przez usługobiorców w celu zapewnienia wiarygodności 
gromadzonych danych. 

9.5.1.2.3 Obsługa podmiotów finansujących i kontrolujących ochronę 
zdrowia 

Podmiotom finansującym i kontrolującym ochronę zdrowia, m.in. Ministerstwu 
Zdrowia, Ministerstwu Finansów, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, Ministerstwu Obrony Narodowej, Płatnikom, jednostkom 
administracji samorządowej, rozwiązanie opisywane w koncepcji umożliwi 
autoryzowany dostęp do aktualnej i wiarygodnej informacji o usługodawcach 
i usługobiorcach, w tym o udzielonych świadczeniach medycznych 
i wypisywanych receptach, zwolnieniach lekarskich, ewidencji zasobów ochrony 
zdrowia, dostępności świadczeń, kwalifikacjach pracowników, kosztach leczenia 
i sytuacji finansowej zakładów opieki zdrowotnej itd. 

9.5.1.2.3.1 Umożliwienie analizy danych dotyczących ochrony zdrowia 

Podmioty finansujące i kontrolujące ochronę zdrowia dzięki wdrażanemu 
rozwiązaniu uzyskają szeroki dostęp do danych dotyczących ochrony zdrowia 
zgromadzonych w hurtowni danych. Umożliwi to m.in. wykonywanie analiz 
historycznych, wykrywanie zagrożeń, prowadzenie analiz statystycznych 
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zgromadzonych danych, sporządzanie raportów statystycznych. Dostęp do analiz, 
w zakresie dostosowanych do potrzeb danej instytucji, będą miały następujące 
podmioty: Ministerstwo Zdrowia, Płatnicy, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej, Główny Urząd Statystyczny, 
Główny Inspektorat Sanitarny, Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Państwowy 
Zakład Higieny, jednostki samorządu terytorialnego, instytuty badawcze. 

Głównym użytkownikiem warstwy analitycznej wdrażanych w ramach Projektu 
rozwiązań będzie Ministerstwo Zdrowia, które odpowiada za planowanie polityki 
zdrowotnej i z którego perspektywy możliwość uzyskiwania wiarygodnych 
statystyk i prowadzenia na ich podstawie analiz ma kluczowe znaczenie. Projekt 
dostarczy MZ niezbędne narzędzia, aby jednak mogły być one wykorzystane 
konieczne będzie powołanie zespołu dysponującego odpowiednimi 
kompetencjami, który będzie odpowiadał za przygotowywanie raportów i analiz. 
Z utrzymaniem takiego zespołu będą wiązały się koszty, które będzie musiało 
ponieść MZ lub podmiot, któremu zostanie przypisana odpowiedzialność za 
przygotowywanie analiz. Podmiot taki powinien zostać wskazany przed 
wdrożeniem systemów warstwy analitycznej (Hurtownia Danych – 
Analizy,statystyki i raporty oraz Hurtownia Danych – Monitorowanie). 

Należy wziąć pod uwagę, że proponowany sposób prowadzenia analiz pozwoli 
zrezygnować z mało efektywnego procesu pozyskiwania danych statystycznych 
przez MZ funkcjonującego obecnie (patrz 9.6.2.9). 

9.5.1.2.3.2 Umożliwienie obsługi administracyjnej i serwisowej 

W ramach wdrażanego rozwiązania jednostce administrującej SIOZ zostaną 
udostępnione funkcjonalności umożliwiające: 

► obsługę raportów, zestawień, analiz (dostęp do hurtowni danych), 

► obsługę administracyjną: administracja użytkownikami i dostępem, nadawanie 
uprawnień, monitorowanie pracy, 

► obsługę serwisową: aktualizacja baz, modułów, zarządzanie wersjami. 

Wdrażane rozwiązanie umożliwi jednostce administrującej SIOZ także 
zamieszczanie informacji dotyczących funkcjonowania tego systemu dla 
usługobiorców i innych użytkowników, które zostaną opublikowane na portalu 
publicznym. 

9.5.1.2.3.3 Wsparcie procesów realizowanych przez Ministerstwo Zdrowia 

Na potrzeby Ministerstwa Zdrowia, wdrażane rozwiązanie oprócz analizy danych 
umożliwi: 

► wprowadzanie katalogu leków i produktów medycznych (danych dotyczących 
refundacji leków), 

► obsługę słowników, 

► wsparcie zarządzania kryzysowego. 

Ministerstwu zostanie także udostępniona funkcjonalność zarządzania dostępem 
do wdrażanego rozwiązania oraz zamieszczania informacji dotyczących ochrony 
zdrowia oraz Systemu Informacji Ochrony Zdrowia dla usługobiorców i innych 
użytkowników, które zostaną opublikowane na portalu publicznym. 

9.5.1.2.3.4 Wsparcie procesów realizowanych przez Płatników 

Na potrzeby Płatników, wdrażane rozwiązanie oprócz analizy danych umożliwi: 
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► obsługę parametrów weryfikacji: definiowane i transfer parametrów 
weryfikacji, definiowanie i transfer grup rozliczeniowych (JGP), definiowanie 
i transfer usług medycznych, 

► obsługę rozliczeń: pobieranie i transfer faktur i danych rozliczeniowych, 
generowanie wydruków, 

► rejestrację kontraktów i specjalistycznego personelu medycznego: transfer 
danych o zawartych kontraktach i personelu medycznym (usługodawcy, 
usługi, kody procedur, miejsca wykonywanych usług), 

► rejestrację ubezpieczonych: ewidencja i transfer informacji o ubezpieczonych 
i statusie ubezpieczenia, 

► pobieranie danych o wykonanych usługach i lekach refundowanych, 

► obsługę raportów, zestawień, analiz (dostęp do hurtowni danych), 

► obsługę administracyjną: administracja użytkownikami i dostępem, nadawanie 
uprawnień, monitorowanie pracy. 

Dodatkowo, Płatnik będzie miał możliwość generowania zestawień 
rozliczeniowych na potrzeby rozliczeń innych niż oparte na powszechnym 
ubezpieczeniu zdrowotnym, tj. rozliczeń świadczeń na rzecz pacjentów z krajów 
UE, świadczeń na rzecz osób objętych opieką socjalną i innych. Zestawienia takie 
będą dla płatnika podstawą do wystawiania rachunków instytucjom właściwym 
krajów UE (pacjenci z krajów UE), wójtom i burmistrzom (osoby objęte opieką 
socjalną), Ministerstwu Zdrowia oraz Ministerstwu Obrony Narodowej. 

Wdrażane rozwiązanie umożliwi Płatnikom także zamieszczanie informacji 
dotyczących ochrony zdrowia dla usługobiorców i innych użytkowników, które 
zostaną opublikowane na portalu publicznym. 

Wdrażane w ramach Projektu rozwiązanie będzie spójne z rozwiązaniami 
funkcjonującymi w NFZ, w szczególności z rozwiązaniami on-line przedstawionymi 
w rozdziale 9.2.2.2 oraz innymi planowanymi rozwiązaniami. 

9.5.1.2.3.5 Lokalna aplikacja Płatnika 

Obecnie płatnicy korzystają z własnych rozwiązań informatycznych wspierających 
ich działalność. Po wdrożeniu Projektu będą je w dalszym ciągu wykorzystywać, 
funkcjonalności systemów obecnego Płatnika obejmują: 

► obsługę rozliczeń usług medycznych i leków refundowanych, 

► obsługę kontraktów usług medycznych, 

► obsługę weryfikacji usług medycznych i sprzedanych leków, 

► obsługę list POZ, 

► obsługę dystrybucji recept, 

► obsługę sprawozdawczości, 

► obsługę słowników i rejestrów, 

► obsługę kontroli, 

► obsługę formularzy UE, 

► obsługę finansów i księgowości, 

► obsługę kadr i płac, środków trwałych, 

► obsługę administracyjna i serwisu. 
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9.5.1.2.4 Pozyskiwanie danych z wykazów, wyciągów, replik słowników, 
słowników i rejestrów 

Zapewnienie realizacji elektronicznych usług ochrony zdrowia przez wdrażane 
w ramach Projektu rozwiązanie, wymaga dostępu do danych słownikowych, 
rejestrowych i innych baz, których właścicielami są organy administracji rządowej 
i samorządowej i inne instytucje, jak również części medycznych rejestrów 
podmiotowych. W celu pozyskiwania danych z medycznych rejestrów 
podmiotowych konieczna będzie współpraca z samorządami zawodowymi, m.in. 
Naczelną Izbą Lekarską oraz izbami okręgowymi, Naczelną Izbą Aptekarską, itp. 
Z kolei z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pozyskiwane będą 
dane dotyczące obywateli (system PESEL). 

Medyczne rejestry podmiotowe wymagają obecnie w niektórych przypadkach 
informatyzacji, a w niektórych dostosowania w celu umożliwienia efektywnego  
pobierania (w trybie „odpytywania”) z nich danych przez wdrażane rozwiązanie. 
Ze względu na potencjalny brak spójności i niską jakość tych danych w niektórych 
z rejestrów, w ramach Projektu zrealizowane zostaną mechanizmy konsolidacji 
danych z podmiotowych rejestrów medycznych. Natomiast działania zmierzające 
do modernizacji podmiotowych rejestrów medycznych, tj. związane z ich 
informatyzacją i dostosowaniem do standardów, są planowane przez CSIOZ, m.in. 
w ramach projektu P2, jak również innych inicjatyw. 

9.5.2 Warstwa danych 

Zgodnie z koncepcją rozwiązania, część danych niezbędnych dla udostępnienia 
założonych funkcjonalności będzie gromadzona i wykorzystywana w ramach 
wdrażanego rozwiązania, część zaś będzie pobierana z zewnętrznych źródeł 
danych. 

W celu przedstawienia poszczególnych elementów architektury rozwiązania 
w warstwie danych, podzielono te elementy na cztery grupy: 

► Centralne bazy danych – w ramach tej grupy opisano bazy danych, które 
zostaną zbudowane w ramach wdrażanego rozwiązania w celu zapewnienia 
gromadzenia i udostępniania danych na potrzeby realizacji przedstawionej 
koncepcji. 

► Bazy rozszerzonych danych medycznych (bazy EMR) – w ramach tej grupy 
opisano bazy danych pozwalające na gromadzenie i udostępnianie 
rozszerzonych danych medycznych. Dla tej grupy określono dwie opcje 
sposobu realizacji. 

► Pomocnicze bazy danych – w ramach tej grupy opisano bazy danych 
zawierające dane i informacje wykorzystywane w ramach innych baz 
i aplikacji, tak jak na przykład rejestry wtórne. 

► Zewnętrzne bazy danych – w ramach tej grupy opisano zewnętrzne źródła 
danych, z których będzie korzystało rozwiązanie opisywane w koncepcji 
w celu realizacji przedstawionej koncepcji. 
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Rysunek 74 Podejście do prezentacji elementów warstwy danych 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

W kolejnych podrozdziałach przedstawiono poszczególne grupy elementów 
architektury w warstwie danych. Na zakończenie opisano uprawnienia 
poszczególnych ról użytkowników do każdej z grup danych, których klasyfikacja 
została przedstawiona w ramach koncepcji rozwiązania (rozdział 9.4.4). 

9.5.2.1 Centralne bazy danych 
Centralne bazy danych obejmują bazy danych, które zostaną zbudowane 
w ramach wdrażanego rozwiązania w celu zapewnienia gromadzenia 
i udostępniania danych na potrzeby realizacji przedstawionej koncepcji. Grupa ta 
nie obejmuje baz rozszerzonych danych medycznych, pomocniczych baz danych 
oraz zewnętrznych źródeł danych, które będą wykorzystywane w ramach 
wdrażanego rozwiązania. 

W poniższej tabeli opisano zakres danych gromadzonych w centralnych bazach 
danych. 

Tabela 17 Centralne bazy danych budowane w ramach wdrażanego rozwiązania 

Baza danych Opis zakresu gromadzonych danych 

  

Baza Zdarzeń Medycznych będzie gromadziła dane 
o zdarzeniach medycznych rejestrowane przez 
personel medyczny usługodawców. 

W Bazie Zdarzeń Medycznych będą także 
gromadzone dodatkowe dane wprowadzane przez 
usługodawcę pozwalające na rozliczenie usługi 
pomiędzy usługodawcą i Płatnikiem. 

  

Baza Indywidualnych Danych Medycznych będzie 
gromadziła podstawowe dane medyczne pacjenta, 
zgodne np. z normą EN 13606 (EHR-LR), oraz 
referencje do rozszerzonych danych medycznych, 
w których przechowywana jest pełna dokumentacja 
medyczna usługobiorcy. 

  

Baza Recept będzie przechowywała dane o  
wypisanych i zrealizowanych receptach, jak również 
zleceniach i kartach zakupu środków pomocniczych 
i ortopedycznych. 



Trwałość techniczna Projektu 

 Studium Wykonalności dla projektu 233 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych 
o zdarzeniach medycznych 

Baza danych Opis zakresu gromadzonych danych 

  

Baza Skierowań i zwolnień będzie przechowywała 
dane o  skierowaniach do specjalistów i na dalsze 
leczenie oraz zwolnienia lekarskich. 

  

Rejestry przedmiotowe będą gromadziły elementarne 
statystyczne dane medyczne dotyczące różnych grup 
chorób. Jest to ten sam zakres danych, jaki 
gromadzony jest w obecnie funkcjonujących rejestrach 
przedmiotowych. Rejestry przedmiotowe utworzone w 
ramach Projektu będą jednak gromadziły dane w 
jednolity sposób dla wszystkich grup chorób i będą 
aktualizowane w oparciu o rejestrowane na bieżąco 
przez personel medyczny dane o zdarzeniach 
medycznych. Dodatkowo, w ramach rejestrów 
przedmiotowych zostanie utworzony rejestr zgonów. 

Budowa rejestrów przedmiotowych została 
szczegółowo opisana w dalszej części niniejszego 
rozdziału. 

Źródło: Opracowanie własne. 

W kolejnych podrozdziałach uszczegółowiono opis rejestrów przedmiotowych 
budowanych w ramach Projektu. 

9.5.2.1.1 Budowa rejestrów przedmiotowych 

W ramach Projektu zostaną zbudowane lub przebudowane w przypadku rejestrów 
już istniejących przedstawione szczegółowo w kolejnych podrozdziałach 
medyczne rejestry przedmiotowe, tj. rejestry, które gromadzą elementarne 
statystyczne dane medyczne dotyczące różnych grup chorób: 

► Centralny Rejestr Chorób Zawodowych, 

► Centralny Rejestr Gruźlicy, 

► Krajowy Rejestr Nowotworów, 

► Krajowy Rejestr Operacji Kardiochirurgicznych (KROK) u dorosłych i u dzieci, 

► Narodowy Rejestr Raka Płuca, 

► Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych (PL-ACS), 

► Ogólnopolski Rejestr Problemów Kardiologicznych u Płodów, 

► Rejestr Chorobowości Szpitalnej, 

► Rejestr Choroby Leśniowskiego-Crohna, 

► Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych, 

► Rejestr Zachorowań na Choroby Zakaźne i Dodatnich Wyników Badań 
Laboratoryjnych, 

► Reumatologiczny Rejestr Pacjentów. 

W ramach wdrażanego rozwiązania zostanie utworzony także Rejestr zgonów, 
w którym gromadzone będą dane o zmarłych i przyczynach zgonów do celów 
statystycznych. 



Trwałość techniczna Projektu 

 Studium Wykonalności dla projektu 234 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych 
o zdarzeniach medycznych 

Wymienione powyżej rejestry będą aktualizowane automatycznie podczas 
rejestracji zdarzeń medycznych przez personel medyczny. Dzięki temu będą 
wiarygodnym źródłem aktualnych danych o zachorowaniach na grupy chorób, 
których dotyczą. 

Przedstawiona lista rejestrów przedmiotowych nie jest zamknięta – stosowanie do 
potrzeb i wymagań prawnych, w systemie będzie istniała możliwość tworzenia 
nowych rejestrów przedmiotowych w oparciu o dane wprowadzane przez personel 
medycznych w ramach rejestracji zdarzeń medycznych. Szczegółowe wymagania 
względem rejestrów przedmiotowych zostaną opracowane na etapie realizacji 
Projektu. 

Po opracowaniu projektu rejestrów przedmiotowych niezbędne będzie 
opracowanie rozporządzeń regulujących ich funkcjonowanie. Wdrożenie rejestrów 
powinno się rozpocząć po dostosowaniu ich projektu do ostatecznego brzmienia 
przyjętych rozporządzeń. 

Rysunek 75 Proponowane etapy projektowania rejestrów przedmiotowych 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

Rejestry przedmiotowe powinny być budowane z uwzględnieniem 
opracowywanego przez MSWiA Centralnego Modelu Danych. Projekt Centralnego 
Modelu Danych ma na celu uporządkowanie rejestrów publicznych i zapewnienie 
ich referencyjności. 

Poszczególne rejestry przedmiotowe zostały szczegółowo przedstawione 
w Załączniku nr 1 w ramach opisu procesów informacyjnych. Poniżej 
przedstawiono szczegółowo jedynie Rejestr Zgonów, gdyż jako jedyny spośród 
rejestrów przedmiotowych będzie on tworzony od nowa, a nie w oparciu o rejestr 
funkcjonujący obecnie. 

9.5.2.1.1.1 Rejestr zgonów 

W ramach wdrażanego rozwiązania, zostanie utworzony Rejestr zgonów 
przechowujący dane osób zmarłych wraz z informacjami o przyczynach zgonu. 

Kluczowe dane gromadzone w tym rejestrze będą obejmowały informacje 
gromadzone na w ramach rejestracji kart zgonu126 obejmujące: 

► Identyfikator osoby – PESEL, 

► Imię i nazwisko, 

► Płeć, 

► Datę i miejsce urodzenia (dokładną godzinę – w przypadku dziecka do 
pierwszego roku), 

► Datę zgonu (wraz z dokładną godziną – w przypadku dziecka do pierwszego 
roku), 

                                                        

126 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru karty zgonu 
oraz sposobu jej wypełniania (Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1782) 
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► Miejsce zgonu, 

► Ostatnie miejsce zamieszkania, 

► Przyczyny zgonu wprowadzone przez lekarza w języku naturalnym, 

► Przyczyny zgonu opisane zgodnie z klasyfikacją ICD – wyznaczone przez 
wdrażane rozwiązanie w oparciu o opis przyczyn zgonu w języku naturalnym, 

► Zasadniczą przyczynę zgonu (do celów statystycznych, opisaną zgodnie 
z klasyfikacją ICD, wyznaczaną automatycznie przez system zgodnie 
z zaleceniami WHO oraz Eurostat127, w oparciu o Słownik przyczyn zgonów – 
rozdział 9.5.2.3.1.7), 

► Dane identyfikacyjne osoby stwierdzającej zgon, 

► Dane dodatkowe w przypadku dziecka do 1 roku (ciężar i długość ciała 
dziecka oraz dane nt. porodu i ciąży). 

Dane dotyczące zgonu w zakresie przedstawionym powyżej będą wprowadzane 
do systemu przez lekarza stwierdzającego zgon i gromadzone w Rejestrze 
zgonów. Dzięki integracji wdrażanego rozwiązania z systemami GUS oraz 
MSWiA, wprowadzone dane będą mogły być udostępniane w sposób 
automatyczny do systemów statystycznych GUS oraz systemu PESEL. W takim 
wypadku byłaby możliwa rezygnacja z przekazywania obecnie stosowanej 
papierowej karty zgonu do GUS oraz urzędu stanu cywilnego. 

W oparciu o Rejestr zgonów możliwe będzie prowadzenie statystyk związanych 
z przyczynami i liczbą zgonów. 

Komponent programowy odpowiedzialny za zarządzanie tym rejestrem będzie 
udostępniał usługi dodawania, przeglądania, weryfikowania oraz wyszukiwania 
wpisów. Możliwe będzie także generowanie zestawień zbiorczych i statystyk. 

9.5.2.2 Bazy rozszerzonych danych medycznych (bazy EMR) 
W bazach rozszerzonych danych medycznych będą gromadzone i udostępnianie 
rozszerzone dane medyczne (zgodnie z klasyfikacją danych pacjenta 
przedstawioną w rozdziale 9.4.4.1). W odróżnieniu od przedstawionych wcześniej 
centralnych baz danych, dla tej grupy elementów warstwy danych określono opcje 
sposobu realizacji. 

W poniższej tabeli przedstawiono zakres danych, jaki będzie gromadzony 
w bazach rozszerzonych danych medycznych. 

                                                        

127 Task Force on “Causes of Death Statistics”: “Production of Methods and Tools for 
Improving Causes of Death Statistics at Codification Level”, EC – Eurostat, 21 listopada 
2001 r. (Doc OS/E3/01/COD/11 (EN)) 
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Tabela 18 Zakres danych gromadzonych w bazach rozszerzonych danych 
medycznych 

Baza danych Opis zakresu gromadzonych danych 

 

Bazy dokumentacji medycznej będą gromadziły 
dokumentację medyczną obejmującą w szczególności 
historię zdrowia i chorób, dokumentacje przebiegu 
ciąży, karty informacyjne z leczenia szpitalnego 
(wypisy). 

W bazie dokumentacji nie będą gromadzone elementy 
dokumentacji medycznej gromadzone w ramach baz 
centralnych, w szczególności recepty, zwolnienia 
lekarskie i skierowania. 

 

Bazy wyników laboratoryjnych będą gromadziły wyniki 
badań laboratoryjnych. 

 

Bazy zdjęć będą gromadziły multimedialne 
rozszerzone dane medyczne, głównie zdjęcia 
uzyskiwane w wyniku badań diagnostycznych. 

Źródło: Opracowanie własne. 

9.5.2.2.1 Sposób przekazywania i przechowywania rozszerzonych danych 
medycznych 

Rozszerzone dane medyczne będą gromadzone w składnicach (repozytoriach) 
zgodnie z przyjętymi standardami, określającymi również sposób wyszukiwania 
i udostępniania tych danych. Mogą zostać zastosowane następujące kluczowe 
standardy przechowywania i wymiany danych medycznych: 

► HL7 – standard definiujący sposób wymiany oraz reprezentacji danych 
zawartych w elektronicznej karcie zdrowia pacjenta (EHR), 

► HL7 CDA – standard definiujący strukturę i semantykę dokumentów 
klinicznych. 

► EN 13606 – europejski standard definiujący sposób wymiany oraz 
reprezentacji danych zawartych w elektronicznej karcie zdrowia pacjenta 
(EHR), zgodny z openEHR, 

► DICOM – do celów przetwarzania i wymiany obrazów medycznych, 
dopuszcza się również starszy standard ACR – NEMA. Elementem 
specyfikacji DICOM jest standard WADO, który definiuje usługę sieciową 
pozwalającą na dostęp i prezentowanie obiektów trwałych DICOM. 

► EDIFACT - do celów elektronicznej wymiany danych pomiędzy różnymi 
placówkami służby zdrowia, 

► IHE RID – profil IHE opisujący dostęp do informacji na temat pacjenta oraz 
istniejących trwałych dokumentów. 

► IHE XDS – profil IHE opisujący model przechowywania i indeksowania 
danych medycznych. Definiuje repozytorium dokumentów, odpowiadające za 
składowanie danych, oraz rejestr dokumentów, przechowujący metadane 
dotyczące dokumentów gromadzonych w repozytorium. 
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► MML – oparty na HL7 CDA standard wymiany dokumentów medycznych. 

► LOINC – do opisu wyników badań laboratoryjnych. 

9.5.2.2.2 Opcje realizacji baz rozszerzonych danych medycznych 

Repozytoria przechowujące rozszerzone dane medyczne zostaną zbudowane 
w modelu rozproszonym. Podejście takie przyjęto, gdyż dane pacjenta są 
najczęściej potrzebne na potrzeby kontynuacji leczenia w placówce, w której 
powstały lub w innej placówce w tym samym regionie. 

Analizie poddano dwa możliwe rozwiązania w zakresie sposobu budowy baz 
rozszerzonych danych medycznych: 

► lokalne bazy rozszerzonych danych medycznych – lokalne bazy gromadzące 
rozszerzone dane medyczne poszczególnych usługodawców, 

► regionalne bazy rozszerzonych danych medycznych – regionalne bazy 
gromadzące rozszerzone dane medyczne wszystkich usługodawców 
działających w danym regionie. 

Relacje do rozszerzonych danych medycznych – niezależnie od przyjętego 
modelu ich przechowywania – będą utrzymywane na poziomie centralnej Bazy 
Zdarzeń Medycznych i udostępniane poprzez usługi wdrażanego rozwiązania. 
Dzięki temu rozszerzone dane medyczne będą mogły być wyszukiwane 
i pobierane niezależnie od miejsca ich przechowywania. 

W oparciu o przedstawione wyżej opcje wyróżniono warianty inwestycyjne 
Projektu, które zostały szerzej opisane w rozdziałach 9.6.3 oraz 9.6.4. 

9.5.2.3 Pomocnicze bazy danych 
W bazach pomocniczych będą zawarte dane i informację, które dotyczą innych 
baz i aplikacji. Zadaniem baz pomocniczych jest synchronizacja i dystrybucja 
danych podstawowych do innych aplikacji, jak również pobieranie danych z innych 
baz. 

W pomocniczych bazach danych gromadzone będą tzw. dane podstawowe (ang. 
master data) obejmujące rejestry wtórne, słowniki, dane o użytkownikach i ich 
uprawnieniach. W ramach pomocniczych baz danych będą utrzymywane także 
indeksy (mapowania) danych podstawowych w pozostałych bazach danych 
(centralnych, jak i zewnętrznych). Zarządzanie danymi podstawowymi (patrz 
rozdział 9.5.3.4) będzie ściśle powiązane z hurtownią danych, która będzie 
pracować na skonsolidowanych indeksach danych pobieranych z różnych 
aplikacji. 

W poniższej tabeli uszczegółowiono zakres danych, jaki będzie gromadzony 
w bazach pomocniczych. 

Tabela 19 Pomocnicze bazy danych budowane w ramach wdrażanego 
rozwiązania 

Baza danych Opis zakresu gromadzonych danych 

 

Hurtownia danych będzie gromadzić przetworzone 
i odpowiednio zagregowane dane pozwalające, przy 
użyciu narzędzi typu OLAP, na tworzenie raportów, 
statystyk i analiz. Zakres danych, które będą zasilały 
Hurtownię, obejmuje dane o zdarzeniach 
medycznych, w tym diagnozy, wykonane usługi, 
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Baza danych Opis zakresu gromadzonych danych 
procedury medyczne, skierowania, leki i recepty, 
zwolnienia lekarskie. 

Dane źródłowe, przed ich umieszczeniem w Hurtowni, 
będą odpowiednio zwymiarowane 
i odpersonalizowane (usunięte zostaną z nich 
wszystkie dane mogące pozwolić na identyfikację 
usługobiorcy). 

 

Rejestry wtórne będą gromadziły i udostępniały na 
potrzeby pozostałych podsystemów dane 
o usługobiorcach, usługodawcach, personelu 
medycznym, zawartych kontraktach, lekach oraz 
taryfikacji usług medycznych. 

Słowniki będą przechowywały dane słownikowe 
wykorzystywane do opisu procedur medycznych, 
chorób, problemów zdrowotnych, leków i produktów 
farmaceutycznych, terminologii medycznej. Będą one 
udostępniały klasyfikacje ICD-9 oraz ICD-10, ICF, 
ICHI, SNOMED, ATC w wersjach zatwierdzonych 
przez odpowiednie organizacje. 

Zakres danych gromadzonych w rejestrach wtórnych 
i słownikach został szczegółowo przedstawiony 
w kolejnych podrozdziałach. 

 

Baza Tożsamości i Uprawnień będzie przechowywała 
dane pozwalające na identyfikację tożsamości osoby 
korzystającej z systemu i weryfikację jej uprawnień. 

 

Repozytorium usług będzie zawierało definicje 
i odwołania do wszystkich usług informacyjnych 
(biznesowych) wykorzystywanych w systemie. 
Zapewni ono możliwość wielokrotnego użycia tych 
samych usług. 

Repozytorium przechowuje także informacje 
o wszystkich systemach współpracujących z szyną 
usług, które korzystają bądź udostępniają usługi. 

Źródło: Opracowanie własne. 

W kolejnych podrozdziałach szczegółowo przedstawiono zakres danych, jakie 
będą gromadzone w rejestrach wtórnych oraz słownikach. 

9.5.2.3.1 Budowa rejestrów wtórnych 

W ramach Projektu zostaną zbudowane przedstawione szczegółowo w kolejnych 
podrozdziałach medyczne rejestry wtórne, tj. rejestry, które będą integrowały dane 
z wielu rejestrów podmiotowych: 

► Rejestr Usługobiorców, 

► Rejestr Usługodawców, 

► Rejestr Kontraktów, 

► Rejestr Personelu Medycznego, 
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► Taryfikator usług medycznych, 

► Rejestr Leków. 

Źródłem danych dla rejestrów wtórnych będą funkcjonujące obecnie medyczne 
rejestry podmiotowe wymienione w poniższej tabeli. 

Zakłada się, że część rejestrów podmiotowych  w momencie integracji 
z wdrażanym w ramach Projektu rozwiązaniem będzie udostępniała usługi 
umożliwiające komunikację z nimi w celu pozyskania żądanych danych. Zgodnie 
z założeniem wykorzystania istniejących elementów systemu informacyjnego, 
usługi takie powinny być wykorzystywane przez wdrażane rozwiązanie. Rejestr 
wtórny w tym przypadku będzie udostępniał dane, które będzie pozyskiwał przy 
wykorzystaniu usług rejestru źródłowego. 

Tabela 20 Powiązania rejestrów wtórnych z istniejącymi rejestrami podmiotowymi 
w sektorze ochrony zdrowia 

Rejestry podmiotowe Rejestry wtórne 
budowane w ramach Projektu 

Centralny Wykaz Ubezpieczonych  Rejestr Usługobiorców 

Rejestr Zakładów Opieki 
Zdrowotnej (RZOZ) 

Rejestr Usługodawców 

Rejestr Aptek Ogólnodostępnych, 
Aptek Szpitalnych i Punktów 
Aptecznych 

Rejestr indywidualnych praktyk 
lekarskich, specjalistycznych 
praktyk lekarskich i grupowych 
praktyk lekarskich 

Rejestr jednostek ratownictwa 
medycznego 

Rejestr indywidualnych praktyk 
pielęgniarskich i położnych, 
indywidualnych specjalistycznych 
praktyk pielęgniarskich i 
położnych oraz grupowych praktyk 
pielęgniarskich i położnych 

Centralny Wykaz 
Świadczeniodawców 

Centralna Baza Umów 

Centralny Rejestr Płatników Rejestr Kontraktów 

Centralny Wykaz 
Świadczeniodawców 

Centralna Baza Umów  

Centralne Zasoby Słownikowe 

Rejestr Farmaceutów Rejestr Personelu Medycznego 
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Rejestry podmiotowe Rejestry wtórne 
budowane w ramach Projektu 

Rejestr Zawodów Medycznych 

Rejestr Diagnostów 
Laboratoryjnych 

Centralny Rejestr Lekarzy  

Centralny Rejestr Pielęgniarek i 
Położnych 

Rejestr produktów leczniczych 
dopuszczonych do obrotu na 
terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej 

Rejestr Leków 

Wykaz Refundowanych 
Produktów Leczniczych i 
Wyrobów Medycznych 

Źródło: Opracowanie własne. 

Dostęp do danych zgromadzonych w rejestrach podmiotowych zgodnie 
z informacjami przedstawionymi w rozdziale 7.2 oraz rozdziale 9.2 może być 
utrudniony. Z tego względu w ramach zarządzania danymi podstawowymi, 
w warstwie aplikacyjnej wdrożone zostaną mechanizamy konsolidacji danych, 
które pozwolą na ekstrakcję, transformowanie i czyszczenie danych z rejestrów 
źródłowych oraz ładowanie tych danych do baz danych rejestrów wtórnych. 
Pozyskiwane dane będą także weryfikowane z rejestrami referencyjnymi (PESEL, 
KEP, TERYT) oraz będą mogły być weryfikowane z innymi ewidencjami 
zewnętrznymi (KRS, REGON, CEPiK, CRS, Karta Polaka, Karta Pobytu, 
Mały Ruch Graniczny) w celu zapewnienia spójności danych. 

Rejestry wtórne powinny być budowane z uwzględnieniem opracowywanego 
przez MSWiA Centralnego Modelu Danych. Projekt Centralnego Modelu Danych 
ma na celu uporządkowanie rejestrów publicznych i zapewnienie ich 
referencyjności. 

W kolejnych podrozdziałach opisano rejestry wtórne, które zostaną utworzone 
w ramach Projektu. Wskazany zakres danych gromadzonych w poszczególnych 
rejestrach może ulec zmianom na etapie opracowania projektu technicznego. 

9.5.2.3.1.1 Rejestr Usługobiorców 

Rejestr Usługobiorców będzie przechowywał podstawowe dane identyfikacyjne 
usługobiorców. 

Rejestr Usługobiorców będzie gromadził informacje o prawach do realizacji 
świadczeń medycznych, tj. czy i na jakich zasadach dany Płatnik finansuje 
realizację usług medycznych na rzecz danego usługobiorcy. Dane te będą 
pozyskiwane przy wykorzystaniu usług udostępnionych przez systemy 
informatyczne Płatników. 

Dane gromadzone w Rejestrze Usługobiorców będą obejmowały: 

► Identyfikator usługobiorcy (PESEL, w przypadku obcokrajowców – kod kraju 
wraz z dostępnym w danym przypadku numerem: karty europejskiego 
ubezpieczenia zdrowotnego, numeru paszportu lub używanego w danym 
kraju numeru ewidencyjnego), 
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► Imiona i nazwisko, nazwisko panieńskie usługobiorcy (pozyskiwane 
z systemu PESEL), 

► Informacja o opiekunie bądź członku rodziny w przypadku dzieci, 
niepełnoletnich, osób ubezwłasnowolnionych,  

► NIP usługobiorcy (pozyskiwany z rejestru KEP), 

► Kraj pochodzenia usługobiorcy – obywatel Polski, obcokrajowiec – 
określający rodzaj identyfikatora usługobiorcy, 

► Podstawowe dane teleadresowe usługobiorcy (pozyskiwane z systemu 
PESEL, z wykorzystaniem rejestru TERYT – z wyjątkiem obcokrajowców), 

► Uprawnienie do korzystania ze świadczeń medycznych usługobiorcy bądź 
opiekuna – informacja aktualizowana przez poszczególnych Płatników, 

► Informacja o zgodzie lub jej braku na pobieranie komórek, tkanek i narządów 
w przypadku zgonu usługobiorcy (pozyskiwana z Centralnego Rejestru 
Sprzeciwów), 

► Informacja o wydawanych drukach EU (np. kart EKUZ), 

► Informacja o placówce Podstawowej Opieki Zdrowotnej usługobiorcy 
(ID usługodawcy), 

► Informacja o lekarzu rodzinnym usługobiorcy (ID lekarza, nr prawa 
wykonywania zawodu). 

W oparciu o usługi systemu PESEL możliwa będzie weryfikacja danych 
identyfikacyjnych i adresowych. 

Rejestr Usługobiorców będzie zasilany w oparciu o dane przekazywane od 
Płatnika (obecnie Centralę NFZ), MSWiA oraz w ograniczonym zakresie przez 
placówki POZ. 

Zakłada się, że w rejestrze usługobiorców przechowywane będą również zapisy 
dotyczące cudzoziemców korzystających ze świadczeń medycznych na terenie 
Polski. 

9.5.2.3.1.2 Rejestr Usługodawców 

Rejestry poszczególnych grup usługodawców są utrzymywane przez różne 
podmioty, w oparciu o różne przepisy i procedury rejestracji. Przykładowo, Rejestr 
Zakładów Opieki Zdrowotnej jest tworzony i uaktualniany przez CSIOZ w oparciu 
o składane przez zainteresowane podmioty wnioski oraz decyzje organów 
administracyjnych. 

W ramach Projektu zostanie zbudowany rejestr wszystkich usługodawców 
w oparciu o dane gromadzone w poszczególnych rejestrach podmiotowych 
dotyczących usługodawców i aptek, tj.: 

► Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonym przez Centrum 
Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 

► Rejestry indywidualnych praktyk lekarskich, specjalistycznych praktyk 
lekarskich i grupowych praktyk lekarskich prowadzone przez okręgowe izby 
lekarskie, 

► Rejestry indywidualnych praktyk pielęgniarskich i położnych, indywidualnych 
specjalistycznych praktyk pielęgniarskich i położnych oraz grupowych praktyk 
pielęgniarskich i położnych prowadzone przez okręgowe rady pielęgniarek 
i położnych, 

► Rejestry jednostek ratownictwa medycznego prowadzone przez jednostki 
samorządowe oraz Ministerstwo Zdrowia, 
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► Rejestry jednostek współpracujących z systemem ratownictwa medycznego 
prowadzone przez wojewodów, 

► Rejestr aptek ogólnodostępnych, aptek szpitalnych i punktów aptecznych 
prowadzonym przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, 

► Centralnym Wykazie Świadczeniodawców prowadzonym przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia. 

Dane gromadzone w Rejestrze Usługodawców będą obejmowały: 

► Nazwa usługodawcy (pełna i skrócona). 

► Rodzaj i typ usługodawcy (według podziału medycznych rejestrów 
podmiotowych), 

► Numer KRS, 

► Numer NIP, 

► Numer REGON, 

► Numer konta bankowego, 

► Informacja o zgodzie na prowadzenie działalności (nr, data wydania, organ 
wydający), 

► Relacja do jednostek usługodawcy (informacje o miejscach świadczenia usług 
medycznych, nazwa i dane teleadresowe), 

► Dane teleadresowe siedziby usługodawcy (pozyskiwane z właściwego 
rejestru podmiotowego), 

► Informacja o dyrektorze usługodawcy (imię, nazwisko, telefon), 

► Informacja o organie założycielskim usługodawcy, 

► Relacja do zawartych kontraktów z Płatnikiem świadczeń. 

Dane w rejestrze będą weryfikowane z Krajową Ewidencją Podatników i Krajowym 
Rejestrem Sądowym. Dodatkowo, Rejestr Usługodawców zostanie wyposażony 
w funkcje automatycznego zasilania w oparciu o właściwe rejestry zewnętrzne 
(KEP, KRS). 

9.5.2.3.1.3 Rejestr Kontraktów 

W ramach Rejestru Kontraktów będą gromadzone dane o kontraktach na 
świadczenie usług medycznych zawartych pomiędzy Płatnikami 
oraz usługodawcami. 

Dane gromadzone w Rejestrze Kontraktów będą obejmowały: 

► Numer kontraktu, 

► Datę zawarcia i okres na jaki został zawarty kontrakt, 

► Przyczynę zakończenia kontraktu, 

► Rodzaj świadczenia, 

► Dane Płatnika (powiązanie z Rejestrem Płatników), 

► Dane usługodawcy (powiązanie z Rejestrem Usługodawców), 

► Dane o zakontraktowanych usługach i stawkach rozliczeniowych,(usługi 
opisane zgodnie z kontraktem zawartym przez Płatnika np. kody usług NFZ) 
w zależności od rodzaju świadczenia: liczbie zakontraktowanych świadczeń, 
kwocie za jednostkę kontraktową, stawce kapitacyjnej, 

► Informacja o miejscu świadczenia usługi, 
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► Informacja o specjalistycznym personelu medycznym realizującym usługi 
medyczne, 

► Informacja o poziomie realizacji kontraktu (wykonanie, rozliczenie). 

Ewidencja kontraktów będzie tworzona oraz na bieżąco aktualizowana w oparciu 
o dane przekazywane przez Płatników. 

Na podstawie ewidencjonowanych on-line zdarzeń medycznych w Systemie 
Gromadzenia Danych Medycznych uaktualniane będą stany realizacji kontraktów, 
co pozwoli na ich bieżące monitorowanie przez Płatników, weryfikację 
usługodawców w zakresie realizacji kontraktu z Płatnikiem w procesie realizacji 
świadczenia medycznego oraz automatyzację rozliczeń świadczeń medycznych 
pomiędzy Płatnikami a usługodawcami. 

9.5.2.3.1.4 Rejestr Personelu Medycznego 

W ramach Projektu zostanie utworzony jednolity wykaz personelu medycznego, 
który będzie sumą rejestrów lekarzy, pielęgniarek i położnych, ratowników 
medycznych oraz pozostałych pracowników medycznych.  

Tworzenie i aktualizacja rejestru wykazu personelu medycznego, będzie 
realizowana w sposób automatyczny, na podstawie zapisów tworzonych 
w rejestrach pierwotnych: 

► Centralnym Rejestrze Lekarzy prowadzonym przez Naczelną Izbę Lekarską, 

► Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych prowadzonym przez Naczelną 
Radę Pielęgniarek i Położnych, 

► Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych prowadzonym przez Krajową Radę 
Diagnostów Laboratoryjnych, 

► Rejestrach farmaceutów prowadzonym przez okręgowe izby aptekarskie. 

Dane gromadzone w Rejestrze Personelu Medycznego będą obejmowały: 

► Identyfikator osoby – PESEL, 

► Imię i nazwisko. 

► Nr prawa wykonywania zawodu. 

► Podstawowe dane osobowe, w tym teleadresowe osoby, 

► Posiadane specjalizacje – zawody medyczne (z powiązaniem z Rejestrem 
Zawodów Medycznych), 

► Wykształcenie, w tym uzyskane dyplomy, 

► Dane usługodawców, u których jest zatrudniony (powiązanie z Rejestrem 
Kontraktów). 

9.5.2.3.1.5 Taryfikator usług medycznych 

W ramach Projektu zostanie utworzony taryfikator usług medycznych. Będzie się 
on opierał się o międzynarodowe standardy, w szczególności o ICD-9, ICD-10, 
SNOMED, ATC, JGP (DRG).  

Taryfikator usług medycznych pozwoli wyceniać świadczenia realizowane przez 
usługodawców na rzecz usługobiorców. 

Dane gromadzone w Taryfikatorze usług medycznych będą obejmowały: 

► Kod usługi głównej, 

► Kod przyczyny (ICD), 
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► Kod procedury (ICD), 

► Stawka wg Płatnika (np. przypisanie do grupy) 

Za definiowanie i aktualizację taryfikatora usług medycznych będą odpowiedzialni 
Płatnicy. Do tego celu wykorzystają udostępnione im aplikacje on-line bądź 
jednolite interfejsy umożliwiające wymianę danych między systemami. 

9.5.2.3.1.6 Rejestr Leków 

W ramach Projektu, obok taryfikatora usług medycznych, zostanie utworzony 
Rejestr Leków, który będzie gromadził i udostępniał dane o lekach i produktach 
leczniczych gromadzone w rejestrach: 

► Rejestrze Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonym przez Urząd Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 

► Wykazie Refundowanych Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych 
prowadzonym przez Ministerstwo Zdrowia. 

Wymienione wyżej rejestry zostaną dostosowane w ramach projektu P2 na 
potrzeby integracji z Rejestrem Leków. 

Dane gromadzone w Rejestrze Leków będą zasilane wyłącznie na podstawie 
wskazanych wyżej rejestrów i będą obejmowały: 

► Nazwę leku – handlową, międzynarodową oraz chemiczną, 

► Symbol i opis leku, wraz z kodami EAN, ATC, 

► Dane dotyczące rejestracji – data rejestracji, data wycofania, zakończenia 
obrotu, itp., 

► Dane o opakowaniach, dawkowaniu i stosowaniu i zamiennikach, 

► Powiązanie leków z wykazem chorób, 

► Dane o interakcji z innymi lekami, 

► Cechy urzędowe (jeśli dotyczą), w szczególności informacje o refundacji leku 
(znacznik refundacji), 

► Informacje dotyczące ochrony patentowej. 

Komponent programowy odpowiedzialny za zarządzanie tym rejestrem, oprócz 
umieszczania i modyfikacji danych o lekach, będzie udostępniał innym 
komponentom usługi wyszukiwania, weryfikacji i obsługi subskrypcji informacji 
o zmianach w rejestrach.  

Rejestr Leków będzie wykorzystywany na potrzeby realizacji elektronicznych 
usług ochrony zdrowia (w szczególności elektronicznej recepty) oraz przez 
podmioty kontrolujące obrót lekami na terenie kraju (Ministerstwo Zdrowa, Główny 
Inspektorat Farmaceutyczny, Urząd Rejestracji Leków i Wyrobów Leczniczych), 
odpowiedzialne za refundację leków (Płatnik) oraz realizujące sprzedaż leków 
(apteki, hurtownie farmaceutyczne). 

Dodatkowo rejestr będzie gromadził informacje o produktach leczniczych 
dopuszczonych do obrotu na terytorium UE. 

9.5.2.3.1.7 Rejestr urządzeń medycznych 

W ramach Projektu zostanie utworzony wtórny Rejestr urządzeń medycznych, 
który będzie gromadził i udostępniał dane o urządzeniach medycznych 
posiadanych i wykorzystywanych przez usługodawców. Rejestr urządzeń 
medycznych będzie zasilany z systemów Narodowego Funduszu Zdrowia. 
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9.5.2.3.2 Budowa słowników 

W ramach Projektu zbudowane zostaną słowniki, które umożliwią zachowanie 
spójności danych gromadzonych w bazach wdrażanego rozwiązania oraz ich 
zgodności z przyjętymi standardami i nomenklaturą. Do słowników tych należą: 

► ICD-9 oraz ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and 
Related Health Problems) – międzynarodowa klasyfikacja chorób i problemów 
zdrowotnych (wydanie 9 i 10). Została opracowana i jest rozwijana przez 
WHO. Dane słownikowe ICD będą mogły być pozyskiwane z utrzymywanego 
przez CSIOZ Systemu Kodów i Klasyfikacji Resortowych (SRK). 

► ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) – 
międzynarodowa klasyfikacja działań, upośledzeń i zdrowia. Klasyfikacja ta 
opisuje funkcje i struktury ciała oraz dziedziny czynności i udziału. Została 
opracowana i jest rozwijana przez WHO. 

► ICHI (International Classification of Health Interventions) – międzynarodowa 
klasyfikacja procedur medycznych. Została opracowana i jest rozwijana przez 
WHO. 

► SNOMED (Systematized Nomenclature of Medicine) – system kodowania 
umożliwiający automatyczne przetwarzanie danych medycznych. Jest 
rozwijany przez College of American Pathologists (Kolegium Patologów 
Amerykańskich). 

► ATC – klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna. Klasyfikacja ta 
porządkuje leki, środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Jest 
kontrolowana przez Centrum Współpracy nad Metodologią Statystyczną 
Leków w Norwegii podlegające WHO. 

► Słownik świadczeń wysokospecjalistycznych – oparty na wykazie świadczeń 
wysokospecjalistycznych utrzymywanym przez MZ. 

► Słownik produktów kontraktowanych – oparty na wykazie produktów 
kontraktowanych (ambulatoryjnych, specjalistycznych) utrzymywanym przez 
NFZ. 

► Słownik przyczyn zgonów – słownik zawierający dane dotyczące powiązań 
pomiędzy przyczynami zgonów a zasadniczą przyczyną zgonu (ang. 
underlying cause of death); umożliwiający algorytmiczne wskazanie 
zasadniczej przyczyny zgonu dla danej sekwencji przyczyn zgonów ustalonej 
przez lekarza. 

9.5.2.4 Zewnętrzne bazy danych 
W warstwie danych wdrażanego rozwiązania realizowany będzie dostęp do 
zewnętrznych źródeł danych w celu umożliwienia pozyskiwania danych 
z wykazów, wyciągów, rejestrów, słowników i replik słowników medycznych. 
W odróżnieniu od przedstawionych wcześniej centralnych baz danych, budowa 
zewnętrznych baz danych nie jest przedmiotem Projektu. Bazy te funkcjonują 
obecnie lub ich wdrożenie jest zaplanowane w wyniku realizacji innych projektów. 
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Tabela 21 Zewnętrzne bazy danych 

Grupa zewnętrznych 
źródeł danych 

Opis źródła danych oraz zakresu jego 
wykorzystania w ramach wdrażanego rozwiązania 

 

Medyczne rejestry podmiotowe to rejestry 
gromadzące dane pochodzące bezpośrednio od 
rejestrowanych obiektów, stanowią pewne źródło 
danych o tych obiektach. Są one źródłem danych 
zasilającym bazy danych w ramach rozwiązania. 

Równolegle do omawianego Projektu powinna zostać 
przeprowadzona informatyzacja i dostosowanie 
medycznych rejestrów podmiotowych w celu 
udostępnienia przez nie zgodnego ze standardami, 
jednolitego zestawu usług. Poprzez taki 
wystandaryzowany zestaw usług możliwa byłaby 
bezpośrednia, dwukierunkowa komunikacja 
wdrażanego w ramach Projektu rozwiązania 
z rejestrami. Prace dotyczące informatyzacji 
i dostosowania medycznych rejestrów podmiotowych 
są planowane przez Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony Zdrowia w ramach: 

► Projektu „Platforma udostępniania on-line 
przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych 
rejestrów medycznych” (P2), w ramach którego 
ma zostać opracowana referencyjna architektura 
rejestrów medycznych oraz specyfikacja 
jednolitego zestawu usług medycznych. 

► Innych planowanych działań w zakresie 
wdrożenia systemów obsługujących medyczne 
rejestry podmiotowe, zgodnych z opracowaną 
w ramach projektu P2 architekturą referencyjną 
oraz specyfikacją usług. 

Szczegółowe informacje dotyczące powiązań 
Projektu z innymi projektami i działaniami 
przedstawiono w rozdziale 9.4.6. 

 

Państwowe rejestry referencyjne, tj. PESEL, KEP 
oraz TERYT, źródło danych zasilającym bazy danych 
w ramach rozwiązania. 

 

Ewidencje zewnętrzne to nieujęte w ramach rejestrów 
referencyjnych, niemedyczne rejestry, ewidencje 
i wykazy, utrzymywane poza wdrażanym 
rozwiązaniem. Źródło danych zasilającym bazy 
danych w ramach rozwiązania. 

Do ewidencji zewnętrznych należą: KRS, REGON, 
CEPiK, CRS. 

Źródło: Opracowanie własne. 
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9.5.2.5 Uprawnienia dostępu do danych 
W celu przedstawienia dostępu użytkowników do danych sporządzono macierz 
zestawiającą użytkowników systemu (aktorów) i poziomy ich dostępu do 
poszczególnych grup danych przetwarzanych w systemie. Przyjętą klasyfikację 
grup danych przedstawiono w tabeli Tabela 16 zamieszczonej na początku 
rozdziału 9.5.2 niniejszego opracowania. 

Każdemu z użytkowników w odniesieniu do danej grupy danych przypisano jeden 
z następujących poziomów dostępu: 

► brak dostępu – użytkownik nie ma żadnej możliwości uzyskania dostępu do 
danych, 

► R – odczyt – użytkownik może jedynie odczytywać i drukować dane; nie ma 
możliwości ich modyfikowania, 

► W – zapis – użytkownik może wprowadzać nowe dane do systemu, nie ma 
jednak uprawnień do odczytywania lub modyfikowania istniejących danych, 

► R/W – odczyt i zapis – użytkownik może wprowadzać nowe i przeglądać 
istniejące w systemie dane; nie ma jednak możliwości modyfikowania danych 
wprowadzonych wcześniej przez innych użytkowników, 

► M – modyfikacja – użytkownik może wprowadzać nowe dane oraz przeglądać 
i modyfikować dane już istniejące w systemie. 

Szczególną sytuację założono w odniesieniu do grupy krytycznych danych 
pacjenta, do których dostęp będą posiadali lekarze i ratownicy medyczni bez 
konieczności autoryzacji dostępu przez pacjenta. 
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Rysunek 76 Zestawienie aktorów i ich uprawnień do danych 
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Źródło: Opracowanie własne. 
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W poniższej tabeli szczegółowo opisano uprawnienia poszczególnych 
użytkowników przedstawione na powyższym rysunku. 

Tabela 22 Szczegółowy opis uprawnień użytkowników wdrażanego rozwiązania 

Aktor Opis 

Usługobiorca Uprawnienia usługobiorcy pozwolą mu na przeglądanie 
wszystkich grup dotyczących go danych, tj. danych 
osobowych, głównych i krytycznych, własnej historii 
zdrowia i choroby, wystawionych mu skierowań, 
zwolnień, recept, przygotowanej dla niego profilaktyce 
leczenia, kosztach i fakturach za odbyte leczenie 
(w zakresie leczenia prywatnego) oraz powszechnie 
dostępnych danych informacyjnych i komunikatów. 

Usługobiorca będzie mógł także dodawać nowe wpisy 
w zakresie własnych danych medycznych 
(w szczególności w przypadku, gdy korzystał ze 
świadczeń usługodawcy nie podłączonego do systemu) 
oraz modyfikować swoje dane osobowe. 

Usługodawca Usługodawca będzie miał dostęp do odczytywania 
danych osobowych leczonych pacjentów (w zakresie 
niezbędnym do administrowania – PESEL, imię, 
nazwisko), odczytywania informacji nt. kontraktów 
z Płatnikami, komunikatów oraz przeglądania danych 
statystycznych dotyczących własnej placówki. Będzie 
mógł także modyfikować dane dotyczące kosztów 
leczenia i faktur wystawionych leczonym pacjentom oraz 
dane związane z administrowaniem placówką 
(zestawienia rozliczeniowe, obsługa administracyjna, 
personel i sprzęt medyczny, obrót lekami i odczynnikami 
oraz dane informacyjne). 

Lekarz Uprawnienia lekarza będą obejmowały przeglądanie 
podstawowych i rozszerzonych danych medycznych 
pacjentów pod warunkiem autoryzacji dostępu przez 
pacjenta. Uprawnienia lekarza muszą pozwolić mu także 
na efektywne udzielenie pomocy w sytuacjach nagłych, 
dlatego będzie mógł on odczytywać dane krytyczne 
pacjentów bez konieczności autoryzacji takiego dostępu 
przez pacjenta. 

Uprawnienia lekarza obejmą też dodawanie nowych 
wpisów dotyczących leczonych pacjentów w zakresie 
podstawowych i rozszerzonych danych medycznych, 
historii zdrowia i choroby, skierowań, zwolnień i recept. 
Lekarz będzie mógł również modyfikować dane 
dotyczące profilaktyki i leczenia swoich pacjentów. 

Oprócz tego, lekarz będzie miał dostęp do odczytu 
danych dotyczących administrowania placówką (faktury, 
zestawienia rozliczeniowe, kontrakty, obsługa 
administracyjna, personel medyczny, sprzęt medyczny 
oraz dane statystyczne), w tym do modyfikacji danych 
o używanych i zamawianych przez siebie lekach 
i odczynnikach oraz danych informacyjnych dotyczących 
swojej placówki. 
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Aktor Opis 

Pielęgniarka 
(położna) 

Uprawnienia pielęgniarki obejmą możliwość 
przeglądania danych osobowych, głównych i 
krytycznych przyjmowanych pacjentów pod warunkiem 
autoryzacji dostępu przez pacjenta. Uprawnienia 
pielęgniarki muszą pozwolić jej także na efektywne 
udzielenie pomocy w sytuacjach nagłych, dlatego będzie 
ona mogła odczytywać dane krytyczne pacjentów bez 
konieczności autoryzacji takiego dostępu przez 
pacjenta. 

Pielęgniarki będą miały możliwość dodawania nowych 
wpisów w głównych danych medycznych 
przyjmowanych pacjentów 

Oprócz tego pielęgniarka będzie miała dostęp do 
odczytu danych o personelu i sprzęcie medycznym 
w placówce oraz danych informacyjnych i komunikatów. 
Pielęgniarki będą mogły także modyfikować dane 
dotyczące obrotu lekami w placówce. 

Ratownik medyczny Uprawnienia ratowników medycznych w zakresie 
dostępu do danych pacjenta muszą umożliwić im 
efektywne udzielenie pomocy, zwłaszcza w sytuacjach 
nagłych. Ratownicy medyczni będą mogli odczytywać 
dane krytyczne pacjentów bez konieczności autoryzacji 
takiego dostępu przez pacjenta. Po autoryzacji pacjenta 
dodatkowo będą mieli dostęp do danych osobowych 
i głównych pacjenta oraz dodawania nowych wpisów 
w głównych danych medycznych. 

Oprócz tego, ratownicy medyczni będą mogli 
odczytywać dane o personelu i sprzęcie medycznym 
w placówce oraz dane informacyjne i komunikaty. 
Ratownicy będą także uprawnieni do modyfikacji danych 
dotyczących obrotu lekami w placówce. 

Pracownik rejestracji Pracownicy rejestracji będą upoważnieni do 
odczytywania danych osobowych rejestrowanych 
pacjentów (w zakresie potrzebnym do rejestracji), ich 
skierowań oraz danych nt. personelu i sprzętu 
medycznego w placówce, danych informacyjnych 
i komunikatów. 

Pracownik 
laboratorium 

Uprawnienia pracowników laboratorium obejmą 
możliwość odczytywania podstawowych danych 
medycznych pacjenta w zakresie niezbędnym do 
przeprowadzenia badań – tj. w szczególności danych 
osobowych oraz skierowań. Pracownicy laboratorium 
będą mogli także wprowadzać wyniki przeprowadzonych 
badań (wyniki laboratoryjne i dane multimedialne, jak 
również zapis referencji do rozszerzonych danych 
medycznych w danych głównych pacjenta). 

Oprócz tego, pracownicy laboratorium będą mieli 
możliwość odczytu kontraktów własnej placówki 
z Płatnikami, personelu i sprzętu medycznego we 
własnej placówce oraz komunikatów i danych 
informacyjnych. Pracownicy laboratorium będą mogli 
modyfikować dane związane z obrotem lekami 
i odczynnikami we własnej placówce. 
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Aktor Opis 

Apteka Uprawnienia pracowników administracyjnych apteki 
obejmą modyfikowanie faktur, zestawień 
rozliczeniowych, obsługi administracyjnej, danych 
administracyjnych oraz obrotu lekami w ramach własnej 
placówki. 

Farmaceuta Uprawnienia farmaceutów obejmą możliwość 
odczytywania realizowanych recept i wprowadzania 
informacji na temat ich realizacji – które z leków zostały 
sprzedane, czy sprzedano zamienniki. Farmaceuci będą 
także upoważnieni do odczytywania osobowych danych 
pacjenta (w zakresie niezbędnym do realizacji recepty), 
danych informacyjnych i komunikatów oraz 
modyfikowania faktur, zestawień rozliczeniowych, 
danych dotyczących obrotu lekami i odczynnikami 
w ramach własnej placówki. 

Przedstawiciel 
płatnika 

Przedstawiciele płatników będą upoważnieni do 
przeglądania danych osobowych pacjentów (w zakresie 
niezbędnym do analizy i weryfikacji rozliczeń), 
wystawionych recept oraz personelu i sprzętu 
medycznego w odniesieniu do zawartych kontraktów. 
Ich uprawnienia obejmą także modyfikowanie informacji 
dotyczących faktur, zestawień rozliczeniowych 
(dotyczących zakontraktowanych jednostek) oraz 
kontraktów. 

Płatnicy będą uprawnieni do modyfikacji danych 
statystycznych, komunikatów, danych dotyczących 
obrotu lekami i odczynnikami. a także obsługę 
administracyjną systemu w ramach własnego podmiotu. 

Płatnicy będą definiowali parametry weryfikacyjne 
zasilające proces weryfikacji wykonania usług 
medycznych przez usługodawców. 

Jednostka 
koordynująca 
płatników 

Pracownicy Jednostki koordynującej płatników będą 
upoważnieni do odczytu danych dotyczących zawartych 
kontraktów i ich realizacji (zestawienia rozliczeniowe, 
dane o obrocie lekami) oraz danych dotyczących 
dostępnych w ramach kontraktów zasobów (personel 
medyczny oraz sprzęt medyczny). 

Jednostka koordynująca płatników będzie definiowała 
i zatwierdzała parametry weryfikacyjne zasilające proces 
weryfikacji wykonania usług medycznych przez 
usługodawców, w związku z czym będzie posiadała 
uprawnienia do modyfikacji tych parametrów. 

Jednostka 
administrująca SIOZ 

Pracownicy Jednostki administrującej SIOZ będą 
upoważnieni do modyfikowania danych statystycznych, 
danych informacyjnych, komunikatów oraz obsługi 
administracyjnej systemu. 

Urzędnik podmiotu 
finansującego lub 
kontrolującego 

Uprawnienia urzędników podmiotów finansujących lub 
kontrolujących ochronę zdrowia obejmą przeglądanie 
danych na temat zawartych kontraktów, personelu 
i sprzętu medycznego zakontraktowanych placówek, 
danych statystycznych i informacyjnych. Będą oni także 
uprawnieni do modyfikowania komunikatów. 
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Aktor Opis 

Pracodawca Pracodawcy w celu obsługi zwolnień lekarskich 
zatrudnianych pracowników będą upoważnieni do 
przeglądania danych osobowych usługobiorców 
będących ich pracownikami oraz ich zwolnień. 

Uprawnienia pracodawców obejmą także możliwość 
przeglądania danych informacyjnych oraz komunikatów. 

Przedstawiciel ZUS, 
KRUS 

Uprawnienia pracowników ZUS i KRUS obejmą 
możliwość odczytywania ogólnych danych pacjentów 
(potrzebnych do celów rozliczeniowych), zwolnień, 
danych dotyczących personelu medycznego, a także 
danych statystycznych, danych informacyjnych oraz 
komunikatów. 

Przedstawiciel 
jednostki badawczej 

Przedstawiciele jednostek badawczych będą mieli 
dostęp do danych statystycznych, danych 
informacyjnych i komunikatów. 

Źródło: Opracowanie własne. 

Zdefiniowane wyżej zakresy uprawnień mogą zostać zmienione i uzupełnione na 
etapie projektu technicznego wdrażanego rozwiązania, w szczególności w wyniku 
ustaleń z interesariuszami Projektu. 

9.5.2.6 Klasyfikacja zależności pomiędzy danymi 
Dane, które będą przetwarzane w ramach wdrażanych rozwiązań można ogólnie 
sklasyfikować w następujący sposób: 

► Dane podstawowe i referencyjne – dane udostępniane przez System Obsługi 
Rejestrów, obejmujące dane identyfikacyjne128 i klasyfikacyjne129. Dane 
podstawowe pozwalają identyfikować obiekty, których dotyczą transakcje w 
systemie; dane referencyjne pozwalają kategoryzować dane transakcyjne. 

► Dane transakcyjne – dane gromadzone i przetwarzane w Systemie 
Gromadzenia Danych Medycznych. Odnoszą się one do danych 
podstawowych i referencyjnych. 

► Dane analityczne – dane gromadzone i przetwarzane w Hurtowni Danych, 
tworzone na podstawie danych transakcyjnych. 

                                                        

128 Obejmujące w szczególności dane rejestrów identyfikacyjnych (ewidencje) według 
terminologii zawartej w dokumencie „Model informacyjny rejestrów państwowych 
i wymagania w zakresie systemu komputerowego wspomagania zarządzania rejestrami”, 
Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Departament Systemów Informatycznych Administracji 
Publicznej, Warszawa, grudzień 2003 r. 

129 Obejmujące w szczególności dane rejestrów klasyfikacyjnych (klasyfikatory) według 
terminologii zawartej w dokumencie „Model informacyjny rejestrów państwowych 
i wymagania w zakresie systemu komputerowego wspomagania zarządzania rejestrami”, 
Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Departament Systemów Informatycznych Administracji 
Publicznej, Warszawa, grudzień 2003 r. 
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9.5.3 Warstwa aplikacji 

W celu przedstawienia poszczególnych elementów architektury rozwiązania 
w warstwie aplikacji, podzielono te elementy na następujące grupy: 

► Aplikacje prezentacji – w tej grupie opisano aplikacje udostępniające 
funkcjonalności wdrażanego rozwiązania jego użytkownikom. Podzielono 
je na kolejne dwie podgrupy: 

o Aplikacje prezentacji w ramach rozwiązania – wdrażane w ramach 
Projektu, 

o Aplikacje prezentacji zewnętrzne – rozumiane jako zewnętrzne systemy 
informatyczne korzystające z usług wdrażanego rozwiązania, nie będące 
przedmiotem Projektu. 

► Aplikacje integracyjne – w tej grupie opisano aplikacje odpowiadające za 
połączenie aplikacji prezentacji, logiki biznesowej wraz z odpowiednim 
powiązaniem aplikacji zewnętrznych, które dostarczają, bądź otrzymują dane 
z projektowanego rozwiązania. W ramach tej grupy są również 
wykorzystywane aplikacje monitorowania ciągłości procesów informacyjnych. 

► Aplikacje wspierające – w tej grupie opisano aplikacje udostępniające 
wspólne usługi na potrzeby pozostałych aplikacji, między innymi związane 
z zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzania i spójności danych. 

► Aplikacje logiki biznesowej – w tej grupie opisano aplikacje realizujące 
funkcjonalności wdrażanego rozwiązania i udostępniające je poprzez 
aplikacje prezentacji użytkownikom. Wszystkie omawiane aplikacje logiki 
biznesowej zostaną wdrożone w ramach Projektu. 

Zaproponowany podział został zilustrowany na poniższym rysunku. Komunikacja 
pomiędzy aplikacjami logiki biznesowej a aplikacjami prezentacji realizowana 
będzie w oparciu o usługi, co zostało szerzej przedstawione w ramach opisu 
warstwy technologii. 
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Rysunek 77 Podejście do prezentacji elementów warstwy aplikacji 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

9.5.3.1 Aplikacje prezentacji 
Aplikacje prezentacji obejmują aplikacje udostępniające funkcjonalności 
wdrażanego rozwiązania jego użytkownikom. W tej grupie zdefiniowano aplikacje 
wdrażane w ramach Projektu oraz aplikacje zewnętrzne, nie będące przedmiotem 
Projektu. Technologia wykonania warstwy prezentacji będzie zapewniać 
niezależność od platformy systemowej klienta. 

W poniższej tabeli opisano poszczególne aplikacje prezentacji, natomiast 
szczegółowo ich funkcjonalności zostały opisane w kolejnych podrozdziałach. 

Tabela 23 Aplikacje prezentacji 

Podsystem Opis podsystemu 

  

Platforma publikacyjna będzie udostępniała 
użytkownikom informacje z zakresu ochrony zdrowia 
oraz funkcjonowania Systemu Informacyjnego 
Ochrony Zdrowia. Informacje te będą publikowane 
przez podmioty takie jak Ministerstwo Zdrowia, 
Główny Inspektorat Sanitarny, Główny Inspektorat 
Farmaceutyczny, Główny Inspektorat Weterynaryjny. 

 

Internetowe Konto Pacjenta będzie aplikacją on-line 
przeznaczoną dla usługobiorców, udostępniającą im 
ich indywidualne dane medyczne w postaci 
skonsolidowanej elektronicznej dokumentacji 
medycznej oraz funkcjonalności opisane 
szczegółowo w dalszej części rozdziału. 
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Podsystem Opis podsystemu 

  

Aplikacje on-line dla usługodawców pozwolą m.in. 
rejestrować zdarzenia medyczne w systemie, 
pobierać elektroniczną dokumentację medyczną 
pacjentów, obsługiwać kolejki oczekujących na 
świadczenia, monitorować kształcenie personelu 
medycznego, zapewnią realizację procesów rozliczeń 
z Płatnikiem oraz sprawozdawczości do Ministerstwa 
Zdrowia i Głównego Urzędu Statystycznego. 
Aplikacje on-line będą przeznaczone dla: 

► usługodawców świadczących usługi z zakresu 
podstawowej opieki zdrowotnej oraz lecznictwa 
uzdrowiskowego, którzy nie posiadają własnych 
systemów informatycznych, 

► ratowników medycznych. 

 

Usługodawcy do korzystania z funkcjonalności, które 
będą udostępniane przez platformę będą mogli 
wykorzystywać także własne rozwiązania lokalne. 

Aplikacje lokalne usługodawcy nie są objęte 
zakresem wdrożenia Projektu. Są to lokalne systemy 
informatyczne wdrażane przez poszczególnych 
usługodawców stosownie do potrzeb. Aplikacje te 
powinny być przystosowane do współpracy 
z platformą i zintegrowane z nią zgodnie 
z zdefiniowanymi w ramach Projektu standardami 
i interfejsami. 

W ramach aplikacji lokalnych usługodawców mogą 
funkcjonować także aplikacje aptek. 

Zagadnienia współpracy systemów informatycznych 
usługodawców z wdrażanym w ramach Projektu 
rozwiązaniem zostały szerzej opisane 
w rozdziale 9.5.3.1.6. 

  

Aplikacje on-line dla Płatników pozwolą m.in. na 
wsparcie procesu rozliczeń między usługodawcą 
a Płatnikiem, umożliwią Płatnikowi wgląd do 
parametrów wykorzystywanych do weryfikacji danych 
w rozliczeniach z Płatnikiem. 

  

W ramach aplikacji innych podmiotów on-line zostaną 
utworzone aplikacje przeznaczone dla jednostki 
administrującej SIOZ, aplikacja podmiotów 
finansujących i kontrolujących ochronę zdrowia (m.in. 
MZ, MF, MSWiA, GUS), aplikacja ubezpieczyciela 
(ZUS, KRUS) oraz aplikacja jednostek badawczych. 

Źródło: Opracowanie własne. 

Funkcjonalności poszczególnych aplikacji prezentacji zostały opisane w kolejnych 
podrozdziałach. Na zakończenie opisu aplikacji prezentacji opisano współpracę 
usługodawców z wdrażanym rozwiązaniem oraz integrację z platformą ePUAP. 

Wdrażane rozwiązania w warstwie prezentacji powinny zapewniać dostępność 
treści internetowych dla jak największej liczby użytkowników. W tym celu powinny 
one być zgodne z międzynarodowymi wytycznymi w tym zakresie, np. wytycznymi 
Web Content Accessability Guidelines (WCAG) wydanymi przez organizację 
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World Wide Web Consortium (W3C). Stosowanie wytycznych WCAG jest 
rekomendowane Krajom Członkowskim UE w ramach wniosków dotyczących 
dostępnego społeczeństwa informacyjnego130. 

Należy podkreślić, że aplikacje tworzone w ramach Projektu nie mają na celu 
zastąpienia systemów funkcjonujących w instytucjach takich jak GUS, NFZ czy 
ZUS, a jedynie udostępnienie tym instytucjom dodatkowej funkcjonalności, która 
będzie oferowana przez wdrażane rozwiązanie, a obecnie nie jest realizowana 
przez istniejące systemy. 

9.5.3.1.1 Funkcjonalności Internetowego Konta Pacjenta 

Internetowe Konto Pacjenta będzie aplikacją on-line przeznaczoną dla 
usługobiorców, udostępniającą im ich indywidualne dane medyczne w postaci 
skonsolidowanej elektronicznej dokumentacji medycznej oraz następujące 
funkcjonalności: 

► przeglądanie, wprowadzanie oraz modyfikowanie własnych osobowych 
danych pacjenta, 

► przeglądanie dowolnych własnych danych medycznych, w tym danych 
krytycznych i głównych, wizyt, skierowań, zwolnień, recept, danych z zakresu 
profilaktyki leczenia, kosztów leczenia oraz faktur wystawionych za leczenie 
prywatne, 

► wprowadzanie własnych głównych danych medycznych oraz rozszerzonych 
danych medycznych (wpisów w historii zdrowia i choroby, wyników 
laboratoryjnych i danych multimedialnych) – w przypadku, gdy brakuje ich 
w systemie z powodu uzyskania świadczeń za granicą lub u usługodawców 
nie objętych działaniem systemu, 

► obsługę administracyjną własnego konta, nadawanie lekarzom uprawnień 
dostępu do konta, 

► dostęp do danych informacyjnych, 

► możliwość wydruku raportów, zestawień bazujących na dostępnych danych. 

Dane medyczne wprowadzane samodzielnie przez pacjenta do systemu będą 
odpowiednio oznaczane, aby lekarz brał pod uwagę ich ograniczoną 
wiarygodność. 

9.5.3.1.2 Funkcjonalności aplikacji usługodawcy 

W ramach aplikacji usługodawcy zostaną utworzone profile dla poszczególnych 
grup użytkowników. Należą do nich profile: 

► profil administracyjny, 

► profil lekarza, 

► profil pielęgniarki, 

► profil ratownika medycznego, 

► profil diagnosty laboratoryjnego, 

► profil pracownika rejestracji. 

                                                        

130 „Council Conclusions on accessible information society – 2935th TRASPORT, 
TELECOMMUICATIOS and ENERGY Council meeting”, Bruksela, 31 marca 2009 r. 
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Funkcjonalności w ramach poszczególnych profili zostały opisane w kolejnych 
podrozdziałach. 

9.5.3.1.2.1 Profil administracyjny 

W ramach profilu administracyjnego usługodawcy zostaną udostępnione 
funkcjonalności: 

► przeglądanie części ogólnych danych usługobiorców (PESEL, imię oraz 
nazwisko) , 

► przeglądanie, wprowadzanie oraz modyfikowanie kosztów leczenia 
usługobiorców oraz faktur, 

► obsługa zestawień rozliczeniowych, grupowanie danych rozliczeniowych wg 
JGP, monitorowanie realizacji kontraktu, transfer plików do systemu 
Finansowo - Księgowego 

► przeglądanie danych dotyczących kontraktów zawartych z Płatnikami, 

► administrowanie użytkownikami systemu w obrębie własnej placówki, ich 
uprawnieniami, monitorowanie ich pracy, 

► przeglądanie, wprowadzanie oraz modyfikowanie danych dotyczących 
personelu oraz sprzętu medycznego we własnej placówce, w zakresie nie 
powodującym naruszenia kontraktów zawartych z Płatnikami, 

► przeglądanie, wprowadzanie oraz modyfikowanie danych nt. obrotu lekami 
w obrębie własnej placówki, 

► przeglądanie danych statystycznych, generowanie wydruków, raportów 
i zestawień, 

► przeglądanie, wprowadzanie i modyfikowanie danych informacyjnych 
nt. własnej placówki, 

► wyszukiwanie innych usługodawców. 

9.5.3.1.2.2 Profil lekarza 

W ramach profilu lekarza zostaną udostępnione funkcjonalności: 

► przeglądanie ogólnych danych pacjenta, 

► przeglądanie oraz wprowadzanie (bez możliwości modyfikowania 
istniejących) danych pacjenta dotyczących obsługiwanych usługobiorców 
w zakresie: danych głównych, danych krytycznych, historii zdrowia i choroby, 
zwolnień, recept, skierowań. 

► przeglądanie, wprowadzanie oraz modyfikowanie profilaktyki leczenia, 

► przeglądanie informacji dotyczących faktur, zestawień rozliczeniowych oraz 
kontraktów placówki, 

► przeglądanie informacji o użytkownikach systemu w ramach placówki, 

► przeglądanie danych personelu i sprzętu medycznego w placówce, 

► przeglądanie, wprowadzanie i modyfikowanie danych związanych z obrotem 
lekami w placówce oraz danych informacyjnych, 

► przeglądanie danych statystycznych. 

9.5.3.1.2.3 Profil pielęgniarki i położnej 

W ramach profilu pielęgniarki zostaną udostępnione funkcjonalności: 

► przeglądanie ogólnych danych pacjentów, 
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► przeglądanie oraz wprowadzanie podstawowych danych medycznych, 

► przeglądanie danych dotyczących personelu oraz sprzętu medycznego 
w placówce, 

► przeglądanie danych dotyczących obrotu lekami, 

► modyfikowanie danych nt. obrotu lekami w zakresie informacji o posiadanych 
i potrzebnych lekach ratunkowych. 

9.5.3.1.2.4 Profil ratownika medycznego 

W ramach profilu ratownika medycznego zostaną udostępnione funkcjonalności: 

► przeglądanie ogólnych danych pacjentów, 

► przeglądanie oraz wprowadzanie podstawowych danych medycznych, 

► przeglądanie danych dotyczących personelu oraz sprzętu medycznego 
w placówce, 

► przeglądanie danych dotyczących obrotu lekami, 

► modyfikowanie danych nt. obrotu lekami w zakresie informacji o posiadanych 
i potrzebnych lekach ratunkowych. 

9.5.3.1.2.5 Profil diagnosty laboratoryjnego 

W ramach profilu diagnosty laboratoryjnego zostaną udostępnione 
funkcjonalności: 

► przeglądanie ogólnych danych pacjentów, ich skierowań oraz podstawowych 
danych medycznych, 

► wprowadzanie rozszerzonych danych medycznych (wprowadzanie wyników 
badań), 

► przeglądanie informacji nt. kontraktów, personelu oraz sprzętu medycznego 
w placówce, 

► przeglądanie, wprowadzanie i modyfikowanie danych dotyczących obrotu 
lekami i odczynnikami na potrzeby obrotu odczynnikami, 

► przeglądanie danych informacyjnych. 

9.5.3.1.2.6 Profil pracownika rejestracji 

W ramach profilu pracownika rejestracji zostaną udostępnione funkcjonalności: 

► przeglądanie ogólnych danych pacjentów oraz ich skierowań, 

► przeglądanie danych dotyczących personelu i sprzętu medycznego 
w placówce, 

► przeglądanie danych informacyjnych, 

► obsługa ruchu chorych:  

o rejestracja pacjenta, 

o nadanie nr identyfikacyjnych (pacjenta, księgi głównej, epizodu, 
dokumentacji), 

o ewidencja ruchów międzyoddziałowych, trybów przyjęć, wypisu, 

o rejestracja źródła finansowania (kod Płatnika, ubezpieczyciela, płatność 
pacjenta), 
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o rejestracja informacji o oddziałach, salach, przepustkach, 

o rejestracja deklaracji POZ; 

► obsługa zleceń: 

o rejestracja zdarzeń w ramach realizacji procedury medycznej, 

o wyznaczanie terminu badania. 

9.5.3.1.3 Funkcjonalności aplikacji Płatnika 

Aplikacje płatników on-line będą udostępniały płatnikom następujące 
funkcjonalności: 

► przeglądanie ogólnych danych pacjentów i danych o wykonanych usługach 
w zakresie niezbędnym do procesów weryfikacji i kontroli, 

► przeglądanie, rejestrowanie i modyfikowanie danych dotyczących faktur, 
zestawień rozliczeniowych oraz kontraktów; generowanie raportów, zestawień 
i wydruków, 

► przeglądanie, rejestrowanie i aktualizowanie danych dotyczących kontraktów 
usług medycznych, 

► administrowanie użytkownikami, monitorowanie pracy w ramach pracowników 
Płatnika, 

► rejestracja ubezpieczonych: ewidencja i transfer informacji o ubezpieczonych 
i statusie ubezpieczenia, 

► przeglądanie danych nt. personelu i sprzętu medycznego w placówkach 
związanych kontraktami, 

► przeglądanie i modyfikowanie danych w zakresie obrotu lekami oraz realizacji 
recept, 

► obsługa zagregowanych danych statystycznych, 

► obsługa parametrów weryfikacji: definiowanie i transfer parametrów 
weryfikacji, definiowanie i transfer grup rozliczeniowych (JGP), definiowanie 
i transfer usług medycznych, 

► publikowanie informacji w portalu publicznym. 

Wdrożenie aplikacji płatników poprzedzi analiza możliwości wykorzystania 
istniejących rozwiązań NFZ, w szczególności SZOI, SIMP oraz SOLU/SRU. 
Zachowanie obecnego interfejsu użytkownika i sposobu obsługi tych systemów 
umożliwiłoby osiągnięcie oszczędności organizacyjnych (szkolenia) oraz 
ułatwiłoby akceptację wdrażanych rozwiązań przez pracowników Płatnika. 

9.5.3.1.4 Funkcjonalności aplikacji innych podmiotów 

Funkcjonalności udostępniane przez aplikacje innych podmiotów zostały opisane 
w podziale na podmioty – użytkowników aplikacji, tj.: 

► jednostkę administrującą SIOZ, 

► podmioty finansujące i kontrolujące ochronę zdrowia, 

► ubezpieczycieli, 

► jednostki badawcze. 
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9.5.3.1.4.1 Aplikacja jednostki administrującej SIOZ 

Aplikacja jednostki administrującej SIOZ będzie umożliwiała: 

► administrowanie użytkownikami systemu ich dostępem do danych, nadawanie 
uprawnień, monitorowanie pracy, 

► przeglądanie, wprowadzanie i modyfikowanie danych statystycznych oraz 
informacyjnych, obsługa raportów, zestawień i analiz, dostęp do hurtowni 
danych, 

► obsługa serwisowa: aktualizacja baz, modułów, zarządzanie wersjami. 

9.5.3.1.4.2 Aplikacja podmiotów finansujących i kontrolujących ochronę zdrowia 

Aplikacja podmiotów finansujących i kontrolujących ochronę zdrowia będzie 
umożliwiała: 

► przeglądanie danych dotyczących kontraktów, danych statystycznych, danych 
informacyjnych, 

► dodatkowo, na potrzeby Ministerstwa Zdrowia: 

o publikowanie informacji w portalu publicznym, 

o obsługa raportów, zestawień, analiz - dostęp do hurtowni danych, 

o obsługa rejestru leków refundowanych; 

► dodatkowo, na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego: 

o generowanie sprawozdań i raportów statystycznych. 

9.5.3.1.4.3 Aplikacja ubezpieczyciela 

Aplikacja ubezpieczyciela (obecnie ZUS i KRUS, w ograniczonym zakresie 
ubezpieczycieli prywatnych) będzie umożliwiała przeglądanie ogólnych danych 
pacjentów, ich zwolnień, danych dotyczących personelu medycznego oraz danych 
statystycznych w zakresie niezbędnym do rejestracji, kontroli i weryfikacji 
zwolnień. 

9.5.3.1.4.4 Aplikacja jednostek badawczych 

Aplikacja jednostek badawczych będzie umożliwiała przeglądanie danych 
statystycznych i informacyjnych. 

9.5.3.1.5 Zestawienie udostępnianych funkcjonalności z rozwiązaniami 
warstwy prezentacji 

W przedstawionej poniżej tabeli zostały zestawione funkcjonalności zdefiniowane 
w ramach przepływów informacyjnych (warstwa procesów biznesowych – rozdział 
9.5.1) oraz wspierające te funkcjonalności rozwiązania warstwy prezentacji. 
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Tabela 24 Funkcjonalności udostępniane przez aplikacje prezentacji 

Funkcjonalność 
rozwiązania 

Udostępniające funkcjonalność 
 aplikacje prezentacji 

Obsługa usługobiorców 

   

Obsługa usługodawców 

  

Obsługa aptek 

  

Obsługa podmiotów 
finansujących i kontrolujących 
ochronę zdrowia   

Źródło: Opracowanie własne. 

9.5.3.1.6 Współpraca usługodawców z wdrażanym rozwiązaniem 

Usługodawcy w celu rejestracji zdarzeń medycznych, jak również korzystania 
z funkcjonalności i zasobów wdrażanego w ramach Projektu rozwiązania, będą 
mogli wykorzystać jedno z dwóch rozwiązań: 

► aplikację on-line udostępnianą w ramach wdrażanego rozwiązania, 

► własne rozwiązanie informatyczne usługodawcy komunikujące się 
z wdrażanym rozwiązaniem. 

Aplikacja on-line udostępniona w wyniku realizacji Projektu będzie umożliwiała 
korzystanie z funkcjonalności systemu bez dodatkowych inwestycji w wytworzenie 
lub rozbudowę systemów informatycznych po stronie usługodawcy (dotyczy to 
aptek, ratownictwa medycznego oraz usługodawców świadczących usługi 
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, programów profilaktycznych oraz 
lecznictwa uzdrowiskowego). Do jej wykorzystania wystarczy komputer osobisty 
wyposażony w przeglądarkę internetową oraz łączność z Internetem. 

Większość usługodawców w celu rejestrowania zdarzeń medycznych będzie 
wykorzystywała własne, lokalne rozwiązania. Będą one musiały zostać 
zintegrowane z wdrażanym w ramach Projektu rozwiązaniem przy wykorzystaniu 
usług sieciowych. Standardy komunikacji zostaną zdefiniowane na etapie 
realizacji Projektu. 

Także apteki oraz usługodawcy świadczący usługi z zakresu podstawowej opieki 
zdrowotnej, ratownictwa medycznego, programów profilaktycznych i lecznictwa 
uzdrowiskowego, którzy posiadają własne systemy informatyczne, będą mieli 
możliwość zintegrowania ich z wdrażanym w ramach Projektu rozwiązaniem, 

Wymagania infrastrukturalne względem usługodawców zostały przedstawione 
w rozdziale 9.5.4.8 w ramach opisu warstwy technologii. 

9.5.3.1.6.1 Standardy przechowywania i przesyłania danych 

W przypadku usługodawców posiadających własne rozwiązania informatyczne, 
komunikacja będzie prowadzona w oparciu o standard EN 13606 lub HL7. 
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W przypadku standardu HL7, w szczególności będą wykorzystywane następujące 
segmenty tego standardu: 

► PID (patient identification segment) – segment zawierający dane pacjenta, 

► PV1 (patent visit segment) – segment zawierający dane dotyczące pobytu 
pacjenta w szpitalu, 

► ORC (comon order segment) – segment zawierający treść zlecenia, 

► OBR (observation request segment) – segment zawierający dane zlecenia, 

► OBX (observation result segment) – segment zawierający wyniki badań, 

► IN1 (insurance segment) – segment zawierający dane dotyczące 
ubezpieczyciela, 

► NTE (notes and comments segment) – segment zawierający uwagi 
i komentarze. 

Dane będą przekazywane w systemie transakcyjnym, a każdy z przekazywanych 
komunikatów będzie opatrzony nagłówkiem (MSH – message header segment) 
oraz będzie wymagał potwierdzenia odebrania transakcji (MSA – message 
acknowledgement segment). 

Komunikacja z usługodawcami z rodzaju lecznictwa zamkniętego, będzie 
następowała z systemem HIS usługodawcy (w obszarze modułów ruchu chorych, 
modułów obsługi zleceń), a za jego pośrednictwem z systemami peryferyjnymi 
usługodawcy (LIS, RIS, PIS oraz PACS), w przypadku usługodawców lecznictwa 
otwartego bezpośrednio z systemami LIS, RIS bądź PIS (także PACS). 

Dane obrazowe gromadzone oraz przesyłane będą z wykorzystaniem standardu 
DICOM, bazującym na standardzie ACR-NEMA. Standard DICOM definiuje 
struktury danych określane jako obiekty informacyjne (IOD – Information Object 
Definition) oraz klasy usług jako pary usługa – obiekt (service-object pair – SOP). 

9.5.3.1.7 Integracja z platformą ePUAP 

W celu zachowania spójności z projektowanym przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji modelem elektronicznych usług administracji 
publicznej (zgodnie z założeniem zastosowania zaleceń i wytycznych MSWiA), 
wdrażane w ramach Projektu rozwiązania będą zintegrowane z platformą ePUAP. 
W kolejnych podrozdziałach opisano genezę i zakres projektu ePUAP oraz 
integrację wdrażanego w ramach Projektu rozwiązania z platformą realizowaną 
w ramach projektu ePUAP. 

9.5.3.1.7.1 Geneza i cele projektu ePUAP 

Zgodnie z informacjami udostępnianymi przez MSWiA, projekt ePUAP jest 
pierwszym etapem dużego projektu międzyresortowego ePUAP. Rezultatem 
projektu ePUAP będzie uruchomienie platformy, na której udostępniane będą 
obywatelowi usługi elektroniczne budowane przez instytucje publiczne. 
Uruchomiona platforma będzie umożliwiała w przyszłości definiowanie kolejnych 
procesów obsługi obywatela i przedsiębiorstw, tworzenie kanałów dostępu do 
poszczególnych systemów administracji publicznej, rozszerzenie zestawu usług 
publicznych świadczonych elektronicznie. 
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Cele biznesowe projektu ePUAP wymienione w opisie koncepcji architektury 
systemu131 są następujące: 

1. Minimalizacja kosztu uzyskania podstawowych możliwości komunikacji 
elektronicznej przez instytucje publiczne, 

2. Zwiększenie liczby instytucji i zakresu usług udostępnianych w kanałach 
elektronicznych, 

3. Zwiększenie liczby podmiotów korzystających z usług publicznych przy 
pomocy kanałów elektronicznych, 

4. Harmonizacja rozwiązań przyjmowanych przez różne instytucje publiczne, 

5. Jawności, otwartości oraz neutralności technologicznej interfejsów systemów 
teleinformatycznych służących do świadczenia usług publicznych 
elektronicznie, 

6. Zwiększenie wspólnego wykorzystania danych podmiotów administracji 
publicznej, 

7. Harmonizacja regulacji prawnych dotyczących interoperacyjności, 

8. Minimalizacja kosztu wdrożenia zintegrowanego procesu obsługi po stronie 
usługodawców usług publicznych, 

9. Ułatwienie zintegrowanego korzystania z istniejących usług. 

9.5.3.1.7.2 Zakres projektu ePUAP132 

Zakres projektu ePUAP obejmuje budowę elektronicznej Platformy Usług 
Administracji Publicznej, Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów, 
portalu informacyjnego ePUAP oraz portalu interoperacyjności. 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej udostępnia instytucjom 
publicznym zestaw elementarnych usług, w oparciu o które instytucje te mogą 
budować i udostępniać własne usługi publicznymi kanałami elektronicznymi. Na 
zestaw elementarnych usług udostępnianych przez platformę składają się: 

► usługi bezpieczeństwa obejmujące infrastrukturę katalogu użytkowników, 
zasobów i przywilejów, mechanizmy identyfikacji i uwierzytelniania 
użytkowników oraz serwisy autoryzacji, serwisy realizujące elementarne 
operacje związane z podpisem cyfrowym; 

► usługi komunikacyjne umożliwiające budowanie zasobów służących do 
przekazywania informacji w postaci elektronicznej pomiędzy użytkownikami 
platformy; 

► usługi front-end umożliwiające instytucjom publicznym udostępnianie 
aplikacji on-line, w których przedsiębiorcy i/lub obywatele będą mogli 
pracować z dokumentami elektronicznymi, które są niezbędne w komunikacji 
danej instytucji z przedsiębiorcą/obywatele, 

► usługi koordynacyjne umożliwiające tworzenie usług złożonych z wielu 
prostych usług (komponowanie usług); 

► usługi wsparcia płatności umożliwiające przedsiębiorcom/obywatelom 
dokonywanie opłat administracyjnych za pośrednictwem mediów 
elektronicznych; 

                                                        

131 „Koncepcja architektury ePUAP-WKP”, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
09.11.2007 r. 

132 “Korzyści, zobowiązania i wymagania dla współpracy instytucji publicznych z Platformą 
ePUAP”, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 14.12.2007 r. 
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► katalog usług umożliwiający przedsiębiorcom/obywatelom odnalezienie 
odpowiednich zasobów służących rozwiązaniu konkretnych problemów 
z dziedziny usług publicznych. 

Zestaw usług udostępnianych przez platformę może być wykorzystany między 
innymi: 

► jako elektroniczna skrzynka podawcza i/lub narzędzie umożliwiające 
automatyczną i manualną weryfikację dokumentów, 

► jako element infrastruktury bezpieczeństwa systemów instytucji, w zakresie 
wykorzystania usług związanych z podpisem elektronicznym, wykorzystania 
wybranych usług bezpieczeństwa (np. profile użytkowników, identyfikacja, 
uwierzytelnianie) lub w modelu realizacji wszelkiej komunikacji pomiędzy 
systemami instytucji za pośrednictwem ePUAP; 

► do łączenia usług instytucji publicznych w usługi złożone, 

► jako broker rejestrowy, umożliwiające udostępnianie i pobieranie danych 
z rejestrów publicznych, 

► jako źródło wzorów dokumentów (Centralne Repozytorium Wzorów 
Dokumentów). 

Podstawowe założenia konstrukcyjne ePUAP obejmują w szczególności: 

► spełnienie wymagań bezpieczeństwa dla systemów przetwarzających dane 
wrażliwe określonych przez ustawę o ochronie danych osobowych, 

► dostępność 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, na poziomie 99,5%, 

► czas odpowiedzi serwisów internetowych na poziomie 2 sekund, 

► interfejsy zewnętrzne platformy oparte na standardowych rozwiązaniach, 

► zastosowanie protokołów HTTP / HTTPS i SOAP dla usług komunikacyjnych. 

9.5.3.1.7.3 Integracja rozwiązań wdrażanych w ramach projektu z elektroniczną 
Platformą Usług Administracji Publicznej 

Usługi ePUAP z perspektywy wdrażanego w ramach Projektu rozwiązania są 
istotne z perspektywy: 

► udostępniania usług bezpieczeństwa, w szczególności identyfikacji 
i uwierzytelniania obywateli, 

► udostępniania usług brokera rejestrowego. 

Integracja rozwiązań wdrażanych w ramach projektu z platformą ePUAP umożliwi 
opcjonalne wykorzystanie przez obywateli mechanizmów identyfikacji 
i uwierzytelniania ePUAP w celu logowania do elektronicznej platformy 
gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach 
medycznych. Rozwiązanie takie zapewni usługobiorcom możliwość korzystania 
z platformy ePUAP jako pojedynczego punktu dostępowego administracji 
publicznej w Internecie, co jest jednym z głównych celów platformy133. 
Jednocześnie jednak użytkownicy będą mogli korzystać z mechanizmów 
uwierzytelniania zapewnianych przez wdrażane w ramach Projektu rozwiązanie 
(z pominięciem ePUAP). 

Ponadto, integracja rozwiązań wdrażanych w ramach projektu z platformą ePUAP 
umożliwi pozyskiwanie danych przynajmniej z części rejestrów publicznych 
prowadzonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (PESEL), 

                                                        

133 “Korzyści, zobowiązania i wymagania dla współpracy instytucji publicznych z Platformą 
ePUAP”, Ministerstwo Spraw Wewenętrznych i Administracji, 14.12.2007 r. 
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Ministerstwo Finansów (KEP), Ministerstwo Sprawiedliwości (KRS), Główny Urząd 
Statystyczny (REGON, TERYT). 

Założenia dla platformy ePUAP są zgodne z koncepcją architektury zorientowanej 
na usługi. Obejmują one także ciągłą dostępność systemu i zapewnienie 
bezpieczeństwa przetwarzania danych. Platforma ta może być wykorzystywana 
komplementarnie z rozwiązaniem wdrażanym w ramach Projektu, co pozwoli na 
uzyskanie dodatkowych korzyści z obydwu projektów, w szczególności w zakresie 
udostępnienia obywatelom pojedynczego punktu dostępowego przez Internet. 

W celu realizacji wskazanych wyżej funkcjonalności w oparciu o wykorzystanie 
usług platformy ePUAP, konieczna jest współpraca pomiędzy Wnioskodawcą 
a jednostką realizującą projekt ePUAP (tj. MSWiA). 

9.5.3.2 Aplikacje integracyjne 
Grupa aplikacji, która zapewnia powiązania pomiędzy warstwą prezentacji, 
a warstwą logiki biznesowej, jak również aplikacjami zewnętrznymi. Budowa tego 
modelu oparta jest na realizacji usług i warstwa integracyjna jest wykorzystywana 
do powiązania tych wszystkich komponentów. Aplikacje te będą również służyć 
do: 

► budowy połączeń między aplikacjami, 

► tworzenia odpowiednich repozytoriów, w tym usług jak również danych 
podstawowych, 

► mapowania metadanych, wraz z obsługą zawartości tych danych 
(zarządzanie danymi podstawowymi), 

► opisywaniu i definiowaniu procesów biznesowych, 

► monitorowania procesów biznesowych, 

► powiązaniu definicji procesów biznesowych z usługami oferowanymi poprzez 
odpowiednie systemy. 

W warstwie technologii zostaną one opisane jako szyna zewnętrzna 
i dystrybucyjna oraz narzędzia do modelowania procesów i komponowania usług. 

9.5.3.3 Aplikacje logiki biznesowej 
Aplikacje logiki biznesowej obejmują aplikacje realizujące funkcjonalności 
wdrażanego rozwiązania. Korzystają one z rozwiązań warstwy danych. 
Udostępniają swoje usługi użytkownikom poprzez aplikacje prezentacji. 

Tabela 25 Aplikacje logiki biznesowej 

Podsystem Opis podsystemu 

 

Podsystem obsługujący zdarzenia medyczne pozwoli, 
po uprzedniej weryfikacji, rejestrować zdarzenia 
medyczne. 

 

Podsystem wspierający rozliczenia zapewni realizację 
procesu rozliczeń między usługodawcą a Płatnikiem 
oraz procesu refundacji leków pomiędzy apteką a 
Płatnikiem. 
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Podsystem Opis podsystemu 

 

Podsystem weryfikacji zapewni wiarygodność 
gromadzonych danych o zdarzeniach medycznych 
poprzez realizację parametryzowanych 
mechanizmów weryfikacji. Parametry dla tych 
mechanizmów będą definiowane przez Płatników 
i zatwierdzane przez Jednostkę Koordynującą 
Płatników. Do weryfikacji mogą być wykorzystane 
pełne dane gromadzone w bazach danych platformy. 

 

Podsystem obsługujący recepty zapewni obsługę 
elektronicznych recept. 

Recepty elektroniczne wprowadzane do baz danych 
platformy przez personel medyczny, za 
pośrednictwem aplikacji usługodawcy on-line, będą 
przechowywane w systemie i udostępniane aptekom. 
Realizacja recepty będzie rejestrowana przez aptekę 
za pośrednictwem aplikacji usługodawcy on-line,  

 

Podsystem ten będzie realizował proces refundacji 
leków na podstawie wpisów o zrealizowanych 
receptach elektronicznych, a także monitorowanie 
obrotu produktami leczniczymi. 

 

Podsystem obsługujący skierowania i zwolnienia 
pozwoli na obsługę skierowań do specjalistów, 
umawianie wizyt i administrowanie kolejkami. 
Umożliwi także obsługę elektronicznych zwolnień 
lekarskich. 

Elektroniczne skierowania będą wprowadzane przez 
specjalistyczny personel medyczny do systemu, 
przechowywane i udostępniane w trakcie rejestracji 
do lekarza specjalisty. 

Elektroniczne zwolnienia, wprowadzane do systemu 
przez specjalistyczny personel usługodawcy, za 
pośrednictwem systemu będą przesyłane do ZUS. 

 

Podsystem obsługujący dokumentację medyczną 
pozwoli na gromadzenie i udostępnianie 
podstawowych danych medycznych pacjentów 
uprawnionym zainteresowanym (głównie: sam 
pacjent oraz świadczący mu usługi personel 
medyczny). Podsystem będzie również gromadził 
referencje do rozszerzonych danych medycznych 
przechowywanych w bazach rozszerzonych danych 
medycznych oraz zapewniał mechanizmy ich 
wyszukiwania. 

 

Podsystem analiz, statystyk i raportów będzie 
udostępniał zaawansowane narzędzia analityczne, 
statystyczne i raportujące wykorzystujące Hurtownię 
danych. 
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Podsystem Opis podsystemu 

 

W ramach podsystemu obsługującego monitorowanie 
będą realizowane funkcjonalności: 

► monitorowania do celów zarządzania 
kryzysowego – w oparciu o dane dotyczące 
zachorowań, itp. przetwarzane w ramach 
hurtowni danych, 

► monitorowania obrotu produktami leczniczymi – 
w oparciu o dane o sprzedaży produktów 
leczniczych wprowadzane przez farmaceutów, 

► monitorowania dostępności świadczeń – 
w oparciu o dane dotyczące kolejek 
oczekujących i dostępności świadczeń 
gromadzone na potrzeby obsługi elektronicznej 
rejestracji na wizyty, 

► monitorowania kształcenia pracowników 
medycznych – w oparciu o dane dotyczące 
punktów edukacyjnych uzyskiwanych przez 
personel medyczny w trakcie szkoleń, 
konferencji, itp. wprowadzane przez Ministerstwo 
Zdrowia lub upoważnione podmioty. 

 

Aplikacja obsługi rejestrów będzie odpowiedzialna za 
udostępnianie danych gromadzonych w rejestrach 
wtórnych oraz przedmiotowych. 

 

Aplikacja obsługi słowników będzie odpowiedzialna 
za obsługę procesu wprowadzania danych 
słownikowych do słowników oraz udostępnianie tych 
danych. 

 

Podsystem wykrywania nadużyć zapewni 
funkcjonalności umożliwiające wykrywanie nadużyć. 
Dotyczy to w szczególnym stopniu nadużyć w 
zakresie: rejestrowania danych medycznych, dostępu 
do danych medycznych, realizacji recept. 

Wykrywanie nadużyć w zakresie dostępu do danych 
medycznych stanowi dodatkowe zabezpieczenie 
przed sytuacjami, w których osoba posiadająca 
dostęp do danych (np. ratownik medyczny mający 
techniczne uprawnienia pobierania krytycznych 
danych medycznych usługobiorców) nadużywa tych 
uprawnień (np. ratownik medyczny pobiera dane 
usługobiorców, którym nie udziela pomocy). Jest to 
kontrola detekcyjna, „po fakcie”, pozwalająca na 
reagowanie na sytuacje, gdy nadużywany jest dostęp 
do danych udzielany bez pełnej autoryzacji (np. 
autoryzacji przez pacjenta, którego dane dotyczą). 

Wykrywanie nadużyć w zakresie rejestrowania 
danych medycznych (związanych z wykrywaniem 
nieprawidłowości dotyczących rozliczania usług 
i refundacji leków) zostało opisane w rozdziale 
9.4.5.2.4.4. 

Źródło: Opracowanie własne. 
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9.5.3.3.1 Zestawienie powiązań rozwiązań warstwy prezentacji 
z rozwiązaniami warstwy logiki biznesowej 

W celu udostępnienia funkcjonalności użytkownikom, jak to przedstawiono 
w tabeli w poprzednim podrozdziale, elementy warstwy prezentacji wykorzystują 
rozwiązania warstwy logiki biznesowej. Poniżej przedstawiono zestawienie 
powiązań tych rozwiązań. 

Tabela 26 Funkcjonalności warstwy logiki biznesowej udostępniane poprzez 
rozwiązania warstwy prezentacji 

Rozwiązanie 
warstwy 

prezentacji 

Rozwiązania 
warstwy logiki biznesowej 

  

  

 

  

 

  

 

  

 
Źródło: Opracowanie własne. 
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9.5.3.4 Aplikacje wspierające 
Aplikacje wspierające obejmują aplikacje realizujące wspólne usługi na potrzeby 
całego systemu. Wspierają one realizację funkcjonalności aplikacji pozostałych 
warstw. 

Tabela 27 Aplikacje wspierające 

Podsystem Opis podsystemu 

 

W ramach podsystemu zarządzania 
zabezpieczeniami i prywatnością zostanie 
zapewniona realizacja funkcji uwierzytelniania 
i autoryzacji, ochrony tożsamości (usługa 
pozwalająca połączyć indywidualny identyfikator 
publiczny pacjenta z odpowiednim identyfikatorem 
danych medycznych w celu zapamiętania tych 
danych lub też ich odczytu; ochrona tożsamości 
obejmuje też pseudonimizację danych medycznych 
w celu wtórnego użycia np. do badań naukowych), 
zapewnienia anonimowości (dot. zestawień 
statystycznych), szyfrowania danych, audytu oraz 
ogólnych usług zapewnienia bezpieczeństwa. 

W zakresie funkcji zarządzania tożsamością, 
uwierzytelniania użytkowników, kontroli dostępu oraz 
składania i weryfikowania podpisów elektronicznych, 
podsystem ten będzie korzystał z elementów 
podsystemu zarządzania zabezpieczeniami 
i prywatnością, które zostaną wytworzone w ramach 
projektu „Platforma udostępniania on-line 
przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów 
medycznych” (P2). 

 

Podsystem audytu będzie gromadził dane 
pozwalające zapewnić rozliczalność użytkowników, 
a w szczególności administratorów rozwiązania za 
wykonane w systemie działania. 

 

Podsystem obsługujący administrację zapewni 
narzędzia umożliwiające zarządzanie i administrację 
systemem, w tym jednolity system archiwizacji 
danych. 

 

Podsystem zapewniający spójność danych 
słownikowych, rejestrowych i danych gromadzonych 
w bazach danych wdrażanego rozwiązania. 

Zarządzanie danymi podstawowymi zostało opisane 
w podrozdziale poniżej. 

Źródło: Opracowanie własne. 



Trwałość techniczna Projektu 

 Studium Wykonalności dla projektu 270 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych 
o zdarzeniach medycznych 

9.5.3.4.1 Zarządzanie danymi podstawowymi 

Zapewnienie realizacji elektronicznych usług ochrony zdrowia wymaga dostępu do 
spójnych danych słownikowych, rejestrowych i innych baz zewnętrznych. 
W proponowanym rozwiązaniu wykorzystywana będzie aplikacja do centralnego 
zarządzania danymi podstawowymi – System Obsługi Rejestrów – Zarządzanie 
danymi podstawowymi. Dane podstawowe, w tym rozumieniu to: 

► dane pacjenta, 

► dane o lekach, 

► dane o usługach medycznych, 

► słowniki. 

Aplikacja do zarządzania danymi podstawowymi ma na celu:  

► ułatwienie zarządzania danymi podstawowymi – jednolite dane w całym 
rozwiązaniu, jak również w systemach zewnętrznych, 

► eliminację duplikacji danych, 

► walidację danych, również w oparciu o słowniki, 

► utrzymanie aktualnego stanu o danych we wszystkich aplikacjach, 

► synchronizację wielu rejestrów i centralny punkt wprowadzania i aktualizacji 
danych, 

► spójne dane do analityki. 

W ramach aplikacji do zarządzania danymi podstawowymi zapewniona zostanie 
automatyczna aktualizacja rejestrów przedmiotowych w trakcie rejestracji zdarzeń 
medycznych oraz aktualizacje: 

► rejestrów wtórnych w przypadku zmian w rejestrach podmiotowych, rejestrach 
referencyjnych oraz innych ewidencjach zewnętrznych, przy zapewnieniu 
mechanizmów konsolidacji danych obejmujących operacje ekstrakcji, 
transformacji, czyszczenia i agregacji danych z rejestrów źródłowych oraz 
ładowania tak przetworzonych danych do rejestrów wtórnych; 

► rejestrów przedmiotowych po rejestracji zdarzeń medycznych dotyczących 
grup chorób, o których informacje są gromadzone w danym rejestrze. 

9.5.4 Warstwa technologii 

W niniejszym rozdziale opisano elementy architektury w warstwie technologicznej 
w obszarze niezbędnych do funkcjonowania systemu zasobów sprzętowych, 
infrastruktury sieciowej, wymaganych standardów, oprogramowania systemowego 
i narzędziowego, a także bezpieczeństwa systemu oraz jego interoperacyjności. 

9.5.4.1 Architektura zorientowana na usługi 
Architektura rozwiązania będzie zgodna z architekturą zorientowaną na usługi 
SOA. W architekturze takiej poszczególne funkcjonalności systemów 
informatycznych są tworzone i udostępniane jako interoperacyjne usługi, które są 
dalej wykorzystywane i grupowane w celu wsparcia realizacji procesów 
biznesowych. Kluczowym elementem architektury zorientowanej na usługi jest 
infrastruktura informatyczna pozwalająca na wymianę danych pomiędzy 
poszczególnymi aplikacjami wspierającymi realizację procesów biznesowych. 
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Podstawową cechą architektury zorientowanej na usługi jest integracja, winna ona 
integrować: procesy, ludzi i dane (informacje). Dlatego głównymi elementami 
takiej architektury winny być: 

► Szyna usługowa – umożliwia połączenie wszystkich aplikacji. Dodatkową 
funkcjonalnością będzie zarządzanie realizacją procesów informacyjnych 
(BPM – Business Process Management), w celu zapewnienia monitoringu 
i ciągłości działania. 

► Repozytorium usług – platforma utrzymująca wszystkie informacje dotyczące 
usług informacyjnych, które będą wykorzystywane w projektowanym 
rozwiązaniu. 

► Narzędzia do modelowania procesów informacyjnych i komponowania usług 
– umożliwiają modelowanie procesów i łączenie usług dostarczanych przez 
wdrażane rozwiązania, usług zewnętrznych i interakcji z użytkownikami 
w celu wsparcia realizacji procesów. 

► Repozytorium danych podstawowych – platforma służąca do zarządzania 
danymi podstawowymi. 

► Hurtownia danych – aplikacja służąca do gromadzenia i konsolidowania 
danych transakcyjnych i informacyjnych przetwarzanych przez aplikacje, jak 
również służąca do celów analitycznych i raportowych. 

► Portal – platforma bazująca na rolach, udostępniająca w sposób zunifikowany 
wszystkie funkcjonalności udostępniane przez aplikacje. 

Wszystkie wewnętrzne elementy składające się na System Informacyjny Ochrony 
Zdrowia będą połączone ze sobą szyną usługową ESB (Enterprise Service Bus). 
Umożliwi ona dostęp do usług świadczonych przez wszystkie części systemu przy 
zapewnieniu jednolitości i bezpieczeństwa mechanizmów komunikacyjnych. 

Implementacja szyny ESB zapewni elastyczność i skalowalność całego 
rozwiązania, m.in. dzięki minimalizacji liczby bezpośrednich interfejsów między 
poszczególnymi systemami. W niektórych przypadkach, przewiduje się możliwość 
bezpośrednich połączeń niektórych systemów z bazami danych i rejestrami (z 
pominięciem szyny usług). 

W ramach szyny usług zostaną zrealizowane adaptery umożliwiające wymianę 
danych z innymi systemami, w tym zapewniające m.in. obsługę wyciągów 
z rejestrów zewnętrznych oraz udostępnianie danych na potrzeby raportowe 
i weryfikacyjne. 

Na poziomie architektury platformy zostanie zapewniona niezbędna elastyczność. 
Szyna usług zapewni luźne powiązania (ang. loose coupling) elementów systemu 
informatycznego. Pozwoli na rozszerzanie, przemieszczanie lub podmienianie 
usług bez przerywania pracy systemów biznesowych lub modyfikowania aplikacji. 
W miarę rozwoju potrzeb biznesowych możliwe będzie dodawanie nowych funkcji 
biznesowych w oparciu o istniejące lub nowe usługi, bez konieczności ingerencji 
w architekturę rozwiązań. 

Na poziomie architektury platformy zostanie także zapewniona skalowalność 
całego rozwiązania, głównie ze względu na ciągły wzrost wolumenu 
przetwarzanych danych. 
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Rysunek 78 Architektura rozwiązania – szyna usług zapewnia komunikację pomiędzy poszczególnymi elementami 
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Źródło: Opracowanie własne. 
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9.5.4.1.1 Szyna zewnętrzna, szyna dystrybucyjna oraz szyna wewnętrzna 

W ramach jednej logicznej szyny usług we wdrażanym rozwiązaniu wydzielono: 

► szynę wewnętrzną, za pośrednictwem której będą się komunikowały systemy 
w ramach wdrażanego rozwiązania, 

► szynę zewnętrzną, za pośrednictwem której aplikacje zewnętrzne będą 
korzystały z usług sieciowych, 

► szynę dystrybucyjną, za pośrednictwem której realizowany będzie dostęp do 
systemu rejestrów na potrzeby wymiany i przetwarzania dużych wolumenów 
danych (np. replikacja). 

 

Szyna wewnętrzna będzie służyła do komunikacji wewnętrznej pomiędzy 
modułami wdrażanego systemu i pozostanie niedostępna dla użytkowników 
zewnętrznych. Połączy systemy: wspomagania rozliczeń, weryfikacji, 
administracji, wykrywania nadużyć, obsługi rejestrów, gromadzenia danych 
medycznych oraz hurtownię danych i (zależnie od wariantu inwestycyjnego) bazy 
rozszerzonych danych medycznych. Ze względów wydajnościowych na etapie 
projektowania systemów mogą zostać podjęte decyzje o zastosowaniu 
bezpośrednich połączeń pomiędzy niektórymi systemami, z pominięciem szyny 
usług. 

Usługi wdrażanego rozwiązania będą udostępniane na zewnątrz poprzez szynę 
zewnętrzną oraz szynę dystrybucyjną. 

 

Komunikacja pomiędzy wdrażanym rozwiązaniem a użytkownikami będzie 
odbywała się poprzez szynę zewnętrzną. Będzie ona obsługiwać ruch związany 
z aplikacjami on-line, a także przesyłanie danych w określonych, otwartych 
standardach. Przewiduje się wykorzystanie standardu de facto IHE XDS, który 
zawiera między innymi standard HL7 CDA v3, DICOM, ebXML Registry, ATNA 
i wielu innych. Zgodność ze standardem IHE umożliwi wymianę danych pomiędzy 
wykorzystywanym przez użytkowników oprogramowaniem zgodnym z IHE 
a wdrażanym rozwiązaniem. Standard IHE XDS jest standardem otwartym, który 
zapewnia współpracę systemów różnego rodzaju i z którego może korzystać 
każdy producent oprogramowania medycznego. Konieczne jest także rozważenie 
wykorzystania europejskiego standardu EN 13606. 

 

Użytkownicy instytucjonalni pełniący szczególną rolę w systemie opieki 
zdrowotnej, tacy jak płatnicy, MZ, ZUS, KRUS, MF, MSWiA, GUS, będą korzystać 
z platformy poprzez odrębną szynę dystrybucyjną o funkcji analogicznej do szyny 
zewnętrznej. Szyna dystrybucyjna może zostać zoptymalizowana do przesyłania 
dużych wolumenów danych pomiędzy platformą i tymi podmiotami. Wydzielenie 
szyny dystrybucyjnej zwiększy także bezpieczeństwo systemu, gdyż ograniczy 
możliwość dostępu do przetworzonych, zbiorczych danych. 

9.5.4.1.2 Repozytorium usług i ich udostępnianie 

Użytkownicy będą korzystać z systemu poprzez udostępnione grupy usług 
sieciowych (ang. web services), przy czym dla każdej grupy użytkowników 
udostępnione zostaną usługi wspólne oraz usługi specyficzne dla tej grupy. 
Przykładowo, apteki będą miały dostęp do usług związanych z pobraniem 
i realizacją elektronicznej recepty oraz rozliczenia recepty z Płatnikiem. 
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Za odpowiednie udostępnianie usług będzie odpowiadać centralne repozytorium 
usług.  

9.5.4.1.3 Narzędzia do modelowania procesów informacyjnych 
i komponowania usług 

W procesie definiowania i implementowania usług niezbędne jest zastosowanie 
odpowiednich narzędzi, które zostaną wdrożone w ramach Projektu. Zbiór tych 
narzędzi wykorzystywać będzie wszystkie elementy architektury w celu 
wytworzenia gotowych komponentów. W skład narzędzi będą wchodzić: 

► narzędzia do definiowania i mapowania procesów informacyjnych (BPM), 

► narzędzie do tworzenia nowych usług, 

► narzędzia do komponowania nowych aplikacji (kompozytów, ang. composite 
applications) bazujących na gotowych usługach. 

Zastosowanie zbioru wymienionych wyżej narzędzi w powiązaniu z repozytoriami 
pozwoli na zapewnienie ładu w tworzeniu i uruchamianiu usług, umożliwi to 
wielokrotne wykorzystywanie raz wytworzonych usług w ramach różnych 
procesów. 

Modelowanie procesów i komponowanie usług jest realizowane w cyklu, na który 
składają się następujące etapy: 

Rysunek 79 Cykl modelowania procesów i komponowania usług 

 

9.5.4.1.3.1 Etap ponownego użycia134 istniejących zasobów 

W tym etapie identyfikowane są istniejące zasoby i możliwości ich wykorzystania 
w modelowanych procesach. 

9.5.4.1.3.2 Etap definiowania modelu 

Etap definiowania modelu obejmuje prace związane z projektowaniem. Obejmują 
one identyfikację komponentów i sposobu ich integracji, określanie interfejsów 
usług, typów danych i komunikatów oraz opisanie procesów. 

Kluczowym elementem etapu definiowania modelu jest identyfikacja potencjału 
ponownego wykorzystania istniejących usług. Jedną z głównych przesłanek 
budowania systemów zgodnie z SOA jest wielokrotne wykorzystanie raz 
wytworzonych usług. 

9.5.4.1.3.3 Etap implementacji 

Po zdefiniowaniu modelu konieczne może być wytworzenie nowych usług. 
Implementacja nowych usług realizowana jest przy wykorzystaniu narzędzi 
programistycznych. Następnie z wytworzonych usług oraz usług już istniejących 
budowane są aplikacje (kompozyty). 

                                                        

134 ang. reuse 
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9.5.4.1.3.4 Etap publikacji 

Na etapie publikacji gotowe usługi są publikowane do repozytorium usług, 
a komponenty do warstwy wykonywalnej. 

9.5.4.1.3.5 Etap wykorzystania 

Rola narządzi do modelowania procesów i komponowania usług kończy się na 
etapie publikacji. Na etapie wykorzystania niezbędne informacje o usługach 
znajdują się w repozytorium usług i przez to repozytorium są udostępniane. 
Nadzór i monitorowanie wykonywania usług są realizowane przez szynę usług. 

9.5.4.1.4 Zarządzanie danymi podstawowymi 

W celu ujednolicenia zarządzania danymi podstawowymi (ang. master data) 
ważną rolę będzie odgrywać aplikacja obsługująca dane podstawowe, która 
będzie obsługiwać odpowiednie mapowanie takich danych w różnych aplikacjach 
(w szczególności takie, które występują w więcej niż jednej aplikacji), będzie 
umożliwiać walidację wprowadzanych danych (słowniki), jak również 
dystrybuować i synchronizować dane z różnych źródeł. Do danych podstawowych 
dla wdrażanego rozwiązania należą dane gromadzone w rejestrach wtórnych oraz 
słownikach. 

Aplikacja obsługująca dane podstawowe będzie także współpracować z hurtownią 
danych, aby zapewnić spójność danych na potrzeby analityki i raportowania. 

9.5.4.1.5 Hurtownia danych 

Hurtownia danych będzie odpowiadać za scalanie danych z różnych źródeł, 
tworzenie odpowiednich raportów i statystyk. Będzie również platformą 
udostępniającą raporty do różnych podmiotów gospodarczych uczestniczących 
w całym procesie.  

9.5.4.1.6 Portal 

Portal będzie warstwą scalającą i unifikującą dostęp do różnych funkcjonalności 
i aplikacji w ramach rozwiązania. Portal winien zostać zbudowany realizując 
następujące założenia: 

► Oparty na rolach, współpracujący z podsystemem zarządzania 
zabezpieczeniami i prywatnością, 

► Posiadający funkcje współpracy użytkowników, 

► Posiadający funkcje zarządzania dokumentami – w celu publikacji 
dokumentów, nowości, informacji dla usługodawców i usługobiorców, jak 
również innych podmiotów biorących udział w procesie, 

► Umożliwiający elastyczne podłączanie aplikacji zewnętrznych poprzez 
odpowiednie adaptery. 

9.5.4.2 Zastosowania architektury zorientowanej na usługi 
w ochronie zdrowia 
Charakterystycznymi cechami systemów informatycznych wspierających 
funkcjonowanie ochrony zdrowia w krajach Unii Europejskiej i na całym świecie są 
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ich mnogość i heterogeniczność, wynikające z liczby podmiotów zaangażowanych 
w ten sektor i ich dużej autonomiczności. Systemy te są wykorzystywane 
w zróżnicowanych środowiskach, począwszy od różnej wielkości placówek 
zdrowotnych, przez apteki, po instytucje planujące, nadzorujące i kontrolujące 
ochronę zdrowia, ubezpieczycieli, itp. Liczba systemów informatycznych 
wspierających funkcjonowanie ochrony zdrowia w średniej wielkości kraju 
rozwiniętym może być liczona w dziesiątkach tysięcy135. 

Jednocześnie, w celu zapewnienia dostępności wysokiej jakości usług 
zdrowotnych pacjentom, niezbędna jest współpraca większości tych systemów. 
Pozwala ona na usprawnienie procesów realizowanych przez więcej niż jeden 
podmiot (od leczenia, które często wymaga wizyt pacjenta w różnych placówkach, 
po realizację recept) oraz umożliwienie świadczenia usług na odległość 
(telemedycyna). 

W wielu krajach za rozwiązanie umożliwiające spełnienie tych kryteriów uznana 
została architektura zorientowana na usługi. W kolejnych rozdziałach 
przedstawiono przykłady zastosowań SOA w ochronie zdrowia w Kanadzie 
i w Danii. 

9.5.4.2.1 Canada Health Infoway 

Canada Health Infoway to organizacja non-profit odpowiadająca za wdrożenie 
ogólnokrajowych rozwiązań w zakresie EHR w Kanadzie. Wdrożenie to wymaga 
integracji około 40 tys. systemów informatycznych obsługujących kliniki, 
laboratoria, usługi pogotowia ratunkowego i opiekę domową, szpitale, laboratoria, 
apteki. Canada Health Infoway opracowało ramy rozwiązania EHR oparte, 
w warstwie architektury systemów informatycznych, na podejściu SOA. 

Kluczowym elementem architektury rozwiązania EHR wdrażanego przez Canada 
Health Infoway jest warstwa dostępu do informacji zdrowotnej (Health Information 
Access Layer – HIAL). Jej rola jest analogiczna do zaproponowanej w ramach 
koncepcji wdrażanego rozwiązania Szyny Usług. Z jednej strony pozwala 
zewnętrznym systemom informatycznym na traktowanie SIOZ jako jednego 
punktu udostępniającego elektroniczne usługi ochrony zdrowia, z drugiej strony 
zapewnia koordynację realizacji usług wewnątrz SIOZ. 

Zgodnie z analizami opublikowanymi przez Canada Health Infoway136, dzięki 
zastosowaniu SOA integracja systemów ochrony zdrowia w Kanadzie może być 
co najmniej o rząd wielkości tańsza niż w przypadku budowy sieci szpitalnych oraz 
o 5 rzędów wielkości tańsza niż budowa pełnej sieci połączeń typu punkt-punkt. 

Tabela 28 Orientacyjne koszty zastosowania wybranych modeli integracji 
systemów informatycznych ochrony zdrowia w Kanadzie 

Model łączenia aplikacji i wymiany danych Koszt 

Model 1 – Budowa interfejsów typu punkt-punkt 
pomiędzy aplikacjami 

$183 928 358 955 000 

Model 2 – Budowa szpitalnych sieci wymiany danych 
klinicznych 

$68 172 544 000 

                                                        

135 Kanada – źródło: “EHRS Blueprint an interoperable EHR framework, Infoway Architecture 
Update Presentation”, Canada Health Infoway, marzec 2006 r. 

136 “EHRS Blueprint an interoperable EHR framework, version 2”, Canada Health Infoway, 
marzec 2006 r. 



Trwałość techniczna Projektu 

 Studium Wykonalności dla projektu 277 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych 
o zdarzeniach medycznych 

Model łączenia aplikacji i wymiany danych Koszt 

Model 3 – Połączenie aplikacji warstwą HIAL* $4 778 519 000 

Model 4 – Integracja aplikacji w dużych jednostkach 
organizacyjnych i połączenie aplikacji warstwą HIAL* 

$2 170 267 000 

* Podejścia zbliżone do zaproponowanego w koncepcji rozwiązania wdrażanego w ramach 
Projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych 
o Zdarzeniach Medycznych”. 
 
Źródło: „EHRS Blueprint an interoperable EHR framework, version 2”, Canada Health 
Infoway, marzec 2006 r. 

W przedstawionej ocenie kosztów integracji brany jest pod uwagę tylko jeden 
z aspektów zastosowania podejścia SOA, związany głównie z zastosowanie ESB. 
Oprócz tego aspektu, uzasadnieniem wyboru podejścia SOA dla Canada Health 
Infoway jest także: 

► zapewnienie największych możliwości zagwarantowania właściwego czasu 
reakcji i spójnego dostępu do danych dla tysięcy systemów źródłowych, 

► zapewnienie największych możliwości zharmonizowanego i spójnego 
zastosowania polityk prywatności i bezpieczeństwa, 

► umożliwienie ewolucyjnego rozwoju w kierunku harmonizacji semantycznej 
danych zdrowotnych, 

► zapewnienie wysokiej skalowalności w zakresie od integracji systemów 
lokalnych, przez poziom regionalny, po federalny, 

► zapewnienie wysokiej elastyczności w zakresie konfiguracji sieci usług 
zdrowotnych. 

9.5.4.2.2 MedCom 

W Danii, w sektorze ochrony zdrowia, funkcjonuje wiele heterogenicznych 
systemów informatycznych. Część tych systemów jest zintegrowana, jednak 
zwykle integracje mają charakter lokalny, ich celem jest zmniejszenie redundancji 
danych. Nie wystarcza to do zapewnienia dostępności aktualnych danych 
dotyczących leczenia i opieki zdrowotnej137. 

W celu umożliwienia współpracy tych systemów, w Danii od 1995 r. rozwijana jest 
łącząca je sieć MedCom. Przez lata funkcjonowała ona w oparciu o standard 
UN-EDIFACT, od 2006 r. wprowadzane są zmiany strukturalne obejmujące 
zastosowanie SOA138. 

Do tej pory przy wykorzystaniu SOA i usług sieciowych wprowadzono 
elektroniczną obsługę funkcji139: 

► skierowań na badania lub do szpitala, 

► recept, 

                                                        

137 “A federation of web services for Danish health care”, Esben Dalsgaard, Kåre Kjelstrøm, 
Jan Riis, 2008 r. 

138 „MedCom – in English”, http://www.medcom.dk/wm109991, listopad 2008 r. 

139 „ICT w służbie ochrony zdrowia”, dr n. med. Michał Kamiński, dr Mariusz Duplaga, 
dr Adam Kozierkiewicz, Konfederacja Pracodawców Polskich. 
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► zwrotu kosztów i refundacji. 

Wykorzystanie SOA pozwala na zarządzanie bezpieczeństwem wdrażanych 
rozwiązań. Opracowany na potrzeby MedCom standard DGWS (Den Gode 
Webservice – „dobre usługi sieciowe”) definiuje formaty danych oraz sposób 
wykorzystania standardów komunikacji i bezpieczeństwa w celu budowy 
interoperacyjnych usług sieciowych na potrzeby ochrony zdrowia. Uwzględniają 
one wykorzystanie technologii podpisu elektronicznego.140 

Co ważne, wykorzystanie SOA pozwala na ewolucyjny, zrównoważony rozwój 
MedCom. Od 2004 r. formaty wymiany danych oparte na UN-EDIFACT są 
zastępowane są formatami opartymi na języku XML, w okresie przejściowym 
stosowane są obydwa formaty. Kolejne usługi dodawane są stopniowo. 

9.5.4.3 Zapewnienie interoperacyjności 
Realizacja wdrażanych rozwiązań w architekturze zorientowanej na usługi jest 
ważnym elementem wspierającym interoperacyjność systemów informatycznych 
w ochronie zdrowia. Kluczowe jest jednak uwzględnianie aspektów 
interoperacyjności na wszystkich etapach realizacji Projektu, w szczególności 
poprzez: 

► Stosowanie zasady neutralności technologicznej, 

► Oparcie wdrażanych rozwiązań na otwartości technologicznej, 

► Wprowadzanie regulacji prawnych wymuszających stosowanie przyjętych 
standardów, 

► Rozdzielanie realizacji zadań, których realizacja przez jednego wykonawcę 
mogłaby skutkować próbami „zamykania” rozwiązania (ograniczenia 
interoperacyjności) przez tego wykonawcę. 

9.5.4.4 Mechanizm uwierzytelnienia do celów autoryzacji 
dostępu do danych medycznych oraz autoryzacji 
wykonania usług medycznych 
W wyniku realizacji Projektu (oraz powiązanego projektu P2 – w zakresie 
elementów podsystemu zarządzania zabezpieczeniami i prywatnością) 
zastosowany zostanie mechanizm uwierzytelniania użytkowników wdrażanego 
rozwiązania oparty na wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, co 
pozwoli na bezpieczną autoryzację zarówno dostępu do danych medycznych, jak 
i wykonania usług medycznych. 

Stosowanie podpisu elektronicznego reguluje ustawa z dnia 18 września 2001 r. 
o podpisie elektronicznym (Dz. U. nr 130, poz. 1450). Określa ona warunki 
stosowania podpisu elektronicznego, skutki prawne jego stosowania, zasady 
świadczenia usług certyfikacyjnych, w tym obowiązki podmiotu świadczącego 
usługi certyfikacyjne, oraz zasady nadzoru nad podmiotami świadczącymi te 
usługi.141 

                                                        

140 "On the threshold of a healthcare ITsystem for a new era. Status report, MedCom 5", 
grudzień 2007 r. 

141 Analiza prawna w zakresie ustawy o podpisie elektronicznym została zamieszczona 
w rozdziale 10.3.3 niniejszego Studium Wykonalności. 
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Zapisy ustawy o podpisie elektronicznym determinują funkcjonalność systemów 
informatycznych, w których przy elektronicznym przekazywaniu danych niezbędne 
jest ich poświadczenie (podpisanie).  

Obecnie, powszechność stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego 
z punktu widzenia liczby osób posługujących się takim podpisem jest bardzo 
ograniczona. Jest to związane z wysokimi kosztami uzyskania kwalifikowanego 
podpisu elektronicznego oraz poziomem skomplikowania procedury uzyskania 
certyfikatu. 

Osoby, które posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny, będą miały możliwość 
posługiwania się posiadanym podpisem i wykorzystywania go w celu 
uwierzytelniania się w systemie. Zakłada się, że upowszechnienie stosowania 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego nastąpi w wyniku wprowadzenia 
elektronicznych dowodów osobistych. Pozwoli to na objęcie mechanizmem 
uwierzytelniania opartym na podpisie elektronicznym wszystkich pełnoletnich 
obywateli. 

9.5.4.4.1 Korelacja z prowadzonym przez MSWiA projektem pl.ID 

Niezależnie od Projektu P1 realizowany jest przez MSWiA projekt „pl.ID – polska 
ID karta” (pl.ID), w ramach którego do 2013 roku142 wdrożony ma zostać 
elektroniczny dowód osobisty. Zgodnie z informacjami udostępnianymi przez 
MSWiA143, rozpoczęcie wydawania nowych dowodów osobistych zostało 
zaplanowane na początek roku 2010. Elektroniczny dowód osobisty będzie 
zawierał układ scalony, na którym będą zapisane podstawowe dane jego 
posiadacza – m.in. numer PESEL, jak również podpis elektroniczny. Dzięki temu 
możliwe będzie zapewnienie bezpiecznego uwierzytelnienia każdego obywatela 
posługującego się dowodem osobistym. 

Projekt będzie skorelowany z projektem pl.ID i będzie obejmował wykorzystanie 
elektronicznych dowodów osobistych do celów identyfikacji oraz uwierzytelniania 
usługobiorców. Pozwoli to na zrealizowanie założeń dotyczących wykorzystania 
podpisu elektronicznego oraz bezpiecznej autoryzacji transakcji, a jednocześnie 
przyczyni się do: 

► zwiększenia funkcjonalności dowodów osobistych dla społeczeństwa poprzez 
umożliwienie ich użycia w większym zakresie, 

► uniknięcia dodatkowych kosztów, z jakimi wiązałoby się wydawanie 
dodatkowych elektronicznych kart medycznych oferujących funkcjonalność, 
jaka może być zapewniona przez elektroniczne dowody osobiste. 

W tym celu konieczna jest współpraca pomiędzy Wnioskodawcą a jednostką 
realizującą projekt pl.ID (tj. MSWiA). 

Od momentu wprowadzenia do użytku elektronicznych dowodów osobistych, 
do celu identyfikacji użytkowników zostanie wykorzystany numer PESEL zapisany 
na tych dowodach, natomiast uwierzytelnienie zostanie zapewnione przy 
wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Mechanizm będzie 
działał tak samo zarówno dla usługobiorców, personelu medycznego 
usługodawców, jak i pozostałych użytkowników (m.in. usługodawcy, płatnicy).  

                                                        

142 „Lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
2007-2013 (aktualizacja 31 lipca 2008 r.)”, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 

143 „Nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne dla mieszkańców Polski”, Witold Dróżdż, 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zakopane, 
26 czerwca 2008 r. 
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W celu dodatkowej weryfikacji tożsamości usługobiorcy będą mogły zostać 
wykorzystane dane biometryczne, jeśli będą się one znajdowały na 
elektronicznych dowodach osobistych. W takim wypadku, przykładowo, cyfrowe 
zdjęcie zapisane na elektronicznym dowodzie osobistym mogłoby być 
porównywane przez specjalizowane rozwiązanie informatyczne z obrazem 
z kamery. 

W ramach realizacji Projektu zostanie przeprowadzony zakup czytników kart 
elektronicznych oraz ich dystrybucja do usługodawców. Czytniki kart 
elektronicznych pozwolą na uwierzytelnianie użytkowników przy wykorzystaniu 
podpisu elektronicznego. 

9.5.4.4.2 Uwierzytelnienie usługobiorców małoletnich oraz 
ubezwłasnowolnionych 

Małoletni usługobiorcy nie będą dysponowali elektronicznym dowodem osobistym. 
W związku z tym, w ramach realizacji Projektu małoletni usługobiorcy posiadający 
co najmniej 13 lat zostaną wyposażeni w elektroniczne karty – „karty młodego 
pacjenta”. Na kartach tych będą zapisane podstawowe dane małoletniego 
usługobiorcy, w tym numer PESEL oraz podpis elektroniczny. Zaproponowane 
podejście będzie wymagało uzgodnienia z MSWiA realizującym projekt pl.ID. 

Małoletni usługobiorcy w wieku do 13 roku życia oraz usługobiorcy 
ubezwłasnowolnieni będą uwierzytelniani z wykorzystaniem elektronicznego 
dowodu osobistego rodzica (opiekuna) lub pełnomocnika. 

9.5.4.4.3 Uwierzytelnienie obcokrajowców 

Obcokrajowcy, podobnie jak małoletni usługobiorcy, nie będą dysponowali polskim 
elektronicznym dowodem osobistym. Do ich uwierzytelnienia może posłużyć 
kwalifikowany podpis elektroniczny – komercyjny lub zapisany na karcie 
identyfikacyjnej. Zgodnie z wytycznymi UE do 2010 r. obywatele 
i przedsiębiorstwa Wspólnoty powinni mieć do dyspozycji środki elektronicznej 
identyfikacji na potrzeby dostępu do usług publicznych144. 

Do celu identyfikacji obcokrajowców posłuży kod kraju wraz z dostępnym 
w danym przypadku numerem: karty europejskiego ubezpieczenia zdrowotnego, 
numeru paszportu lub używanego w danym kraju numeru ewidencyjnego. 

9.5.4.4.4 Identyfikacja usługobiorców w okresie przejściowym 

W okresie przejściowym – tj. zanim zostaną wprowadzone elektroniczne dowody 
osobiste w ramach prowadzonego przez MSWiA projektu pl.ID – do celu 
identyfikacji usługobiorcy numer PESEL będzie odczytywany z dowodu 
osobistego. Obecnie stosowane dowody osobiste, podobnie jak paszporty, 
posiadają tzw. MRZ (Machine Readable Zone) – obszar, na którym zapisane są 
podstawowe dane w sposób umożliwiający ich odczytanie za pomocą 
odpowiedniego czytnika. 

W ramach realizacji Projektu przeprowadzony zostanie zakup oraz dystrybucja 
do usługodawców czytników OCR umożliwiających automatyzację procesu 

                                                        

144 Komunikat KE - Plan działania na rzecz administracji elektronicznej w ramach inicjatywy 
i2010: przyspieszenie wprowadzania elektronicznych usług administracji publicznej 
w Europie z korzyścią dla wszystkich (COM(2006) 173 wersja ostateczna). 
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identyfikacji usługobiorców w oparciu o odczyt danych z dowodu osobistego 
lub paszportu. 

9.5.4.4.5 Autoryzacja dostępu do danych medycznych w okresie 
przejściowym 

Zdarzenia medyczne będą rejestrowane w SIOZ już w okresie przejściowym, 
tj. do czasu wprowadzenia elektronicznych dowodów osobistych. Ze względu 
jednak na brak dostępnego dla ogółu usługobiorców mechanizmu 
uwierzytelnienia, dostęp do tych danych będzie ograniczony. Personel medyczny 
– w większości przypadków – nie będzie mógł z tych danych skorzystać. Nie 
dotyczy to tylko sytuacji nagłych, w których personel medyczny pobiera dane bez 
autoryzacji pacjenta oraz sytuacji, gdy usługobiorca posiada kwalifikowany podpis 
elektroniczny. 

Aby umożliwić dostęp do swoich danych medycznych personelowi medycznemu, 
usługobiorca nie posiadający kwalifikowanego podpisu elektronicznego będzie 
miał możliwość zarejestrowania internetowego konta pacjenta w SIOZ. Dzięki 
temu uzyska hasło, które poprzez aplikację usługobiorcy umożliwi mu nadawanie 
uprawnień do odczytu jego danych przez wybrany personel medyczny. 

Z uwagi na usługobiorców, którzy nie skorzystają z możliwości nadawania dostępu 
do danych personelowi medycznemu, w okresie przejściowym usługobiorca 
w trakcie wizyty będzie mógł zwrócić się do personelu medycznego 
o wydrukowanie danych medycznych wprowadzonych do SIOZ. W tej sytuacji, 
podobnie jak ma to miejsce obecnie, pacjent będzie zabierał swoją dokumentację 
medyczną przed udaniem się na leczenie do innej placówki. 

W ramach realizacji Projektu uruchomiona zostanie usługa rejestracji 
Internetowego Konta Pacjenta. Usługobiorca, po zgłoszeniu chęci założenia konta 
i weryfikacji jego danych, otrzyma dane logowania do Internetowego Konta 
Pacjenta. 

Do uwierzytelniania personelu medycznego w okresie przejściowym może być 
wykorzystywany identyfikator i hasło lub usługi bezpieczeństwa udostępniane 
przez ePUAP (wymagane byłoby posiadanie konta na ePUAP). 

Usługobiorcy posiadający kwalifikowany podpis elektroniczny będą mogli 
wykorzystać go do autoryzacji dostępu do danych medycznych już w okresie 
przejściowym. 

9.5.4.4.6 Autoryzacja wykonania usług medycznych przez usługobiorcę 
w okresie przejściowym 

Autoryzacja wykonania usług medycznych zostanie uruchomiona po 
wprowadzeniu elektronicznych dowodów osobistych. 

9.5.4.4.7 Wykorzystanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument uprawniający 
usługobiorcę do korzystania z opieki zdrowotnej za granicą, w kraju członkowskim 
UE (w zakresie niezbędnym z przyczyn medycznych). Stanowi on dowód zgody 
ubezpieczyciela wystawiającego kartę na pokrycie kosztów takiej opieki. Karta 
taka zawiera jedynie podstawowe dane identyfikacyjne usługobiorcy – nie zawiera 
danych medycznych. 

Obecnie karty EKUZ wydawane są polskim usługobiorcom przez instytucje 
właściwe (tj. odpowiednie oddziały wojewódzkie NFZ). Mają one formę papierowej 
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karty, której wzór jest zgodny z wytycznymi UE. Polska karta EKUZ nie uprawnia 
do korzystania ze świadczeń w polskiej służbie zdrowia. 

W innych krajach członkowskich stosowane są także karty magnetyczne (np. 
Hiszpania), elektroniczne (np. Niemcy), jak również z informacjami zakodowanymi 
w postaci kodów kreskowych (np. Litwa)145. Mogą one udostępniać dodatkowe 
funkcjonalności; przykładowo, karta niemiecka ma umożliwiać dostęp do 
elektronicznych danych medycznych pacjenta. 

Prowadzone obecnie przez Komisję Europejską prace mogą zmierzać do 
wprowadzenia elektronicznych Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego 
(EKUZ) we wszystkich krajach członkowskich, dla wszystkich osób objętych 
ubezpieczeniem zdrowotnym. Jeśli karty takie zostaną wprowadzone, mogą 
zostać wykorzystane do celu identyfikacji usługobiorców. Będą one mogły być 
stosowane także do uwierzytelniania usługobiorców, pod warunkiem że zostaną 
w nich zaimplementowane niezbędne rozwiązania (np. podpis elektroniczny). 

Wprowadzenie kart EKUZ nie jest objęte zakresem Projektu. 

9.5.4.5 Integracja systemów informatycznych w ochronie 
zdrowia 
Jednym z założeń Projektu jest jednokrotne wprowadzanie danych (konkretnej 
danej np. danych teleadresowych pacjenta, wyników badań itp.) do systemu. 
Dotrzymanie tego założenia będzie możliwe przy zapewnieniu wzajemnej 
komunikacji między heterogenicznymi systemami w ochronie zdrowia. Integracja 
systemów w ramach Projektu będzie realizowana poprzez wskazane w rozdziale 
9.5.3.1.6.1 standardy HL7, EN 13606 oraz DICOM, które umożliwiają transfer 
danych (obrazowych i tekstowych) oraz zarządzają przepływem tych danych 
(optymalizują). Do komunikacji między systemami mogą zostać wykorzystane 
profile wypracowane przez IHE (Integrating the Healthcare Enterprise), inicjatywę 
umożliwiającą integrację między systemami heterogenicznymi poprzez 
zdefiniowanie wspólnego języka146. 

Profile IHE (opisujące transakcje – procedury realizowane w systemach 
informacyjnych oraz aktorów – opisujących funkcje, moduły w tych systemach) 
stanowią podstawę wspólnego języka dla dostawców i użytkowników systemów 
IT związanych z ochrona zdrowia. Dostawcom oprogramowania oferują gotowe 
standardy, odbiorcom – uproszczone i tańsze rozwiązania. Profile IHE określają 
rodzaje komunikacji i współpracy pomiędzy systemami, definiują zasady 
bezpieczeństwa. 

W ramach Projektu wykorzystane zostaną zdefiniowane w ramach IHE profile:  

► Profil Integracyjny Sekwencji Usług (Schedule Workflow Integration Profile) – 
umożliwia międzysystemowy transfer transakcji (ponad 40 transakcji) 
opisujących dane pacjenta, od momentu rejestracji, poprzez tworzenie 
zleceń, akwizycję obrazów, archiwizowanie oraz ich prezentację 
i raportowanie.  

► Profil Integracyjny Aktualizacji (Propagacji) Danych Pacjenta (Patient 
Information Reconciliation Integration Profile) – umożliwia międzysystemowy 
transfer procedur (transakcji) korygujących dane pacjenta N.N. (brak 
możliwości identyfikacji), 

                                                        

145 „The European Health Insurance Card”, Komisja Europejska, 
http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/ 

146 Literatura: Carr C.D., Moore S.M.: IHE a model for driving adoption of standards, 
„Comp.Med.Img. and Graph.” 2003, nr 27. 
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► Profil Integracyjny Spójnej Prezentacji Obrazu (Consistent Presentation 
Of Image Integration Profile) – zapewnia podobieństwo prezentowanych 
obrazów do ich wersji źródłowej, wykorzystywany w diagnostyce oraz 
dystrybucji obrazów, 

► Profil Integracyjny Prezentacji Zgrupowanych Procedur (Presentation 
Of Grouped Procedures Integration Profile) – definiuje sposób grupowania 
danych obrazowych przy więcej niż jednej transakcji (procedurze) w ramach 
jednego zlecenia, 

► Profil Integracyjny Dostępu do Informacji Radiologicznych (Access To 
Radiology Information Integration Profile) – określa szczegóły dotyczące 
żądania dostępu do danych oraz dostarcza narzędzie umożliwiające 
dystrybucję informacji radiologicznych do systemów zewnętrznych, 

► Profil Integracyjny Obrazów Kluczowych (Key Image Note Integration Profile) 
– definiuje podejście do flagowania obrazów, wykorzystuje obiekt standardu 
DICOM, 

► Profil Integracyjny Obrazów Podstawowych i Raportów Numerycznych 
(Simple Image And Numeri Report Integration Profile) – definiuje podejście 
do określania raportów diagnostycznych przygotowywanych w pracowniach 
radiologicznych, wykorzystuje 53 standard DICOM, 

► Profil Integracyjny Przepływu Procedur Zaawansowanego Przetwarzania 
(Post-Processing Workflow Integration Profile) – opisuje mechanizm 
automatyzacji przetwarzania rozproszonego obrazów, 

► Profil Integracyjny Rozliczania (Change Posting Integration Profile) – 
precyzuje opis standardu wysyłanej transakcji z RIS, wykorzystuje normę 
HL7 2.3., 

► Profil Integracyjny Bezpieczeństwa (Basic Security Integration Profile) – 
opisuje strukturę informacji wraz z legalizacją użytkownika i węzła, tworzy 
transakcje kontrolne, określa zasady umożliwiające zabezpieczenie danych 
osobowych i medycznych pacjenta. 

► Profil Odsyłacza do Identyfikatora Pacjenta (Patient Identifier Cross 
Referencing Profile) – opisuje wykorzystania identyfikatora pacjenta do 
komunikacji pomiędzy szpitalem, przychodnią, poradnią specjalistyczną etc. 

► Profil Dzielenia Dokumentów pomiędzy Przedsiębiorstwami (Cross Enterprise 
Document Sharing Profile) zapisuje i udostępnia elektroniczną historię 
choroby instytucjom opieki zdrowotnej.  

► Profil Personelu Medycznego (Personnel White Pages Profile) zapewnia 
podstawowe informacje na temat pracowników służby zdrowia. 

► Profil Wymiany Dokumentów pomiędzy Przedsiębiorstwami (Cross-Enterprise 
Document Reliable Interchange Profile) jest źródłem standardów zarządzania 
dokumentacja zdrowotną. 

► Profil Dzielenia Obrazkowych Dokumentów pomiędzy Przedsiębiorstwami 
(Cross-Enterprise Sharing of Scanned Documents Profile) definiuje, w jaki 
sposób materiały obrazkowe i filmowe są reprezentowane w bazach danych. 

► Profil Wyszukiwania Formularzy do Zbierania Danych (Retrieve Form for Data 
Capture Profile) umożliwia aplikacjom EHR bezpośredni dostęp do 
zgromadzonych danych medycznych. 

► Profil Podsumowań Medycznych (Medical Summaries Profile) definiuje format 
i zawartośc dokumentacji. 

► Profil Wymiany Osobistych Danych Medycznych (Exchange of Personal 
Health Record Content Profile) określa format I zawartość dokumentacji 
z systemów PHR przeznaczonej do importu przez system HER i vice versa. 
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► Profil Skierowań (Emergency Department Referral Profile) umożliwia 
lekarzom tworzenie elektronicznych skierowań, wypełnianie i przeglądanie 
historii choroby pacjenta (listy przypisanych leków). 

Ponadto, na etapie tworzenia Projektu Ogólnego (opisanego w rozdziale 10.1.2) 
zostaną przeanalizowane obowiązujące normy w zakresie informatyki w ochronie 
zdrowia oraz informatyki medycznej. Wnioski z tej analizy zostaną uwzględnione 
dodatkowo na etapie tworzenia Projektu Szczegółowego rozwiązań. W analizie 
powinny zostać wzięte normy wydane przez Polski Komitet Normalizacyjny: 

► PKN-CEN/TS 15260:2007 Health informatics -- Classification of safety risks 
from health informatics products, 

► PN-EN 1064:2008 Informatyka w ochronie zdrowia -- Znormalizowany 
protokół komunikacyjny -- Elektrokardiografia wspomagana komputerowo, 

► PN-EN 1064+A1:2008 Informatyka w ochronie zdrowia -- Znormalizowany 
protokół komunikacyjny -- Elektrokardiografia wspomagana komputerowo, 

► PN-EN 1068:2005 Informatyka medyczna -- Rejestracja systemów 
kodowania, 

► PN-EN 12052:2005 Informatyka medyczna -- Obrazowanie cyfrowe -- 
Przesyłanie danych, przepływ czynności i zarządzanie danymi, 

► PN-EN 12251:2005 Informatyka medyczna -- Bezpieczna identyfikacja 
użytkownika w ochronie zdrowia -- Zarządzanie i bezpieczeństwo 
uwierzytelniania z użyciem haseł, 

► PN-EN 12264:2007 Informatyka w ochronie zdrowia -- Struktura kategorii 
systemów pojęć, 

► PN-EN 12381:2007 Informatyka w ochronie zdrowia -- Normy reprezentacji 
czasu dla specyficznych problemów opieki zdrowotnej, 

► PN-EN 12435:2006 Informatyka medyczna -- Prezentacja wyników pomiarów 
w naukach medycznych, 

► PN-EN 12967-1:2007 Informatyka w ochronie zdrowia -- Architektura usług -- 
Część 1: Wymagania z punktu widzenia przedsiębiorstwa, 

► PN-EN 12967-2:2007 Informatyka w ochronie zdrowia -- Architektura usług -- 
Część 2: Wymagania z punktu widzenia informacyjnego, 

► PN-EN 12967-3:2007 Informatyka w ochronie zdrowia -- Architektura usług -- 
Część 3: Aspekt obliczeniowy, 

► PN-EN 13606-1:2007 Informatyka w ochronie zdrowia -- Przesyłanie 
elektronicznych dokumentów zdrowotnych -- Część 1: Model referencyjny, 

► PN-EN 13606-2:2007 Informatyka w ochronie zdrowia -- Przesyłanie 
elektronicznych dokumentów zdrowotnych -- Część 2: Specyfikacja 
wzajemnej wymiany archetypów, 

► PN-EN 13606-3:2008 Informatyka w ochronie zdrowia -- Przesyłanie 
elektronicznych dokumentów zdrowotnych -- Część 3: Archetypy referencyjne 
i lista terminów, 

► PN-EN 13606-4:2007 Informatyka w ochronie zdrowia -- Przesyłanie 
elektronicznych dokumentów zdrowotnych -- Część 4: Bezpieczeństwo, 

► PN-EN 13609-1:2007 Informatyka w ochronie zdrowia -- Komunikaty do 
przechowywania informacji pomocniczych w systemach opieki zdrowotnej -- 
Część 1: Aktualizacja schematów kodowania, 

► PN-EN 13940-1:2007 Informatyka w ochronie zdrowia -- System pojęć dla 
zapewnienia ciągłości opieki zdrowotnej -- Część 1: Pojęcia podstawowe, 
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► PN-EN 14463:2007 Informatyka w ochronie zdrowia -- Składnia do 
prezentacji zawartości systemu klasyfikacji medycznej – ClaML, 

► PN-EN 14484:2005 Informatyka medyczna -- Międzynarodowy przekaz 
medycznych danych osobowych objętych dyrektywą UE dotyczącą ochrony 
danych -- Wysoki poziom polityki bezpieczeństwa, 

► PN-EN 14485:2005 Informatyka medyczna -- Wskazania dla operowania 
medycznymi danymi osobowymi w międzynarodowych aplikacjach 
z uwzględnieniem dyrektywy UE dotyczącej ochrony danych, 

► PN-EN 14720 Informatyka w ochronie zdrowia -- Komunikaty zlecenia usługi 
i raportu -- Część 1: Podstawowe usługi obejmujące skierowania i wypisy, 

► PN-EN 14720:2007 Informatyka w ochronie zdrowia -- Komunikaty zlecenia 
usługi i raportu -- Część 1: Podstawowe usługi obejmujące skierowania 
i wypisy, 

► PN-EN 14822-1 Informatyka w ochronie zdrowia -- Komponenty informacyjne 
ogólnego przeznaczenia -- Część 1: Przegląd, 

► PN-EN 14822-1:2006 Informatyka medyczna -- Składniki informacji ogólnego 
zastosowania -- Część 1: Przegląd, 

► PN-EN 14822-1:2007 Informatyka w ochronie zdrowia -- Komponenty 
informacyjne ogólnego przeznaczenia -- Część 1: Przegląd, 

► PN-EN 14822-2:2006 Informatyka medyczna -- Składniki informacji ogólnego 
zastosowania -- Część 2: Składniki niemedyczne, 

► PN-EN 14822-3:2006 Informatyka medyczna -- Składniki informacji ogólnego 
zastosowania -- Część 3: Składniki medyczne, 

► PN-EN 15521:2007 Informatyka w ochronie zdrowia -- Struktura kategorii dla 
terminologii anatomii człowieka, 

► PN-EN 1614:2007 Informatyka w ochronie zdrowia -- Reprezentacja 
oznaczonych rodzajów właściwości w medycynie laboratoryjnej, 

► PN-EN 1828:2004 Informatyka w ochronie zdrowia -- Struktura kategorii 
klasyfikacji i systemów kodowania zabiegów chirurgicznych, 

► PN-EN ISO 11073-10201:2008 Informatyka w ochronie zdrowia -- 
Komunikacja z urządzeniami medycznymi stosowanymi w miejscu opieki nad 
pacjentem -- Część 10201: Model informacyjny dziedziny zastosowań, 

► PN-EN ISO 11073-20101:2007 Informatyka w ochronie zdrowia -- Przesyłanie 
danych z urządzeń medycznych stosowanych w miejscu opieki nad 
pacjentem -- Część 20101: Profile aplikacyjne -- Norma podstawowa, 

► PN-EN ISO 11073-30200:2007 Informatyka w ochronie zdrowia -- Przesyłanie 
danych z urządzeń medycznych stosowanych w miejscu opieki nad 
pacjentem -- Część 30200: Profile transportu -- Połączenie kablowe, 

► PN-EN ISO 18104:2005 Informatyka medyczna -- Integracja modelu 
terminologii referencyjnej w pielęgniarstwie, 

► PN-EN ISO 18812:2005 Informatyka medyczna -- Interfejsy pomiędzy 
analizatorami klinicznymi i laboratoryjnymi systemami informatycznymi -- 
Profile użytkowe, 

► PN-EN ISO 21549-1:2005 Informatyka medyczna -- Dane karty zdrowia 
pacjenta -- Część 1: Struktura ogólna, 

► PN-EN ISO 21549-2:2005 Informatyka medyczna -- Dane karty zdrowia 
pacjenta -- Część 2: Obiekty wspólne, 

► PN-EN ISO 21549-3:2005 Informatyka medyczna -- Dane karty zdrowia 
pacjenta -- Część 3: Ograniczony zestaw danych klinicznych, 
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► PN-EN ISO 21549-4:2008 Informatyka w ochronie zdrowia -- Dane karty 
zdrowia pacjenta -- Część 4: Poszerzony zestaw danych klinicznych, 

► PN-EN ISO 21549-5:2008 Informatyka w ochronie zdrowia -- Dane karty 
zdrowia pacjenta -- Część 5: Dane identyfikacyjne, 

► PN-EN ISO 21549-6:2008 Informatyka w ochronie zdrowia -- Dane karty 
zdrowia pacjenta -- Część 6: Dane administracyjne, 

► PN-EN ISO 21549-7:2007 Informatyka w ochronie zdrowia -- Dane karty 
zdrowia pacjenta -- Część 7: Dane o lekach, 

► PN-EN ISO 27799:2008 Informatyka w ochronie zdrowia -- Zarządzanie 
bezpieczeństwem informacji w ochronie zdrowia przy użyciu ISO/IEC 27002. 

9.5.4.6 Zapasowe centrum przetwarzania danych 
Wdrażane w ramach Projektu rozwiązanie będzie wspierać realizację krytycznych 
procesów ochrony zdrowia. Dostępność funkcjonalności takich jak rejestracja 
zdarzeń medycznych, udostępnianie indywidualnych danych medycznych czy 
obsługa elektronicznych recept jest kwestią kluczową dla realizacji celów Projektu. 

W celu zapewnienia ciągłej dostępności wdrażanego w ramach Projektu 
rozwiązania i realizacji koncepcji jego bezpieczeństwa (9.4.5.4.3), tworzona 
infrastruktura techniczna obejmie, oprócz Centralnego Ośrodka Przetwarzania 
Danych (COPD), także Zapasowy Ośrodek Przetwarzania Danych (ZOPD). COPD 
będzie głównym ośrodkiem przetwarzania, w oparciu o jego infrastrukturę będzie 
realizowana pełna funkcjonalność wdrażanego rozwiązania. 

W przypadku awarii COPD, główne procesy wspierane przez rozwiązanie 
opisywane w koncepcji będą mogły być realizowane w oparciu o ZOPD. 

W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa, ZOPD zlokalizowany 
będzie w odpowiedniej odległości od COPD. Obydwa ośrodki wyposażone 
zostaną w podobną infrastrukturę techniczno-systemową tak, aby w przypadku 
sytuacji kryzysowej możliwe było przełączenie przetwarzania danych na drugi 
ośrodek bez utraty ich integralności. Aby zapewnić aktualność danych w obu 
ośrodkach wdrożone zostaną odpowiednie mechanizmy replikacji danych. 

Zgodnie z założeniami zawartymi w dokumencie „Założenia techniczne do 
Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia” systemy uruchomione w ZOPD będą 
stanowiły jedynie zabezpieczenie dla systemów w COPD i wykorzystywane będą 
jedynie w przypadku wystąpienia awarii oraz przerwania przetwarzania w COPD. 

9.5.4.7 Architektura zapewniająca bezpieczeństwo 
Architektura środowiska winna gwarantować bezpieczeństwo pracy produkcyjnej, 
jak również zapewnić pełną kontrolę nad pracami rozwojowymi wraz 
zapewnieniem odpowiedniego środowiska testowego i zapewnienia jakości.  

Dlatego w rozwiązaniu proponowana architektura winna posiadać: 

► Środowisko rozwojowe – w którym przeprowadzane są odpowiednie 
konfiguracje i ustawienia wdrażanych systemów, 

► Środowisko testowe i zapewnienia jakości – w którym testowane będą 
wdrażane rozwiązania, jak również będą akceptowane funkcjonalności, 

► Środowisko produkcyjne – środowisko docelowe. 

Również w tych środowiskach zapewniony będzie rozdział uprawnień. 
Odseparować należy odpowiedzialność osób, które tworzą rozwiązanie 
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(konsultanci, programiści, inni), osób, które będą akceptować wdrażane 
rozwiązania, jak również uprawnienia osób, które będą pracowały na systemie. 

Środowisko rozwojowe zostanie zorganizowane w zakupionej w ramach Projektu 
serwerowni, natomiast infrastruktura środowiska testowego i produkcyjnego 
zostanie umieszczona w dzierżawionych serwerowniach (kolokacja). Szczegółowe 
założenia dotyczące metody szacowania nakładów i kosztów Projektu zostały 
przedstawione w rozdziale 11.2.3. 

9.5.4.8 Wymagania względem użytkowników 
Realizacja procesów w oparciu o wdrażane w ramach Projektu rozwiązanie będzie 
wymagała współpracy podmiotów zewnętrznych – usługobiorców, usługodawców, 
Płatników. Aby współpraca ta była możliwa, konieczne jest spełnienie 
zdefiniowanych niżej wymagań przez te podmioty. 

Rozwiązanie opisywane w koncepcji będzie udostępniało swoje usługi zdalnie, 
poprzez sieć teleinformatyczną. Ze względu na ilość użytkowników systemu i ich 
rozproszenie przyjęto, że do komunikacji zostanie wykorzystany Internet. 
W związku z tym podmioty zewnętrzne w celu korzystania z usług wdrażanego 
rozwiązania będą musiały posiadać dostęp do Internetu. 

Rozwiązanie opisywane w koncepcji będzie udostępniało swoje usługi w ściśle 
zdefiniowany sposób. Podmioty zewnętrzne będą musiały dostosować własne 
systemy informatyczne, aby móc z tych usług korzystać. Aby umożliwić tym 
podmiotom uniknięcie związanych z tym kosztów, przyjęto że w ramach 
wdrażanego rozwiązania zostaną udostępnione aplikacje umożliwiające 
korzystanie z usług systemu za pośrednictwem przeglądarki internetowej. 

Zapewnienie bezpieczeństwa wdrażanego w ramach Projektu rozwiązania wiąże 
się z koniecznością uwierzytelniania jego użytkowników. Przyjęto, że do tego celu 
docelowo zostanie wykorzystany kwalifikowany podpis elektroniczny. W związku 
z tym współpraca podmiotów zewnętrznych z systemem będzie możliwa pod 
warunkiem posiadania przez danego użytkownika takiego podpisu. Użytkownicy 
zostaną wyposażeni w takie podpisy w ramach prowadzonego przez MSWiA 
projektu pl.ID, co opisano w rozdziale 9.5.4.2. 

Podsumowując, przyjęta koncepcja nakłada na użytkowników rozwiązania 
następujące wymagania: 

► dostęp do Internetu, 

► posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, 

► dostosowanie posiadanych systemów informatycznych do współpracy 
z wdrażanym w ramach Projektu rozwiązaniem w przypadku, jeśli systemy 
te miałyby być wykorzystywane zamiast udostępnianych przez rozwiązanie 
aplikacji on-line (dotyczy to w szczególności usługodawców oraz Płatników). 

9.5.4.8.1 Wymagania dotyczące infrastruktury sieciowej usługodawców 

Na podstawie dostępnych danych statystycznych, dotyczących liczby zdarzeń 
medycznych, świadczeń, liczby usługodawców, oraz rozmiaru przesyłanych 
danych, zawartych w rozdziale 11.2.3 oraz ogólnodostępnych danych 
statystycznych, oszacowano przybliżone wymagania, dotyczące przepustowości 
łącz internetowych, w które powinny zostać zapewniona przez Usługodawców 
oraz apteki w celu umożliwienia korzystania z SIOZ. Prezentowane 
przepustowości łącz mają charakter szacunkowy i zostały opracowane dla 
statystycznych podmiotów. We wszystkich przypadkach, przepustowość łącz jest 
w dużej mierze uzależniona m.in. od charakteru Usługodawcy, liczby udzielanych 
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porad, w szczególności porad wymagających dostępu do rozszerzonych danych 
medycznych oraz sposobu realizacji dostępu do składnic EMR, a w przypadku 
aptek od liczby realizowanych recept.  

Poniżej przedstawiono szacunki, dotyczące przepustowości łącz internetowych dla 
poszczególnych grup podmiotów, korzystających z systemu, które powinny 
podlegać weryfikacji na etapie opracowania projektu technicznego systemu. 

Tabela 29 Założenia dotyczące przepustowości łącz internetowych – minimalne 
zalecane przepustowości, przy złożeniu wykorzystania łącz wyłącznie na potrzeby 
komunikacji z systemem 

Podmiot Szacowany transfer 
do podmiotu 

Szacowany transfer 
od podmiotu 

Statystyczna przychodnia 
służby medycyny pracy 

1024 kbit/s 256 kbit/s 

Statystyczna praktyka 
lekarska w mieście 

1024 kbit/s 256 kbit/s 

Statystyczna praktyka 
lekarska na wsi 

512 kbit/s 128 kbit/s 

Statystyczna praktyka 
stomatologiczna w mieście 

512 kbit/s 128 kbit/s 

Statystyczna praktyka 
stomatologiczna na wsi 

512 kbit/s 128 kbit/s. 

Statystyczny zakład 
ambulatoryjnej opieki 
zdrowotnej w mieście 

1024 kbit/s 256 kbit/s 

Statystyczny zakład 
ambulatoryjnej opieki 
zdrowotnej na wsi 

1024 kbit/s 256 kbit/s 

Statystyczna apteka 512 kbit/s 128 kbit/s. 

Źródło: Opracowanie własne 

Przedstawione szacunki zakładają wykorzystanie łącz internetowych na potrzeby 
pobierania oraz umieszczania w systemie zarówno podstawowych, jak 
i rozszerzonych danych medycznych. Szacowanie docelowej przepustowości łącz 
dla poszczególnych podmiotów powinna zostać poprzedzona szczegółowymi 
analizami, uwzględniającymi czynniki wpływające na wolumen przesyłanych 
danych, w szczególności liczbę porad wymagających dostępu do rozszerzonych 
danych medycznych oraz sposobu realizacji dostępu do składnic EMR. 
W przypadku podmiotów, dla których realizacja dostępu do systemu w trybie 
on-line jest krytyczna, konieczne może okazać się zapewnienie zapasowego łącza 
internetowego, umożliwiającego uzyskanie dostępu do systemu w przypadku 
awarii. 

Przedstawione założenia nie dotyczą szpitali, gdyż zakłada się, że będą one 
korzystały z danych medycznych, dostępnych w lokalnych systemach przez nie 
użytkowanych. W przypadku, kiedy okaże się, że ze względu na charakter szpitala 
konieczne jest częste korzystanie z danych znajdujących się w zewnętrznych 
składnicach EMR, oszacowanie przepustowości łącza internetowego dla szpitala 
powinna zostać poprzedzone szczegółowymi analizami, dotyczącymi wolumenu 
danych pobieranych z zewnętrznych składnic EMR. 
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9.5.4.9 Wymagania względem technologii szyny usług 
Podejście zakładające zintegrowanie wielu usług przy użyciu jednej logicznej 
szyny wymaga, by wybrana do realizacji tego zadania technologia ESB spełniała 
określone kryteria w zakresie zarządzania wspieranymi procesami, integralności 
dostarczanych narzędzi, repozytorium usług (w tym edycji zarejestrowanych usług 
i zarządzania nimi), katalogu usług standardowych (Enterprise Application 
Services) oraz monitorowania aktywności. 

► Zarządzanie wspieranymi procesami – wybrana technologia ESB powinna 
umożliwiać łatwą adaptację warstwy technicznej do zmian zachodzących w 
przebiegu procesów, poprzez zapewnienie narzędzi usprawniających 
korelację biznesowego i technicznego modelowania procesów. 

► Integralność narzędzi – technologia musi zapewnić integrację między 
dostarczanymi narzędziami, co pozwoli na zredukowanie stopnia złożoności 
prac rozwojowych. 

► Repozytorium usług – oprogramowanie ESB musi zapewniać środki możliwie 
prostego wprowadzania nowych oraz edycji istniejących w rejestrze usług, 
oraz umożliwić przechowywanie szerokiego spektrum meta-danych 
dotyczących usług (np. powiązań między usługami), w celu ułatwienia kontroli 
nad całością zbioru usług. 

► Katalog usług standardowych – wybrane oprogramowanie powinno 
zapewniać możliwość dostępu do katalogów usług standardowych 
dostarczanych przez firmy trzecie, oraz zawierać w sobie optymalny z punktu 
widzenia niniejszego rozwiązania własny zestaw takich usług.  

► Monitorowanie aktywności – wybrane oprogramowanie powinno dostarczać 
funkcjonalności w zakresie monitorowania aktywności, w tym prezentację 
metryk dla wspieranych procesów oraz narzędzia analityczne do wykrywania 
zależności pomiędzy zdarzeniami.  

9.5.4.10 Wymagania dla wdrażanego rozwiązania wynikające 
z obowiązujących przepisów prawa 
Wdrażane w ramach Projektu rozwiązanie będzie spełniać obowiązujące wymogi 
prawne, w szczególności wynikające z: 

► ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz. U. nr 64, poz. 565 z późn. zm.) oraz aktów 
wykonawczych do tej ustawy, tj.: 

o rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie 
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. nr 212, 
poz. 1766), 

o rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie 
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 
w formie elektronicznej (Dz. U. Nr 214, poz. 1781); 

► ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
i Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych 
oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać 
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych 
osobowych – w celu rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych 
Osobowych (GIODO) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, tj.: 

o rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych 
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osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim 
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące 
do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). 

Na etapie opracowania projektu technicznego wdrażanego rozwiązania zostaną 
uwzględnione wymagania wynikające z wyżej wymienionych aktów prawnych. 

9.5.4.10.1 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymagań 
dla systemów teleinformatycznych 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie 
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. nr 212, poz. 
1766) określa wymagania dotyczące właściwości i cech oraz niezbędnych 
składników sprzętowych i programowych systemów teleinformatycznych 
używanych przez podmioty publiczne do realizacji zadań publicznych. 
Rozporządzenie dotyczy następujących elementów: 

► właściwości i cech w zakresie funkcjonalności, niezawodności, używalności, 
wydajności, przenoszalności i pielęgnowalności systemów 
teleinformatycznych na etapie projektowania, wdrażania i modyfikowania 
systemów informatycznych, 

► wyposażenia w składniki sprzętowe i programowe umożliwiające wymianę 
danych z innymi systemami teleinformatycznymi za pomocą wskazanych 
w rozporządzeniu protokołów komunikacyjnych i szyfrujących oraz 
zapewniające dostęp do zasobów informacji przy wykorzystaniu wskazanych 
w rozporządzeniu formatów danych. 

Wymagania dotyczące powyższych elementów systemów teleinformatycznych 
zostaną uwzględnione w ramach projektu technicznego wdrażanego rozwiązania. 
Niezbędnym elementem realizacji Projektu będzie aktualizacja (lub opracowanie) 
polityki bezpieczeństwa dla systemów teleinformatycznych, aby uwzględniała ona 
wdrażane rozwiązanie. 

9.5.4.10.2 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymagań 
dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie 
elektronicznej 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie 
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie 
elektronicznej (Dz. U. Nr 214, poz. 1781) określa wymagania dotyczące definicji 
typów gromadzonych cech informacyjnych oraz ich powiązania z rejestrami 
publicznymi. Rozporządzenie dotyczy następujących cech informacyjnych: 

► Numer PESEL, 

► Nazwisko-człon, 

► Imię, 

► Numer identyfikacyjny REGON, 

► Symbol jednostki podziału terytorialnego, 

► Nazwa jednostki podziału terytorialnego, 

► Identyfikator miejscowości, 

► Nazwa miejscowości, 

► Symbol ulicy, 

► Nazwa ulicy, 
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► Numer porządkowy lokalu, 

► Numer porządkowy budynku, 

► Numer Krajowego Rejestru Sądowego, 

► Numer identyfikacji podatkowej (NIP), 

► Identyfikator działki ewidencyjnej, 

► Identyfikator budynku. 

Wymagania dotyczące powyższych cech informacyjnych zostaną uwzględnione 
w ramach projektu technicznego wdrażanego rozwiązania, w szczególności 
w ramach modelu danych oraz definicji formatów wymiany danych. 

9.5.4.10.3 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz 
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny 
odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 
przetwarzania danych osobowych 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych 
oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać 
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych 
(Dz. U. Nr 100, poz. 1024) określa: 

► sposób prowadzenia i zakres dokumentacji opisującej sposób przetwarzania 
danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające 
ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz 
kategorii danych objętych ochroną; 

► podstawowe warunki techniczne i organizacyjne, jakim powinny odpowiadać 
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych 
osobowych; 

► wymagania w zakresie odnotowywania udostępniania danych osobowych 
i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. 

Wymagania techniczne i organizacyjne wynikające z omawianego rozporządzenia 
zostaną uwzględnione na etapie realizacji Projektu oraz utrzymania wdrożonych 
w jego ramach rozwiązań. 

9.5.5 Podsumowanie architektury rozwiązania 

Ze względu na różnice między wariantami inwestycyjnymi realizacji Projektu, 
różna jest także architektura rozwiązań, które powstałyby w wyniku realizacji 
każdego z nich. W związku z tym, na poniższym przekrojowym diagramie 
architektury przedstawiono elementy wspólne architektur dla poszczególnych 
wariantów, zaś elementy zależne od przyjętego wariantu realizacji Projektu 
zaznaczono kolorem zielonym. 

Elementy warstwy danych oraz warstwy aplikacji opisane szczegółowo 
we wcześniejszych rozdziałach zostały na poniższym rysunku pogrupowane 
w systemy stanowiące produkty Projektu opisane w rozdziale 8.5.1.1. 
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Rysunek 80 Przekrojowy schemat koncepcji architektury z zaznaczonymi elementami różnicującymi warianty inwestycyjne 

  
Źródło: Opracowanie własne.
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Poniżej przedstawiono schemat przepływów informacji pomiędzy modułami systemu oraz ogólny rysunek 
architektury wdrażanego rozwiązania obejmujący warstwę aplikacji i danych. 

Rysunek 81 Przepływy informacji pomiędzy modułami systemu 
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Źródło: Opracowanie własne. 
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9.6 Warianty realizacji Projektu 
W ramach niniejszej analizy Projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, 
Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” 
zdefiniowano dwa warianty inwestycyjne, które zostały zaproponowane na 
podstawie zidentyfikowanych możliwych opcji realizacji Projektu. Jako punkt 
odniesienia dla wariantów inwestycyjnych analizowane jest podejście 
bezinwestycyjne, w ramach którego założono zaniechanie realizacji Projektu. 

9.6.1 Sposób wyodrębnienia wariantów 

W świetle celów Projektu przedstawionych w Podstawowym Dokumencie 
Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia i opisanych w rozdziale 8.1 niniejszego 
dokumentu, zaproponowano różne podejścia do ich realizacji – warianty 
inwestycyjne. Podstawą ich zróżnicowania jest sposób przechowywania 
i udostępniania rozszerzonych danych medycznych. 

Rozszerzone dane medyczne mogą być przechowywane w miejscu ich powstania 
lub w regionalnych bazach Systemu Informacyjnego Ochrony Zdrowia. 
W zależności od przyjętego modelu, różne podmioty będą ponosiły 
odpowiedzialność za gromadzenie i udostępnianie rozszerzonych danych 
medycznych pacjentów oraz różne będą źródła finansowania utworzenia 
i utrzymania baz rozszerzonych danych medycznych. 

W oparciu o powyższe kryterium wyróżniono dwa warianty inwestycyjne – wariant 
W1 oraz wariant W2. 

Niezależnie od wybranego inwestycyjnego wariantu realizacji, w ramach Projektu 
zostaną wdrożone elektroniczne usługi ochrony zdrowia, takie jak elektroniczna 
rejestracja na wizytę, elektroniczne skierowania, elektroniczne recepty, 
elektroniczne zwolnienia lekarskie, elektroniczna historia wykonanych usług 
i zdarzeń medycznych, elektroniczne rozliczenia i faktury. 

Obydwa warianty inwestycyjne zapewnią rejestrację danych medycznych 
indywidualnych i rozszerzonych oraz możliwość ich przetwarzania w celu 
umożliwienia ich udostępniania autoryzowanym podmiotom, planowania opieki 
zdrowotnej, monitorowania ochrony zdrowia oraz zapewnienia informacji na 
potrzeby zarządzania kryzysowego. 

Każdy z wariantów zapewnia wiarygodność gromadzonych danych o zdarzeniach 
medycznych poprzez zastosowanie mechanizmów autoryzacji wykonania usług 
medycznych oraz implementację systemów weryfikacji i wykrywania nadużyć. 

Elementy wyróżniające zaproponowane warianty inwestycyjne zostały opisane 
w kolejnych rozdziałach. 

9.6.2 Podejście bezinwestycyjne W0 

Podejście bezinwestycyjne W0 zakłada, że nie zostaną poniesione żadne nakłady 
inwestycyjne, a zatem realizacja Projektu zostanie zaniechana. Utrwalony 
zostanie stan obecny opisany w rozdziale 9.1.1. Jest on traktowany jako punkt 
odniesienia dla wariantów inwestycyjnych realizacji Projektu. 
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Projekt ma na celu wdrożenie nowych rozwiązań teleinformatycznych – budowę 
platformy gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach 
medycznych. Zgodnie z zdefiniowanymi w rozdziale 8.4.1 rezultatami Projektu, 
wdrażane rozwiązanie powinno: 

► umożliwiać umawianie on-line na wizytę do lekarza, 

► udostępniać dane o zdarzeniach medycznych pacjentom w formie 
elektronicznej, 

► udostępniać usługobiorcom historię chorób, wykonanych usług, skierowań, 
recept, zwolnień, planu szczepień, zaleceń, 

► umożliwiać elektroniczną obsługę recept, 

► umożliwiać elektroniczną obsługę zwolnień, 

► udostępniać personelowi medycznemu elektroniczne dane o stanie zdrowia 
pacjentów, 

► zapewniać szybki dostęp do danych medycznych ratownikom medycznym, 

► udostępniać informacje na temat ochrony zdrowia, 

► umożliwiać bieżącą analizę danych o zdarzeniach medycznych, 

► umożliwiać obsługę elektronicznych faktur, 

► usprawnić elektroniczną obsługę rozliczania wykonanych usług medycznych, 

► usprawnić elektroniczną obsługę refundacji leków, 

► skrócić czas rozliczeń, 

► zapewniać dostęp do informacji umożliwiającej bieżące monitorowanie 
i reagowanie na zagrożenia, 

► zapewnić jednolite i jednorodne zasady gromadzenia i udostępniania 
zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych, 

► zapewnić interoperacyjność, 

► zapewnić posiadanie autoryzowanych danych o zdarzeniach medycznych. 

Podejście bezinwestycyjne W0 stanowi odzwierciedlenie obecnie funkcjonującego 
systemu informacyjnego w ochronie zdrowia z wszystkimi jego wadami 
i ograniczeniami. Utrzymanie stanu istniejącego uniemożliwia osiągnięcie celów 
Projektu. 

W kolejnych podrozdziałach omówiono obecny sposób zaspokajania potrzeb 
odbiorców ostatecznych Projektu w perspektywie wymienionych powyżej 
rezultatów. 

9.6.2.1 Umożliwienie umówienia on-line na wizytę do lekarza 
Obecnie, w celu umówienia wizyty w ramach lecznictwa otwartego usługobiorca 
udaje się do placówki. Po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego, że jest 
objęty ubezpieczeniem zdrowotnym oraz – w przypadku rejestracji do lekarza 
specjalisty – skierowania, usługobiorca jest wpisywany do kolejki oczekujących lub 
rejestrowany na wizytę tego samego dnia. 

Niektóre placówki udostępniają usługobiorcom możliwość umówienia na wizytę 
w inny sposób, np. telefonicznie, nie jest to jednak rozwiązanie systemowe. 

W celu umówienia wizyty w ramach lecznictwa zamkniętego usługobiorca udaje 
się do szpitalnej izby przyjęć. Pracownik izby przyjęć określa Rodzaj Przyjęcia 
Pacjenta oraz weryfikuje uprawnienia pacjenta. Jeśli jest to przypadek nagły, 
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personel przeprowadza wstępną ocenę medyczną. Jeśli stan zdrowia nie wymaga 
hospitalizacji, lekarz udziela pacjentowi porady, pacjent nie jest przyjmowany 
wówczas do szpitala. Jeśli wskazana jest hospitalizacja następuje przyjęcie 
pacjenta do szpitala w trybie nagłym. 

W sytuacji, kiedy Pacjent zgłasza się ze skierowaniem do rejestracji szpitalnej, 
w planowanym wcześniej terminie bądź chce zarezerwować swój pobyt, 
pracownik rejestracji określa tryb, a następnie przyjmuje pacjenta w trybie 
planowym. Jeśli pacjent chce zarezerwować termin swojej hospitalizacji, okazuje 
pracownikowi skierowanie, a ten zapisuje pacjenta do kolejki. 

9.6.2.2 Udostępnianie danych o zdarzeniach medycznych 
pacjentom w formie elektronicznej 
Jednostkowe dane statystyczno-rozliczeniowe obejmujące kody wykonanych 
usług (rozpoznanie i leczenie) są obecnie gromadzone przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia. Na żądanie NFZ udostępnia te dane pacjentom. Dane te nie są 
udostępniane w formie elektronicznej. 

9.6.2.3 Udostępnienie usługobiorcom elektronicznej historii 
chorób, wykonanych usług, skierowań, recept, zwolnień, 
planu szczepień, zaleceń 
Indywidualna dokumentacja medyczna pacjentów jest obecnie, zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia147, częściowo przechowywana przez 
usługodawców („dokumentacja wewnętrzna”), a częściowo przez pacjentów 
(„dokumentacja zewnętrzna”). 

W odniesieniu do omawianego rezultatu Projektu, obecnie część elementów jest 
udostępniana usługobiorcy: 

► Historia zdrowia i chorób w kontekście pacjenta jest gromadzona przez 
usługodawcę i udostępniana pacjentowi na jego życzenie. Dokumentacja 
ta jest gromadzona w formie przyjętej przez daną placówkę. Najczęściej 
stosowana jest forma papierowa, której przechowywanie wymaga posiadania 
przez placówkę odpowiednio pojemnych archiwów. W tym przypadku 
odszukanie i udostępnienie danych może trwać do kilku godzin. 

► Historia wykonanych usług jest obecnie gromadzona w formie elektronicznej 
przez usługodawców i przekazywana do Płatnika w celach rozliczeniowych. 
Historia wykonanych usług medycznych na rzecz pacjenta może być mu 
udostępniana na żądanie przez Płatnika, jednak obecnie jest to wyłącznie 
historia finansowa, wskazująca koszty wykonanych usług. 

► Skierowania są wystawiane przez personel medyczny w formie papierowej 
i przekazywane pacjentom. Pacjent przekazuje skierowanie placówce, 
w której je realizuje. Historia skierowań w kontekście pacjenta nie jest 
gromadzona. 

► Recepty są wystawiane przez personel medyczny w formie papierowej (druk 
wypełniany ręcznie lub wydruk z systemu informatycznego usługodawcy) 
i przekazywane pacjentom. Pacjent przekazuje receptę aptece, w której ją 
realizuje. Historia zrealizowanych recept w kontekście pacjenta nie jest 

                                                        

147 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu 
dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. 
U. z dnia 28 grudnia 2006 r.) 
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gromadzona, apteka przechowuje zrealizowane recepty w celach 
rozliczeniowych. 

► Zalecenia personelu medycznego dla pacjentów są przekazywane pacjentom 
w formie papierowej oraz gromadzone w ramach dokumentacji medycznej 
pacjenta przechowywanej przez usługodawcę. 

Podsumowując, większość danych medycznych pacjenta obecnie jest 
gromadzona, jednak dostępność tej informacji jest ograniczona. Pacjent, wiedząc 
z usług których usługodawców korzystał, może zwrócić się do każdego z nich 
i uzyskać własną dokumentację. 

9.6.2.4 Umożliwienie elektronicznej obsługi recept 
Obecnie recepta, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia148, jest 
wystawiana na odpowiednim druku. Obsługa procesu związanego z wystawianiem 
i realizacją recept odbywa się w sposób następujący: 

► Uprawniona osoba (personel medyczny) wystawia receptę, przekazuje 
ją pacjentowi. 

► Pacjent przekazuje receptę aptece (farmaceucie). 

► Apteka (farmaceuta), po sprawdzeniu poprawności recepty, wydaje 
pacjentowi leki. Apteka przechowuje zrealizowane recepty w celach 
rozliczeniowych. 

Obecnie funkcjonujące rozwiązania nie wykorzystują elektronicznej recepty. 

9.6.2.5 Umożliwienie elektronicznej obsługi zwolnień 
Obecnie zwolnienie wystawiane jest na druku ZUS-ZLA. Obsługa procesu 
związanego z wystawianiem i realizacją zwolnień odbywa się w sposób 
następujący: 

► Uprawniona osoba (personel medyczny) wystawia zwolnienie w dwóch 
kopiach, oryginał przesyła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, kopię 
przekazuje pacjentowi. 

► Pacjent przekazuje kopię pracodawcy lub Zakładowi Ubezpieczeń 
Społecznych. 

Obecnie funkcjonujące rozwiązania nie wykorzystują elektronicznych zwolnień. 

9.6.2.6 Udostępnienie personelowi medycznemu 
elektronicznych danych o stanie zdrowia pacjentów 
Dane o stanie zdrowia pacjenta są obecnie gromadzone i udostępniane w sposób 
omówiony w podrozdziale 9.6.2.2. Dane o stanie zdrowia pacjentów są dostępne 
dla personelu medycznego pod warunkiem, że: 

► Dane te dotyczą leczenia u tego samego usługodawcy, u którego obecnie jest 
udzielane świadczenie. Usługodawca ma obowiązek przechowywania 
dokumentacji medycznej pacjenta, więc dane te mogą: 

                                                        

148 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich, 
z późn. zm. 
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o znajdować się w tzw. teczce pacjenta i być dostępne w trakcie wizyty, 

o być przechowywane w systemie informatycznym usługodawcy i być 
dostępne w trakcie wizyty (dotyczy nielicznych placówek korzystających 
z odpowiednich systemów informatycznych), 

o być zgromadzone w archiwum – w tym przypadku ich odnalezienie 
w większych placówkach może zająć kilka godzin. 

► Dane te zostały dostarczone przez pacjenta. 

W pozostałych – nie wymienionych powyżej – przypadkach, dane o stanie zdrowia 
pacjenta są niedostępne. Pacjent może je uzyskać u usługodawców, którzy 
udzielali mu świadczeń i dostarczyć na wizytę (przypadek 2 powyżej), jednak czas 
potrzebny na uzyskanie tych danych i oczekiwanie na ponowną wizytę jest długi 
(od kilkunastu godzin do kilku miesięcy) 

9.6.2.7 Zapewnienie szybkiego dostępu do elektronicznych 
danych medycznych ratownikom medycznym 
Obecnie ratownicy medyczni w sytuacjach nagłych, poza placówką medyczną nie 
mają dostępu do żadnych danych medycznych pacjenta. Mają dostęp jedynie do 
dokumentów, które może posiadać przy sobie pacjent. Pozwalają one jedynie na 
identyfikację pacjenta, uzyskanie na ich podstawie jakichkolwiek danych 
medycznych w krótkim czasie jest niemożliwe. 

9.6.2.8 Udostępnienie informacji na temat ochrony zdrowia 
Informacje na temat ochrony zdrowia są obecnie udostępnianie głównie przez 
Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia i usługodawców: 

► Ministerstwo Zdrowia publikuje wybrane informacje dotyczące systemu 
organizacji ochrony zdrowia. 

► Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje na swoich stronach internetowych 
informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego, zawartych umów - 
dostępnych świadczeń oraz kolejek oczekujących, jak również informacje 
dla usługodawców i aptek, głównie związane z realizacją rozliczeń oraz 
informacje związane z leczeniem w ramach UE. Publikowane informacje 
nie są jednak kompletne (przykładowo informacja o kolejkach oczekujących 
do poradni dermatologicznych w Gliwicach ograniczona jest do 3 poradni 
spośród 12, z którymi zawarto umowy na realizację takich świadczeń). 

► Wielu usługodawców publikuje w placówkach informacje dotyczące 
profilaktyki zdrowotnej. 

Jednocześnie, nie istnieje portal, gdzie usługobiorca mógłby uzyskać interesujące 
go kompletne informacje z zakresu ochrony zdrowia. Część informacji jest 
niedostępna (kolejki oczekujących, profilaktyka zdrowotna, zdrowy tryba życia 
i zwalczanie nałogów, sposób zachowywania się w sytuacjach kryzysowych), 
część jest rozproszona i przez to trudno dostępna. 

9.6.2.9 Umożliwienie bieżącej analizy danych o zdarzeniach 
medycznych 
Ministerstwo Zdrowia prowadzi analizy w oparciu o dane przesyłane przez 
usługodawców (zbierane przez CSIOZ, CZP) oraz Płatnika. Analizy te 
wykonywane są z dużym opóźnieniem i w oparciu o dane zniekształcone, na 
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skutek wielokrotnego ich edytowania w ramach kolejnych etapów gromadzenia 
(np. usługodawca przekazuje dane na poziom wojewódzki Płatnika, tu dane są 
dostosowywane do wymagań poziomu centralnego Płatnika i do niego przesyłane, 
na poziomie centralnym Płatnika, dane są agregowane i przesyłane do MZ).  

Ministerstwo Zdrowia nie dysponuje obecnie narzędziami, które umożliwiłyby 
bieżącą analizę danych o zdarzeniach medycznych. Nie dysponuje także 
wiarygodnymi danymi, które umożliwiałyby przeprowadzanie tego typu analiz. 

9.6.2.10 Umożliwienie obsługi elektronicznej faktury 
Rozliczenia pomiędzy usługodawcami i aptekami a Płatnikami (Oddziałami 
Wojewódzkimi NFZ) są obecnie prowadzone w oparciu o faktury papierowe oraz 
elektroniczne raporty dotyczące zrealizowanych usług medycznych (sprzedaży 
leków refundowanych w przypadku aptek). Nie są wykorzystywane rozwiązania 
informatyczne, które wspierałyby obsługę elektronicznych faktur. 

9.6.2.11 Usprawnienie elektronicznej obsługi rozliczania 
wykonanych usług medycznych 
Rozliczenia pomiędzy usługodawcami a Płatnikami są obecnie prowadzone 
w oparciu o elektroniczne raporty dotyczące zrealizowanych usług medycznych. 
Zakres danych dotyczących wykonanych usług medycznych przekazywanych 
Płatnikowi koncentruje się na danych niezbędnych dla procesu weryfikacji 
wykonania usług medycznych oraz rozliczenia. 

Dane rozliczeniowe są przesyłane przez Internet. W celu ich przesłania 
usługodawca zostać uwierzytelniony przy użyciu identyfikatora oraz hasła. Dane 
przesyłane są przy użyciu szyfrowanego protokołu. 

Pomimo iż dane rozliczeniowe oraz dokumentacja medyczna pacjentów są 
związane z tymi samymi zdarzeniami medycznymi, powstają one w oderwaniu 
od siebie, w ramach dwóch odrębnych procesów. 

Sam proces rozliczeniowy jest mało efektywny ze względu na wielokrotność 
przesyłania raportów, w szczególności z uwagi na dwukrotną weryfikację raportów 
przez Płatnika. Z uwagi na uzależnienie wykonania płatności za usługi od 
zakończenia procesów weryfikacji (proces skomplikowany i długotrwały), okres 
rozliczeniowy jest długi, przez co ogranicza się efektywne wykorzystywanie 
środków na leczenie. 

9.6.2.12 Usprawnienie elektronicznej obsługi refundacji leków 
Rozliczenia pomiędzy aptekami a Płatnikami są obecnie prowadzone w oparciu 
o elektroniczne raporty dotyczące sprzedanych leków refundowanych. Raporty te 
są przygotowywane przez apteki w oparciu o realizowane recepty. Ze względu na 
stosowaną formę recept (druk, często wypełniany odręcznie), konieczne jest 
wprowadzanie treści recepty do systemu informatycznego wspierającego 
działalność apteki. 

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku rozliczeń wykonanych usług 
medycznych, w celu przesłania danych rozliczeniowych konieczne jest 
uwierzytelnienie, dane są przesyłane przy użyciu szyfrowanego protokołu. 
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9.6.2.13 Dostęp do informacji umożliwiającej bieżące 
monitorowanie i reagowanie na zagrożenia 
Bieżące monitorowanie ochrony zdrowia wymaga dostępu do aktualnych danych 
o obrocie produktami leczniczymi, dostępności świadczeń czy kształceniu 
pracowników medycznych. Reagowanie na zagrożenia wymaga dostępu do 
informacji o bieżących zagrożeniach, np. wzroście zachorowań na określonym 
obszarze. 

Z perspektywy monitorowania ochrony zdrowia i reagowania na zagrożenia 
kluczowa jest aktualność danych wykorzystywanych do tych celów. Obecnie, 
pozyskanie takich danych jest możliwe jedynie poprzez bezpośredni kontakt 
z usługodawcami, którzy mogą być w stanie udostępnić niezbędne, bieżące 
informacje. 

9.6.2.14 Udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach 
medycznych z zapewnieniem jednolitych i jednorodnych 
zasad 
Obecnie, w rozliczeniach usługodawców i aptek z Płatnikiem obowiązują jednolite 
zasady przekazywania danych o wykonanych usługach medycznych oraz 
sprzedaży leków refundowanych. Są one regulowane zarządzeniami Prezesa 
NFZ. 

Dane o zdarzeniach medycznych w postaci dokumentacji medycznej są 
gromadzone w formie papierowej, a w nielicznych placówkach w formie 
elektronicznej. Nie istnieją i nie są stosowane jednolite zasady opisu zdarzeń 
medycznych. 

9.6.2.15 Zapewnienie interoperacyjności 
Dane rozliczeniowe przesyłane pomiędzy usługodawcami i aptekami a Płatnikami 
mają jednolity format zgodny ze standardem XML. Stosowany format jest 
precyzyjnie opisany w zarządzeniach Prezesa NFZ. Dzięki niemu usługodawcy 
i apteki mogą korzystać z rozwiązań informatycznych dowolnych dostawców, pod 
warunkiem, że są one w stanie generować dane w obowiązującym formacie. 

Dane rozliczeniowe dotyczące usług medycznych udzielanych na rzecz 
ubezpieczonych z innych krajów UE są przekazywane pomiędzy usługodawcą 
a Płatnikiem (OW NFZ) zgodnie z przedstawionym wyżej mechanizmem. Na 
dalszym etapie (OW NFZ – Centrala NFZ oraz Centrala NFZ – Instytucja 
Właściwa kraju UE) rozliczenie odbywa się w oparciu o formularze E125 (forma 
papierowa). 

Dane rozliczeniowe dotyczące usług medycznych udzielanych w innych krajach 
UE na rzecz ubezpieczonych w Polsce są przekazywane przez Instytucje 
Łącznikowe tych krajów do polskiej Instytucji Łącznikowej na formularzach E125. 

Poza obszarem rozliczeń, stosowane w ochronie zdrowia rozwiązania 
informatyczne nie są oparte na standardach, w związku z czym nie są one 
interoperacyjne. 
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9.6.2.16 Posiadanie autoryzowanych danych o zdarzeniach 
medycznych 
Obecnie gromadzona dokumentacja medyczna jest przygotowywana przez 
uprawniony personel medyczny. Jej wiarygodność zapewnia podpis personelu 
medycznego. 

Wiarygodność danych rozliczeniowych jest zapewniana w ramach procesu 
weryfikacji prowadzonego przez Płatnika. Dane rozliczeniowe przesyłane przez 
usługodawców są przekazywane w formie elektronicznej. 

Dane gromadzone w systemie ochrony zdrowia nie są autoryzowane przez 
usługobiorcę. 

9.6.3 Wariant inwestycyjny W1 

W kolejnych podrozdziałach opisano cechy wyróżniające wariant W1 od wariantu 
W2 oraz przedstawiono całościowo architekturę rozwiązania, które zostałoby 
wdrożone w wyniku realizacji Projektu w wariancie W1. 

9.6.3.1 Rozproszenie dokumentacji pacjentów – repozytoria 
rozszerzonych danych medycznych 
W wariancie W1 założono, że podstawowe dane medyczne będą przechowywane 
centralnie w Systemie Gromadzenia Danych Medycznych i udostępniane 
uprawnionym zainteresowanym (w tym przede wszystkim usługobiorcy, którego 
dotyczą oraz personelowi medycznemu). Rozszerzone dane medyczne – takie jak 
wyniki laboratoryjne czy zdjęcia – będą natomiast przechowywane lokalnie 
w bazach rozszerzonych danych medycznych. Aby móc udostępniać te dane 
utrzymujące je jednostki powinny przechowywać je w standardowym formacie, 
rejestrować je w SIOZ i zapewnić mechanizmy standardowego ich udostępniania. 
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Rysunek 82 Lokalne bazy rozszerzonych danych medycznych 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

Usługodawca będzie rejestrował rozszerzone dane medyczne w SIOZ, referencje 
do zarejestrowanych danych będą przechowywane w Systemie Gromadzenia 
Danych Medycznych. Pozwoli to na udostępnienie rozszerzonych danych 
medycznych przez SIOZ uprawnionym zainteresowanym. 

Wariant W1 zakłada istnienie wielu składnic EMR. Będą one mogły być 
utrzymywane przez samych usługodawców lub przez zewnętrznych dostawców 
usług EMR – na zlecenie usługodawcy. W sytuacji, gdy baza EMR będzie 
utrzymywana przez zewnętrznego dostawcę, będzie musiała mieć bezpośrednie 
połączenie z systemem informatycznym usługodawcy, jak również udostępniać 
przechowywane dane uprawnionym zainteresowanym zgodnie ze zdefiniowanymi 
w ramach Projektu wymaganiami. 

Zewnętrzni dostawcy usług EMR będą działać w warunkach konkurencji. W miarę 
upowszechniania się elektronicznej dokumentacji medycznej wzrośnie potrzeba 
dostępu do elektronicznych wyników badań, zdjęć, opisów itd. Usługodawcy, 
którzy będą chcieli pozostać konkurencyjni i podnosić jakość usług, będą zatem 
zmuszeni do udostępnienia elektronicznych danych medycznych swoim 
pacjentom. Można zakładać, że część usługodawców będzie zainteresowana 
przekazaniem (outsourcingiem) usług udostępniania EMR do specjalizowanych, 
zewnętrznych dostawców danych. 

Zewnętrzni dostawcy mogą ponosić niższe koszty utrzymania składnic EMR niż 
pojedynczy usługodawca dzięki gromadzeniu w jednym miejscu danych od wielu 
usługodawców. Wprowadzenie konkurencji na tę część rynku powinno 
spowodować obniżenie kosztów prowadzenia składnic EMR. Model finansowania 
niezależnych dostawców usług i danych może obejmować współfinansowanie, 
np. na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Należy uwzględnić fakt, że utrzymywanie dostępnych publicznie składnic danych 
cyfrowych będzie zadaniem wymagającym specjalistycznych kwalifikacji 
informatycznych i posiadania odpowiednich autoryzacji. Autoryzowani dostawcy 
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usług i danych powinni być niezależnymi podmiotami prowadzącymi działalność 
gospodarczą, a udostępnianie usług i danych będzie odbywać się na zasadach 
i w oparciu o procedury określone przez ustawodawcę oraz w oparciu 
o odpowiednie przepisy wykonawcze. 

Podstawowym warunkiem realizacji dostępności do rozszerzonych danych 
medycznych jest ich przechowywanie w formie elektronicznej i jednolitym, 
standardowym formacie. W związku z tym, usługodawca będzie musiał 
przetworzyć te dane do wymaganego formatu oraz udostępniać je poprzez własne 
(lub dostawcy usług EMR) systemy informatyczne zgodnie z obowiązującym 
w SIOZ protokołem. 

Zakłada się, że będzie to proces stopniowy, wymagający wprowadzenia zmian 
prawnych. Pozwoli on na udostępnienie rozszerzonych danych medycznych 
uprawnionym zainteresowanym przy jednoczesnej racjonalizacji kosztów. 

W ramach realizacji Projektu w wariancie W1 zostaną zdefiniowane standardy 
przechowywania i udostępnia rozszerzonych danych medycznych, które będą 
musiały spełniać lokalne bazy EMR. Bazy te będą udostępniały swoje usługi 
poprzez szynę zewnętrzną wdrażanego rozwiązania. 

9.6.3.2 Sytuacje szczególne 
W sytuacji rozproszenia baz rozszerzonych danych medycznych, konieczne jest 
wzięcie pod uwagę sytuacji szczególnych. Sytuacją taką jest zakończenie 
prowadzenia działalności przez usługodawcę. 

W takim przypadku konieczne jest zapewnienie możliwości przeniesienia 
zgromadzonych, przez kończącego działalność usługodawcę rozszerzonych 
danych medycznych, do utrzymywanej przez inny podmiot bazy. Dla 
analizowanego wariantu przyjęto, że dane te zostaną przeniesione do utworzonej 
w tym celu w SIOZ Pomocniczej Bazy Rozszerzonych Danych Medycznych. 

W ramach realizacji Projektu w wariancie W1 zostanie wdrożona Pomocnicza 
Baza Rozszerzonych Danych Medycznych spełniająca standardy zdefiniowane 
dla lokalnych baz EMR, umieszczona jednak w ramach SIOZ, komunikująca się 
z pozostałymi podsystemami poprzez wewnętrzną szynę usług. 

9.6.3.3 Podsumowanie cech wariantu W1 
W pierwszym wariancie inwestycyjnym (W1) zakłada się przechowywanie 
i udostępnianie rozszerzonych danych medycznych przez usługodawców 
w lokalnych składnicach – bazach rozszerzonych danych medycznych. W ramach 
Projektu opracowane zostaną standardy przechowywania danych medycznych 
i dostarczania do SIOZ metadanych niezbędnych do wyszukiwania dokumentacji 
medycznej i jej pobierania z lokalnych składnic (relacja między danymi 
podstawowymi gromadzonymi w SIOZ a danymi rozszerzonymi gromadzonymi 
w lokalnych bazach EMR). Budowa baz EMR i ich udostępnianie nie jest objęte 
finansowaniem w ramach Projektu. W ramach wdrażanego rozwiązania zostanie 
natomiast utworzona Pomocnicza Baza EMR, w której gromadzone będą 
rozszerzone dane medyczne przenoszone z lokalnych baz EMR np. w przypadku 
zakończenia działalności przez danego usługodawcę. 

Podejścia do organizacji medycznych baz danych podobne do zaproponowanego 
w wariancie W1 zostały zastosowane w rozwiązaniach elektronicznej ochrony 
zdrowia w Niemczech, Danii, Estonii oraz Wielkiej Brytanii. Zostały one krótko 
scharakteryzowane w poniższej tabeli. 
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Tabela 30 Organizacja medycznych baz danych – rozwiązania podobne do 
zaproponowanego w wariancie W1 

Lp. Kraj Krótki opis przyjętego rozwiązania 

1.  Dania149 System SUP (Standarized Pull of Patient Data) służy 
do połączenia działajacych systemów EHR, które już 
gromadzą informacje o pacjentach, ale w różnych 
formatach. 

2.  Estonia150 System łączy, wykorzystując interfejsy, obecnie 
wykorzystywane systemy IT w służbie zdrowia. Każda 
placówka przesyła informacje o wizycie pacjenta do 
centralnej bazy danych wraz z odnośnikiem do 
szczegółowych danych przechowywanych lokalnie.  

Centralna baza danych gromadzi jedynie kluczowe 
informacje o pacjencie takie jak: krytyczne dane 
o pacjencie (dane kontaktowe, informacje 
o ubezpieczeniu, informacje o alergiach), centralnie 
gromadzone dane o zdarzeniach medycznych (Konto 
pacjenta), odnośniki do innych źródeł zawierających 
pozostałe dane medyczne o pacjencie. 

3.  Niemcy151 System składa się z „zamkniętych, wirtualnych, 
prywatnych sieci lokalnych” (technologia VPN) 
prowadzonych przez odpowiedzialne organizacje 
związane ze służba zdrowia. Do przechowywania 
i transmisji danych wykorzystywane są techniki 
kryptograficzne. Część danych jest trzymana na 
elektronicznej karcie zdrowia (eHealth Card) – 
prywatny klucz kryptograficzny, dane 
ubezpieczeniowe, klucze publiczne. Obywatel jest 
właścicielem danych (może je m.in. usuwać). 

4.  Wielka 
Brytania152 

Dane medyczne przechowywane w systemie NHS 
Care Records Service zostały podzielone na 2 grupy: 

► Lokalne szczegółowe dane medyczne dotyczące 
pacjenta: rezultaty testów patologicznych, lista 
przepisanych lekarstw, informacja o wypisie ze 
szpitala itd. Dane te wykorzystywane są przez 
lekarzy pierwszego kontaktu, lokalne kliniki oraz 
szpitale. Pozwalają na wykonywanie diagnoz, 
zamawianie specjalistycznych testów oraz 
przepisywanie lekarstw. 

► Centralne dane kliniczne, które są 
wykorzystywane do udzielania pomocy pacjentom 

                                                        

149 „Benchmarking ICT use among General Practitioners in Europe - Final Report”, Komisja 
Europejska, Information Society and Media Directorate General, Bonn, kwiecień 2008 r. 

150 „Digital Health Record - an internet based Electronic Health Record (EHR) system in 
Estonia”, http://www.good-ehealth.org 

151 „Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-Zdrowie. Wyzwania regionalne i ich 
oddziaływanie. Wydanie polskie”, ERIS@ / Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, Tarnów, 
wrzesień 2007 r. 

152 „Departament of Heath: The National Programme for IT in the NHS – Twentieth Report of 
Session 2006-07”, House of Commons Committee of Public Accounts 
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Lp. Kraj Krótki opis przyjętego rozwiązania 
przebywającym poza miejscem zamieszkania. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wskazanych dokumentów. 

9.6.3.4 Architektura wariantu W1 
Elementem wyróżniającym wariant inwestycyjny W1 na poziomie architektury jest 
sposób realizacji baz rozszerzonych danych medycznych (warstwa danych), które 
w tym wariancie nie wchodzą w zakres Projektu – zostaną wdrożone i będą 
utrzymywane przez usługodawców. 

Na poniższym diagramie przedstawiono podsystemy poszczególnych warstw 
architektury rozwiązania, które zostanie wdrożone w ramach realizacji Projektu 
w wariancie inwestycyjnym W1. 
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Rysunek 83 Przekrojowy schemat koncepcji architektury wariantu inwestycyjnego W1 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
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9.6.4 Wariant inwestycyjny W2 

W kolejnych podrozdziałach opisano cechy wyróżniające wariant inwestycyjny W2 
od wariantu W1 oraz przedstawiono całościowo architekturę rozwiązania, które 
zostałoby wdrożone w wyniku realizacji Projektu w wariancie W2. 

9.6.4.1 Budowa regionalnych baz rozszerzonych danych 
medycznych 
W ramach realizacji Projektu w wariancie W2 zostaną zbudowane regionalne bazy 
rozszerzonych danych medycznych gromadzące dokumentację medyczną 
pacjentów. Usługodawcy działający w danym regionie będą przesyłali dane 
medyczne do regionalnej bazy, w której będą one gromadzone i udostępniane. 

Regionalne bazy rozszerzonych danych medycznych zostaną połączone 
z centralnymi systemami wdrażanego rozwiązania dedykowaną siecią rozległą, 
która może zostać utworzona na przykład w oparciu o technologię MPLS. 

Założono, że liczba regionalnych baz rozszerzonych danych medycznych 
wyniesie 7 ze względów organizacyjnych, technologicznych oraz kosztów 
związanych z budową tych baz. 

Rysunek 84 Regionalne bazy rozszerzonych danych medycznych 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

Dzięki zaproponowanemu w tym wariancie rozwiązaniu, na usługodawców – za 
wyjątkiem usługodawców przeprowadzających badania laboratoryjne oraz 
wykonujących zdjęcia – nie zostanie nałożony obowiązek utrzymywania własnych 
baz danych, jak ma to miejsce w wariancie W1. Usługodawcy będą przesyłać 
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rozszerzone dane medyczne do regionalnych baz za pośrednictwem sieci 
Internet. Na etapie projektu technicznego rozwiązań w tym zakresie konieczne 
będzie zapewnienie, że dane te będą mogły być przesyłane „w tle”, z możliwością 
kontynuowania pracy przez użytkownika równolegle do transmisji danych. 

Rysunek 85 Komunikacja usługodawców z regionalną bazą rozszerzonych 
danych medycznych 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

Dokumentacja medyczna pacjentów będzie udostępniana przez wdrażane 
w ramach Projektu rozwiązanie. Wpłynie to na niezbędną przepustowość łączy 
oraz pojemności macierzy dyskowych względem wariantu W1, a w efekcie na 
koszty realizacji Projektu. 

9.6.4.2 Sytuacje szczególne 
W wariancie W2 nie ma konieczności budowy Pomocniczej Bazy EMR na 
poziomie centralnym, gdyż nie będą występowały sytuacje, w których w wyniku 
zakończenia działalności przez usługodawcę pojawiałaby się konieczność 
przenoszenia gromadzonych przez niego danych medycznych w inne miejsce. 
Dane te od początku przechowywane będą w regionalnych bazach EMR 
utrzymywanych przez jednostkę administrującą SIOZ. 

9.6.4.3 Podsumowanie cech wariantu W2 
Realizacja Projektu w drugim wariancie inwestycyjnym (W2) obejmuje 
przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentów w ramach 
wdrażanego rozwiązania przy wykorzystaniu 7 regionalnych baz EMR. Bazy te 
zostaną zbudowane w ramach Projektu oraz będą utrzymywane przez jednostkę 
administrującą SIOZ. 
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Podejścia do organizacji medycznych baz danych podobne do zaproponowanego 
w wariancie W2 zostały zastosowane w rozwiązaniach elektronicznej ochrony 
zdrowia w Czechach oraz w Turcji. Zostały one krótko scharakteryzowane 
w poniższej tabeli. 

Tabela 31 Organizacja medycznych baz danych – rozwiązania podobne do 
zaproponowanego w wariancie W2 

Lp. Kraj Krótki opis przyjętego rozwiązania 

1.  Czechy153 Dane do systemu wprowadzane są przez personel 
medyczny. Dane zbierane w systemie IZIP to m.in.: 
wyniki badań lekarzy pierwszego kontaktu, wyniki 
badań laboratoryjnych, lista przepisanych leków, 
zdjęcia rentgenowskie, historia szczepień. 

2.  Turcja154 Dane zbierane w systemie FIMS (np. kontrola 
lekarska, karta pacjenta, badanie lekarskie, informacje 
o szczepieniu, ciąża) przesyłane są do centralnego 
systemu gromadzącego dane medyczne (Ministry of 
Health’s Electronic Health Record) przy wykorzystaniu 
standardu wymiany danych HL7 v3, 

W skład systemu FIMS wchodzi narzędzie analityczne 
wpierające proces podejmowania decyzji w oparciu 
o gromadzone dane medyczne. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wskazanych dokumentów. 

9.6.4.4 Architektura wariantu W2 
Rola poszczególnych elementów przedstawionej architektury wariantu 
inwestycyjnego W2 została opisana w rozdziale 9.5.1. Należy jedynie zwrócić 
uwagę na różnicę względem wariantu inwestycyjnego W1, tj. przeniesienie bazy 
dokumentacji medycznej na poziom centralny rozwiązania i objęcie ich wdrożenia 
zakresem Projektu. 

Na poniższym diagramie przedstawiono podsystemy poszczególnych warstw 
architektury rozwiązania, które zostanie wdrożone w ramach realizacji Projektu 
w wariancie W2. 

                                                        

153 „IZIP, Czech Republic: a web-based, nation-wide electronic health record system”, 
http://www.good-ehealth.org 

154 „Family Medicine Information System (FMIS) in Turkey”, http://www.good-ehealth.org 
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Rysunek 86 Przekrojowy schemat koncepcji architektury wariantu inwestycyjnego W2 

  
Źródło: Opracowanie własne. 
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9.6.5 Porównanie cech funkcjonalnych 
i technologicznych wariantów realizacji Projektu 

Poniżej zostało przedstawione zestawienie porównawcze ogólnych 
funkcjonalności dla wszystkich omawianych wariantów. 

Tabela 32 Różnice w cechach funkcjonalnych i technologicznych wariantu 
W0 z rozwiązaniem wdrażanym w ramach wariantów inwestycyjnych 

Lp. Cechy funkcjonalne 
i technologiczne 

W0 W1 / W2 

1.  Elektroniczna rejestracja na 
wizytę Nie Tak 

1.  Elektroniczne skierowania Nie Tak 

2.  Elektroniczne zwolnienia 
lekarskie Nie Tak 

3.  Elektroniczne recepty Nie Tak 

4.  Elektroniczne faktury Nie Tak 

5.  Rejestracja zdarzeń 
medycznych Nie Tak 

6.  Wsparcie rozliczeń między 
usługodawcami a Płatnikami Tak Tak 

7.  Wsparcie rozliczania recept 
i refundacji leków Nie Tak 

8.  Udostępnianie historii leczenia 
oraz zaleceń lekarskich on-line Nie Tak 

9.  Udostępnianie danych 
medycznych usługobiorcom Nie Tak 

10.  Udostępnianie danych 
medycznych usługodawcom Nie Tak 

11.  Udostępnianie danych 
rozliczeniowych Płatnikom Nie Tak 

12.  Analiza danych o zdarzeniach 
medycznych, statystyki i raporty Nie Tak 

13.  Udostępnianie danych 
sprawozdawczych 
i statystycznych jednostkom 
organizującym i kontrolującym 
służbę zdrowia 

Nie Tak 

14.  Umożliwienie definiowania reguł 
weryfikacyjnych Nie Tak 

15.  Autoryzacja wykonania 
świadczeń medycznych Nie Tak 
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Lp. Cechy funkcjonalne 
i technologiczne 

W0 W1 / W2 

16.  Wykorzystanie do 
uwierzytelnienia 
elektronicznego dowodu 
osobistego wdrażanego 
w ramach projektu pl.ID 

Nie Tak 

Źródło: Opracowanie własne. 

W kolejnej tabeli przedstawiono zestawienie grup danych przetwarzanych 
w ramach wdrażanego rozwiązania ze wskazaniem miejsca ich gromadzenia 
w zależności od wybranego wariantu realizacji Projektu. 

Tabela 33 Zestawienie miejsc przechowywania danych w wariantach W1 i W2 

Wariant W1 W2 

Dane pacjenta: 

► ogólne dane pacjenta, 

► dane własne pacjenta, 

► podstawowe dane medyczne, 

► historia zdrowia i choroby, 

► skierowania, 

► zwolnienia, 

► recepty, 

► profilaktyka leczenia, 

► koszty leczenia, 

Centralnie Centralnie 

Dane pacjenta: 

► rozszerzone dane medyczne 

Lokalnie 7 regionalnych 
centrów danych 

Faktury Centralnie Centralnie 

Zestawienia rozliczeniowe Centralnie Centralnie 

Kontrakty Centralnie Centralnie 

Obsługa administracyjna Centralnie Centralnie 

Personel medyczny Centralnie Centralnie 

Sprzęt medyczny Centralnie Centralnie 

Obrót lekami Centralnie Centralnie 

Przetworzone i zagregowane dane 
statystyczne 

Centralnie Centralnie 

Dane informacyjne Centralnie Centralnie 

Komunikaty Centralnie Centralnie 

Źródło: Opracowanie własne. 
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9.7 Wybór wariantu realizacji Projektu 
Niniejszy rozdział przedstawia analizę porównawczą wariantów W1 oraz W2 
realizacji Projektu przedstawionych w poprzednim rozdziale. 

9.7.1 Założenia wyboru wariantu realizacji Projektu 

Wyboru wariantu realizacji Projektu dokonano w oparciu o wytyczne zawarte 
w „Instrukcji przygotowywania studium wykonalności dla projektów 
informatycznych realizowanych w ramach VII osi priorytetowej” (dalej „Wytyczne 
MSWiA”). Określają one cel analizy wariantów oraz rekomendowany sposób jej 
przeprowadzenia. 

Analizie poddano warianty Projektu przedstawione w rozdziale 9.6. Jako 
instrument oceny optymalności rozwiązania zastosowano analizę opartą na 
badaniu wskaźnika korzyści/koszty (B/C). 

Wskaźnik korzyści/koszty został obliczony dla wariantów inwestycyjnych realizacji 
Projektu w rozdziale 12. Określenie tego wskaźnika dla wariantu 
bezinwestycyjnego W0, tj. wariantu zaniechania realizacji Projektu, jest 
niemożliwe, gdyż z jego wyborem nie wiąże się poniesienie dodatkowych kosztów 
ani uzyskanie korzyści względem stanu istniejącego. 

Szczegółowe badanie wskaźników finansowych będące podsumowaniem 
kalkulacji kosztów realizacji Projektu przeprowadzonych w ramach analizy 
finansowej oraz oszacowań korzyści i kosztów społecznych ujętych w analizie 
ekonomicznej zostało przedstawione w rozdziałach 10.4.1 i 12. 

9.7.2 Analiza porównawcza wariantów realizacji 
Projektu 

W poniższej tabeli przedstawiono wskaźnik korzyści/kosztów dla inwestycyjnych 
wariantów realizacji Projektu. Został on obliczony w ramach analizy ekonomicznej 
Projektu w rozdziale12. 

Tabela 34 Wskaźnik korzyści/kosztów dla wariantów W1 oraz W2 

Wariant Wskaźnik korzyści / koszty (B/C) 

W1 19,23 

W2 18,02 

Źródło: Opracowanie własne. 

Zgodnie z Wytycznymi MSWiA, jeśli korzyści płynące z wdrożenia Projektu są 
możliwe do skwantyfikowania, wyboru wariantu należy dokonać w oparciu 
o przedstawiony powyżej wskaźnik korzyści/koszty. Wybór ten został 
przedstawiony i uzasadniony w kolejnym podrozdziale. 

W ramach niniejszej analizy przedstawiono dodatkowo ocenę wariantu W1 oraz 
W2 według kryteriów kosztu realizacji, czasu realizacji oraz sumarycznego 
poziomu ryzyka związanego z realizacją Projektu w każdym z wariantów. Celem 
przedstawienia takiej analizy jest zachowanie spójności ze studium wykonalności 
dla projektu P2, w przypadku którego – ze względu na brak możliwości 
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racjonalnego oszacowania korzyści płynących z wdrożenia – dokonano oceny 
wariantów właśnie w oparciu o kryteria kosztów, czasu i ryzyka. 

9.7.2.1 Kryterium kosztów 
W ramach kryterium kosztów dokonano porównania sumy nakładów 
inwestycyjnych, nakładów odtworzeniowych oraz kosztów operacyjnych 
związanych z realizacją Projektu w poszczególnych wariantach. 

Tabela 35 Koszty Projektu dla wariantów W1 i W2 

Wariant Suma nakładów i kosztów Projektu 

W1 1 425 280 PLN 

W2 1 571 774 PLN 

Źródło: Opracowanie własne. 

Suma nakładów i kosztów dla Projektu w wariancie W1 jest niższa niż w wariancie 
W2. 

9.7.2.2 Kryterium czasu 
W ramach kryterium czasu realizacji porównano czas niezbędny do realizacji 
poszczególnych wariantów. 

Tabela 36 Koszty Projektu dla wariantów W1 i W2 

Wariant Czas realizacji Projektu 

W1 66 miesięcy 

W2 67 miesięcy 

Źródło: Opracowanie własne. 

Czas realizacji Projektu w wariancie W1 jest nieznaczne krótszy niż w wariancie 
W2. 

9.7.2.3 Kryterium ryzyka 
Analiza ryzyka związanego z realizacją W1 oraz W2 została przeprowadzona 
w oparciu o zestaw kilkudziesięciu zagrożeń, jakie mogą się zmaterializować 
w trakcie lub w wyniku wdrożenia poszczególnych rozwiązań. Szczegółową 
analizę ryzyka dla Projektu zaprezentowano w rozdziale 12.4. 

W ramach kryterium ryzyka realizacji porównano zagregowane oceny poziomu 
ryzyka, będące wynikiem zestawienia (iloczynu) prawdopodobieństwa 
poszczególnych ryzyk oraz ich wpływu na Projekt. 
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Tabela 37 Poziom ryzyka dla wariantów W1 i W2 

Wariant Liczba ocenionych 
ryzyk 

Suma ocen 
ryzyka 

Średnia ocena 
ryzyka 

W1 41 170 4,15 

W2 41 186 4,54 

Źródło: Opracowanie własne. 

Wariant W1 wiąże się z niższym zagregowanym poziomem ryzyka realizacji 
Projektu. 

9.7.3 Wybór wariantu i uzasadnienie 

Wskaźnik korzyści/kosztów dla Projektu jest wyższy niż 1, zatem zgodnie 
z Wytycznymi MSWiA Projekt kwalifikuje się do realizacji. 

Ponadto, zgodnie z przedstawionymi wynikami analizy porównawczej 
proponowanych wariantów realizacji Projektu, wariantem wskazanym do 
realizacji jest wariant W1, dla którego wskaźnik korzyści/kosztów jest wyższy. 

9.7.3.1 Podsumowanie wyboru wariantu 
W oparciu o kryterium stosunku szacowanych korzyści do kosztów realizacji 
Projektu, do realizacji wybrano wariant W1. Obejmuje on wdrożenie centralnego 
systemu informatycznego dla ochrony zdrowia. Elektroniczne usługi ochrony 
zdrowia będą świadczone w oparciu o ten system oraz rozwiązania informatyczne 
usługodawców, w tym lokalne bazy rozszerzonych danych medycznych. Bazy te 
będą zintegrowane z systemem centralnym. Rozwiązanie to pozwoli na dostęp do 
danych medycznych pacjenta w dowolnej lokalizacji. 

W odróżnieniu od wariantu W2, w wariancie przyjętym do realizacji nie będą 
tworzone regionalne centra danych na potrzeby gromadzenia rozszerzonych 
danych medycznych pacjentów. Realizacja tego elementu istotnie wpływa 
zarówno na koszty realizacji Projektu, jak i ryzyko związane z jego realizacją. 
Jednocześnie, zakłada się, że nawet w przypadku udostępnienia regionalnych 
baz, usługodawcy będą utrzymywali własne bazy gromadzących dane pacjentów. 

Przyjęty do realizacji wariant W1 umożliwia osiągnięcie założonych celów 
i rezultatów Projektu przy jednoczesnej racjonalizacji kosztów związanych 
z Projektem oraz minimalizacji czasu jego realizacji i ryzyk jego niepowodzenia. 

 


