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Szanowni Państwo, 

informatyzacja sektora ochrony zdrowia jest 
kluczowa zarówno z punktu widzenia kadry 
medycznej, pacjentów, jak i decydentów 
czy płatników. Jak wiemy, przez wiele lat 
w Polsce nie udało się wdrożyć rozwiązań 
informatycznych, jednak od 2018 r. wszystkie 
działania Ministerstwa Zdrowia przyspieszy-
ły na tyle, byśmy mogli powiedzieć — tak, 
cyfryzacja w ochronie zdrowia jest realizo-
wana z dużym powodzeniem, a wdrażanie 
nowych technologii jest ogromną korzyścią 
dla pacjentów.

Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania 
i współpracy wszystkich interesariuszy. Choć 
obawiano się wdrożenia e-recepty, do dzisiaj 
wystawiono ich 5,5 mln (dane na koniec sierp-
nia). To sukces zarówno dla lekarzy, farmaceu-
tów, ale przede wszystkim udogodnienie dla 
pacjentów. Warto podkreślić, że funkcjonują 
również e-zwolnienia i blisko 100 proc. zwol-
nień lekarskich jest wystawianych właśnie 
w postaci elektronicznej. W tej chwili zbliżamy 
się również do końca pilotażu e-skierowań. 
Ważne jest dla nas ułatwianie pacjentowi 
dostępu do wiedzy o swoich świadczeniach, 
dlatego powstało Internetowe Konto Pacjenta, 
z którego korzysta coraz więcej Polaków. 

Na wysoki priorytet informatyzacji w ochronie 
zdrowia wskazuje również podpisana  
9 sierpnia 2019 r. przez Prezydenta RP 
Andrzeja Dudę ustawa z 19 lipca 2019 r. 
o zmianie niektórych ustaw w związku z wdra-
żaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia. 
Ustawa jest efektem wsłuchiwania się w głosy 
środowiska, by wprowadzane przez mini-
sterstwo zmiany były dobrze oceniane przez 
wszystkich interesariuszy systemu ochrony 
zdrowia. 

W niniejszej publikacji przeczytają Państwo 
wiele ciekawych artykułów dotyczących 
cyfryzacji w ochronie zdrowia. Dowiedzą 
się Państwo, jak funkcjonują e-narzędzia 
wprowadzane przez ministerstwo, jak 
informatyzację oceniają przedstawiciele 
środowiska medycznego oraz pacjenci. 
Przeczytają Państwo również o opiece 
telemedycznej. To tylko część tematów, 
z którymi można i warto się zapoznać. 

Życzę Państwu przyjemnej lektury! 

Prof. dr n. med. Łukasz Szumowski 
minister zdrowia
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Narzędzia e-zdrowia  
są stale ulepszane

9 lipca br. Rada Ministrów przyjęła pro-
jekt ustawy dotyczący wdrażania rozwią-
zań e-zdrowia, który Prezydent RP podpi-
sał 9 sierpnia. Jakie zmiany wprowadza ta 
ustawa?

Ustawa stanowi podsumowanie prac, 
które były realizacją zapowiedzi z exposé 
premiera Mateusza Morawieckiego i sta-
nowiły jeden z priorytetów prof. Łukasza 
Szumowskiego w Ministerstwie Zdrowia. 
Wsłuchaliśmy się w głosy przedstawicieli 
środowisk medycznych, farmaceutycz-
nych, a także pacjenckich, i bazując na 
tym, przygotowaliśmy ustawę dotyczącą 
rozwiązań z zakresu e-zdrowia. Kluczo-
we z punktu widzenia wdrażania tych 
rozwiązań będzie pokazanie Polakom, 
że na cyfryzacji ochrony zdrowia zyskają 
wszyscy — zarówno wykonujący zawody 
medyczne jak i, przede wszystkim, pa-
cjenci.

A jakie korzyści przewiduje nowa ustawa 
dla lekarzy?

W mojej ocenie, podstawową korzyścią 
dla lekarzy jest zmniejszenie obciążenia 
obowiązkami administracyjnymi. Będzie 
to możliwe m.in. dzięki poszerzeniu kom-
petencji asystentów medycznych, którzy 
w imieniu lekarzy będą mogli wystawiać 
e-recepty i e-skierowania. 

Dodatkowo zostanie stworzone narzędzie 
informatyczne, które będzie wspomagać 
lekarzy w określaniu poziomu refundacji 
na recepcie wystawianej w postaci elek-
tronicznej. Lekarz nie będzie już musiał 
samodzielnie sprawdzać, w jakim stopniu 
lek jest refundowany. System automa-
tycznie określi poziom refundacji na pod-
stawie informacji o wskazaniu refunda-
cyjnym i danych chorego, czyli wieku, płci 
i ewentualnie dodatkowych informacji.

Ważną zmianą jest też rozszerzenie gro-
na lekarzy uprawnionych do wystawiania 
seniorowi bezpłatnych leków w ramach 
programu 75+. Obecnie tylko lekarz POZ 
może wystawić taką receptę, chcemy, aby 
taką możliwość miał też lekarz specjalista 
czy lekarz dokonujący wypisu pacjenta ze 
szpitala.

Nowością są ponadto rozwiązania umoż-
liwiające wprowadzenie recept transgra-
nicznych w postaci elektronicznej oraz 
zapewnienie możliwości wystawiania re-
cept „pro auctore” i „pro familia” zarówno 
w postaci papierowej, jak i elektronicznej.

Co zyskają pacjenci?

Ustawa przewiduje wprowadzanie nowych 
funkcjonalności Internetowego Konta 
Pacjenta. W IKP pojawi się np. możliwość 

— Możliwości analizy danych dotyczących zdrowia Polaków, które uzyskamy dzięki wdrażanym 
narzędziom e-zdrowia, będą w ciągu kilku następnych lat większe niż kiedykolwiek wcześniej. 
Naszym celem jest zbudowanie systemu gromadzącego kompleksową informację o pacjencie, 
która dziś jest rozproszona — zapowiada wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, pytany 
o główne założenia ustawy dotyczącej wdrażania rozwiązań e-zdrowia.
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oceny przez pacjenta wykonanych 
świadczeń medycznych czy zło-
żenia deklaracji wyboru lekarza, 
pielęgniarki i położnej podsta-
wowej opieki zdrowotnej. Pacjent 
będzie mógł otrzymać powiado-
mienie o wycofanych z obrotu 
lekach i wyrobach medycznych, 
które wcześniej wykupił w aptece. 
Co więcej, za pośrednictwem IKP 
będzie można wnioskować o wy-
danie karty EKUZ. Dzięki nowym 
rozwiązaniom pacjenci będą mogli 
również złożyć wniosek lub skargę 
do Rzecznika Praw Pacjenta, Mini-
stra Zdrowia czy Prezesa Narodo-
wego Funduszu Zdrowia. 

We współpracy z Ministerstwem 
Cyfryzacji wprowadzamy do syste-
mu ochrony zdrowia aplikację mO-
bywatel. Pozwoli ona potwierdzić 
tożsamość pacjenta podczas reje-
stracji na wizytę w placówce mającej 
kontrakt z Narodowym Funduszem 
Zdrowia, bez konieczności okazywa-
nia dowodu osobistego. 

Poszerzymy sieć punktów, w któ-
rych będzie można potwierdzić 

profil zaufany (niezbędny do za-
logowania się na IKP) o placówki 
podstawowej opieki zdrowotnej. 
Podkreślam jednak, że umożli-
wienie pacjentom potwierdzania 
profilu zaufanego w gabinecie 
POZ nie będzie dla lekarzy obo-
wiązkowe. 

Czy będzie to więc skuteczne 
rozwiązanie? Jak wielu lekarzy 
deklaruje chęć zakładania i po-
twierdzania profilu zaufanego?

Wprowadzamy te zmiany przede 
wszystkim na wniosek samych 
lekarzy. I choć nie ma tu żadnego 
obowiązku, to jestem pewien, że 
zgłoszą się placówki, które chęt-
nie z tej opcji skorzystają. 

Wiemy, jakie zmiany czekają nas 
w e-zdrowiu. W takim razie czas 
na krótkie podsumowanie — pro-
szę powiedzieć, co udało się już 
zrobić w zakresie informatyzacji 
ochrony zdrowia?

Mamy pełne wdrożenie elektro-
nicznych zwolnień lekarskich, 

Janusz 
Cieszyński

od 17 stycznia 2018 r. 
jest podsekretarzem 
stanu w Ministerstwie 
Zdrowia. Odpowiada 
za informatyzację, 
projekty finansowane 
ze środków UE oraz 
spółki w nadzorze 
właścicielskim ministra 
zdrowia. Wcześniej 
pracował jako doradca 
premiera Morawieckiego 
w resortach rozwoju 
i finansów. W latach 
2009-2014 pracował 
w jednej z największych 
firm sektora telekomu- 
nikacyjnego.
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uważam to za ogromny sukces. Prawie 
100 proc. zwolnień lekarskich wystawia-
nych jest właśnie w tej postaci. 

Coraz większą popularnością cieszą się 
też e-recepty, od początku roku w każdej 
aptece w Polsce można je zrealizować. 
Mamy już 5,5 milionów wystawionych 
e-recept. Wzrost liczby wystawianych 
e-recept od początku roku jest wyraźnie 
zauważalny — średnio o 17 proc. tygo-
dniowo rosła liczba recept wystawianych 
w postaci elektronicznej. Dla porównania, 
jeszcze w styczniu br. wystawiano ich 
kilka dziennie, natomiast w lipcu br. pra-
wie 80 tys. każdego dnia. Dziś do syste-
mu e-zdrowie podłączonych jest prawie 
5,5 tys. placówek, a ponad 13 tys. lekarzy 
wystawiło już receptę w nowej postaci. 
E-recepty otrzymało już ponad milion 
pacjentów. Mamy informacje, że kolejnych 
kilka tysięcy placówek ma niezbędne 
certyfikaty, czeka jeszcze na swojego 
dostawcę oprogramowania gabinetowe-
go, aby móc podłączyć się do systemu. 
Kolejnym krokiem jest elektroniczne skie-
rowanie, które do końca października jest 
w fazie pilotażu. Jak dotychczas, udało się 
wystawić ponad 2 tys. e-skierowań, z cze-
go około połowa została już zrealizowana. 
Pełne wdrożenie tej formy wystawiania 
skierowań nastąpi od początku 2021 r. 
Podstawowe dane o historii leczenia, 
w tym informacje o wystawionych e-re-
ceptach i zrealizowanych e-skierowaniach 
można na bieżąco sprawdzać na Interne-
towym Koncie Pacjenta. 

Ponadto rozpoczęliśmy prace nad elektro-
niczną dokumentacją medyczną. Obecnie 
to pacjent, przychodząc do lekarza, musi 
mieć ze sobą dokumenty i pamiętać, 
z jakich świadczeń korzystał. Chcemy to 
zmienić tak, by system służył pacjentowi, 
a kadra medyczna miała dostęp do kom-
pleksowej informacji o historii leczenia. 

Planujemy, aby wszystkie dane były zapi-
sane w systemie elektronicznym, do któ-
rego dostęp będzie miał zarówno pacjent, 
jak i wybrani przedstawiciele personelu 
medycznego.

Jakie są kolejne kroki informatyzacji 
ochrony zdrowia? Czy możemy powie-
dzieć, kiedy nastąpi taki moment, że 
nasza służba zdrowia będzie w pełni 
zinformatyzowana?

Technologie mają to do siebie, że stale 
się rozwijają. Informatyzacja to nie tyl-
ko technologia, lecz także wiele innych 
elementów, w tym przekonanie kadry 
medycznej, dyrektorów szpitali, lekarzy 
i pacjentów do korzystania z zinforma-
tyzowanych narzędzi systemu ochrony 
zdrowia. Właśnie to uświadomienie pa-
cjentów i lekarzy, że dokumenty medycz-
ne w postaci elektronicznej są bezpieczne 
i wygodne, jest niezwykle ważne. Wierzę, 
że pierwszy etap informatyzacji w ochro-
nie zdrowia, obejmujący wdrożenie 
e-zwolnień, e-recept, e-skierowań oraz 
upowszechnienie Internetowego Konta 
Pacjenta i rozbudowanie go o kolejne 
funkcjonalności, uda nam się zamknąć do 
końca przyszłego roku.

Jestem przekonany, że nowe technologie 
będą coraz śmielej wchodziły w kolejne 
dziedziny ochrony zdrowia. Wyobrażam so-
bie wykorzystywanie najnowocześniejszych 
technologii typu blockchain, sztucznej 
inteligencji i systemy wspomagania decy-
zji. Jednocześnie mam nadzieję, że powoli 
do lamusa odejdzie praktyka zapisywania 
terminów wizyt u lekarza czy na badania le-
karskie w grubych zeszytach. Taka praktyka 
jest jeszcze spotykana w niektórych pla-
cówkach medycznych, a to w dobie cyfryza-
cji ochrony zdrowia musi się zakończyć.

Rozmawiała Emilia Grzela
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Pacjenci doceniają korzyści  
z informatyzacji ochrony zdrowia

Polacy są gotowi na cyfryzację w ochronie zdrowia. Ponad 80 proc. 
ankietowanych korzysta z Internetu, a niemal 90 proc. ocenia, że dostęp 
do sieci ułatwia im życie — wynika z badania „Internet w życiu Polaków” 
przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji w czerwcu 2019 r. 
Grupą zawodową najchętniej korzystającą z Internetu i e-usług są lekarze. 
Coraz więcej osób zakłada też profil zaufany, dzięki któremu może podpisy-
wać online pisma i wnioski do wielu urzędów, a także logować się na swoje 
Internetowe Konto Pacjenta. Resort cyfryzacji poinformował, że do 18 lipca 
br. 4 miliony osób potwierdziło profil zaufany (w 2015 roku posiadało go 
niespełna 400 tys. osób). 

Pacjent w sieci

Wyniki „Polskiego Badania Internetu” wykazały, że pacjenci wiążą duże 
nadzieje z informatyzacją służby zdrowia. Oczekują, że dzięki temu przez 
Internet dostępne będą takie usługi medyczne, jak m.in.: 

●● umawianie wizyt;

●● odbieranie wyników badań;

●●  uzyskiwanie informacji o jakości opieki u wybranego  
świadczeniodawcy;

●●  uzyskiwanie informacji o dostępności leku w aptece.

Główną z perspektywy pacjenta funkcjonalnością e-recepty, jaką wymienia-
ją ankietowani, jest możliwość otrzymania recepty bez konieczności wizyty 
u lekarza. Dostęp do listy przepisanych leków i możliwość sprawdzenia 
w każdym miejscu i czasie, jak przyjmować lek, to kolejne wygodne rozwią-
zania, które jest pozytywnie oceniane przez pacjentów. 

—  Informatyzacja opieki zdrowotnej jest koniecznym warunkiem do budowy nowoczesnego 
i przyjaznego pacjentom systemu ochrony zdrowia — mówi  Beata Ambroziewicz, prezes 
Zarządu Polskiej Unii Organizacji Pacjentów Obywatele dla Zdrowia. Wszystkie działające 
w Polsce organizacje pacjenckie oczekują cyfryzacji opieki zdrowotnej i rozwoju e-zdrowia,  
co ułatwi dostęp do własnych danych medycznych.

90%
respondentów  
chce umawiać się  
na wizytę lekarską  
przez Internet

83%
badanych 
oczekuje dostępu 
do wyników 
badań online

64%
badanych chce 
uzyskać przez 
Internet informację 
o dostępności leku 
w aptece

*Źródło: „Polskie Badanie Internetu”, Gemius 2019
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Praktyka potwierdza  
zalety cyfryzacji 
Ci, którzy korzystali już z elektronicz-
nych recept i mają dostęp do Inter-
netowego Konta Pacjenta w serwisie 
pacjent.gov.pl twierdzą, że wystawienie 
i realizacja e-recepty nie trwa dłużej niż 
dotychczasowy obieg tradycyjnego wydru-
ku. W przypadku papierowej recepty zawsze 
istnieje niebezpieczeństwo jej zgubienia czy 
zniszczenia. Z e-receptą pacjent takich kło-
potów nie ma. Eliminuje też ona sytuacje, 
w których lekarz musi wypisywać na osob-
nym blankiecie każdy zlecony pacjentowi 
lek — na wypadek jego braku w aptece. 
Z e-receptą przepisane preparaty można 
wykupić pojedynczo w różnych placówkach. 
Jeśli lekarz zleci więc trzy różne leki, a w ap-
tece będzie tylko jedno lub pacjentowi 
zabraknie pieniędzy na wykup wszystkich, 
po resztę leków może zgłosić się w później-
szym terminie także w innej aptece. System 
pozwala też wystawić recepty np. na cały 
rok z odroczoną datą realizacji. 

Pacjenci doceniają także możliwość wglądu 
na swoim Internetowym Koncie Pacjenta 
do wszystkich wystawionych im recept, zarów-
no wykupionych, jak i niezrealizowanych, oraz 
sprawdzenia zaleconego dawkowania leków. 

O równy dostęp  
do e-zdrowia
Organizacje pacjenckie apelują do insty-
tucji państwowych o wspieranie rozwoju 
e-zdrowia, ze szczególnym uwzględnie-
niem potrzeb pacjenta. 

Polska Unia Organizacji Pacjentów „Obywa-
tele dla Zdrowia”, skupiająca stowarzysze-
nia pacjentów z całego kraju, podkreśla, że 
kompetencje cyfrowe różnią się w zależno-
ści od miejsca zamieszkania pacjenta, jego 
zamożności, poziomu wykształcenia oraz 

wsparcia rodzinnego i społecznego. Wiele 
osób starszych korzysta z Internetu, ale wciąż 
są takie, które nie mają do niego dostępu. 
Jest to spowodowane niższymi dochodami 
i poziomem wykształcenia lub brakiem zrozu-
mienia dla wynikających z tego korzyści. 

Dlatego istotnym elementem strategii 
wprowadzania tych rozwiązań muszą być 
edukacja oraz szeroki dostęp do informa-
cji adresowanych do pacjentów.

Zarządzanie  
swoimi danymi medycznymi
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjen-
tów, którzy potrzebują pomocy w zalogowa-
niu się na swoje Internetowe Konto Pacjenta, 
ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku 
z wdrażaniem rozwiązań e-zdrowia przewi-
duje, że personel medyczny, który otrzyma 
odpowiednie uprawnienia, będzie mógł 
potwierdzać niezbędne do aktywowania IKP 
profile zaufane. Dzięki temu podczas wizyty 
w poradni pacjent będzie mógł zalogować się 
na swoje Internetowe Konto Pacjenta i dowie-
dzieć się, jak zarządzać swoimi danymi. 

Stowarzyszenia pacjentów zwracają uwagę 
na potrzebę podnoszenia świadomości spo-
łecznej w kwestii bezpieczeństwa danych 
zdrowotnych, Wskazują na potrzebę kam-
panii edukacyjnych dotyczących ochrony 
prywatności, poufności i bezpieczeństwa 
tych danych. Przypomina o tym Fundacja 
My Pacjenci, która zabiega o udział pacjen-
tów w podejmowaniu decyzji w ochronie 
zdrowia i zapewnia wsparcie eksperckie 
organizacjom pacjenckim. Jej zdaniem, 
trzeba nauczyć pacjentów świadomego ad-
ministrowania swoimi danymi medycznymi 
oraz nadawania do nich dostępu osobom 
zaufanym, m.in. personelowi medycznemu, 
czy podmiotom medycznym.

Helena Berc
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Procesu cyfryzacji nie da się już zatrzymać

Beata  
Ambroziewicz
prezes Zarządu  
Polskiej Unii  
Organizacji 
Pacjentów  
Obywatele  
dla Zdrowia

Informatyzacja opieki zdrowotnej jest 
koniecznym warunkiem do budowy 
nowoczesnego i przyjaznego pacjentom 
systemu ochrony zdrowia. Takiego systemu, 
który będzie oparty na koordynacji ścieżki 
pacjenta, lepszej dostępności do usług 
zdrowotnych i informacji o świadczeniach, 
zleconych i wykonanych badaniach, 
zaordynowanych lekach czy zaleceniach 
lekarskich. Informatyzacja pozwoli na 
zwiększenie poczucia bezpieczeństwa pacjenta 
i podniesienie jakości opieki nad chorymi 

Wielkie nadzieje pokładamy w rozwoju 
Internetowego Konta Pacjenta, które 

ułatwi koordynację i kompleksową 
opiekę nad chorym oraz w jednym 
miejscu zgromadzi dane o jego stanie 
zdrowia — do wglądu i dyspozycji 
pacjenta. Przykład e-recepty pokazuje, 
że nadrabiamy zaległości i jesteśmy 
w stanie wprowadzić ogólnopolskie 
rozwiązania w tym zakresie. 

Liczymy, że informatyzacja systemu 
ochrony zdrowia będzie przebiegać 
sprawnie i konsekwentnie — ze szczególnym 
uwzględnieniem działań edukacyjnych 
i informacyjnych skierowanych 
do społeczeństwa.

Pacjenci doceniają korzyści płynące 
z cyfryzacji ochrony zdrowia. Rozproszenie 
informacji medycznych dotyczących chorego 
niejednokrotnie utrudnia jego leczenie. 
Pacjent nie zawsze potrafi powiedzieć, jakie 
leki przyjmował czy jakie zabiegi medyczne 
miał wykonane. W dodatku czasem zagubi 
recepty, a niektórych nie może zrealizować, 
bo brakuje w aptece jednego z wypisanych 
leków. Dlatego tak ważne są e-recepty 
i Internetowe Konto Pacjenta, które 
ułatwią życie chorym i pozwolą zgromadzić 
informacje dotyczące ich zdrowia w jednym 
miejscu. 

Wdrażana i bardzo oczekiwana przez 
chorych opieka koordynowana wymaga 
cyfryzacji. Proces informatyzacji już 
trwa. Ale dziwi mnie, że tak mało osób 
pracujących w systemie opieki zdrowotnej: 
lekarzy, pielęgniarek, dyrektorów 
szpitali  zalogowało się na Internetowe 
Konto Pacjenta. Myślę, że największym 
„opornikiem” w procesie cyfryzacji jest 
mentalność. Jesteśmy nieufni wobec 
tego, czego nie znamy. Sądzę jednak, 
że odsetek osób, które zostaną bez IKP, 
będzie niewielki. Nawet ludzie starsi mają 
przecież młodszych członków rodziny, są 

Uniwersytety Trzeciego Wieku, a w opiece 
koordynowanej chory będzie miał swojego 
opiekuna — zatem pomoc jest możliwa do 
uzyskania.

Obecnie na każdym kroku spotykamy się 
ze sztuczną inteligencją — w banku, na 
poczcie, w urzędach. Niewiele osób czeka 
dziś w kolejce w banku, bo większość spraw 
załatwia przez Internet. Na poczcie system 
numerków pozwala nam ocenić długość 
oczekiwania na obsługę. Coraz więcej 
ludzi korzysta z elektronicznych (zamiast 
papierowych) biletów na pociąg czy samolot. 

Tymczasem służba zdrowia nadal pozostaje 
w szklanej bańce, odgrodzona od cyfryzacji. 
Siedzimy wciąż w poczekalni i czekamy, aż 
nas lekarz wywoła. Najwyższy czas przebić 
tę bańkę. Myślę, że jeśli ktoś nie chce 
korzystać z cyfryzacji, to będzie musiał, 
bo tego procesu nie da się zatrzymać. 
Lekarze też zaczną dostrzegać coraz więcej 
korzyści z informatyzacji. Odkąd odkryłam 
w telefonie możliwość dyktowania 
SMS-ów, moje życie się zmieniło. Jeśli 
lekarze mogliby w ten sposób tworzyć 
dokumentację medyczną podczas wizyty 
pacjenta, zaoszczędziliby wiele czasu. 

Działania w kierunku podniesienia jakości 
opieki nad chorymi

Urszula  
Jaworska
prezes Fundacji  
Urszuli Jaworskiej

Opinie
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Jakie projekty, oprócz szeroko oma-
wianej e-recepty, są obecnie realizo-
wane przez CSIOZ?

Jako jednostka realizująca zadania 
z zakresu budowy społeczeństwa in-
formacyjnego, Centrum odpowiedzial-
ne jest za tworzenie i rozwój wielu sy-
stemów teleinformatycznych, których 
wdrażanie przyczynia się do poprawy 
jakości usług medycznych.

Wspomagając decyzje zarządcze 
ministra zdrowia, w Centrum realizu-
jemy obecnie kilkadziesiąt znaczących 
przedsięwzięć z obszaru informatyzacji 
ochrony zdrowia. Są to projekty w róż-
nej fazie wdrażania. Powyższe bez-
pośrednio wynika ze specyfiki pracy 
Centrum, gdzie na bieżąco reagujemy 
na potrzeby właścicieli biznesowych 
i użytkowników, rozwijając systemy 
już dostępne, jak również projektując 
i budując nowe. 

W tym miejscu warto wspomnieć o kil-
ku kluczowych rozwiązaniach.

Projekcie e-Krew, którego celem jest 
zinformatyzowanie procesu zarządza-
nia zapotrzebowaniem podmiotów 
leczniczych na krew i jej składniki, 

niezbędne do ratowania ludzkiego 
zdrowia i życia.  
e-Krew swoim zakresem obejmuje 
szeroki katalog e-usług skierowanych 
do wszystkich uczestników procesu 
pobierania i wykorzystywania krwi 
w lecznictwie – dawców krwi, podmio-
tów leczniczych czy centrów krwio-
dawstwa i krwiolecznictwa. 

Na szczególną uwagę zasługuje 
również systemowe rozwiązanie dla 
jednostki Poltransplant, nad którym 
obecnie Centrum prowadzi inten-
sywne prace projektowe. Wynikiem 
trwających prac będzie dostarczenie 
systemu, który z jednej strony będzie 
wspierał procesy biznesowe, z drugiej 
zaś umożliwi właściwy dobór biorców 
i dawców organów oraz szpiku. 

Wyzwanie w ramach realizacji przed-
miotowego projektu stanowi budowa 
wspólnie z ekspertami zajmującymi się 
tą dziedziną medycyny całkiem nowe-
go algorytmu doboru szpiku.

Kolejnym, bardzo ważnym przedsię-
wzięciem realizowanym przez Centrum 
są podejmowane działania zmierzające 
do refactoringu rejestrów medycz-
nych. Jest ich ponad 30, posadowiamy 

Nie szukamy innowacyjnych 
rozwiązań IT – tworzymy je sami
Z zespołem kompetentnych i doświadczonych analityków, architektów i deweloperów 
prowadzących prace w oparciu o najnowsze technologie, wspierając się własnym standardem 
analizy biznesowej oraz zarządzania projektami, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 
Zdrowia przeobraża się w nowoczesne centrum kompetencji. To tu spotykają się i wzajemnie 
uzupełniają – doświadczenie w projektowaniu nowoczesnych rozwiązań IT oraz wiedza 
o funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Bartłomiej  
Wnuk

dyrektor Centrum 
Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia.  
Doświadczenie 
zawodowe zdobył 
pełniąc funkcje 
kierownicze w dużych 
podmiotach polskich 
i międzynarodowych 
m.in. z sektora 
bankowości, 
telekomunikacji czy 
energetyki.
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je na nowo zbudowanej platformie 
PR 2.0 opartej o technologie opensource 
w modelu PaaS. Takie rozwiązanie w przy-
szłości zapewni zwiększenie szybkości 
budowania, wdrażania oraz aktualizowania 
oprogramowania, usprawni działanie usług 
poprzez automatyzację procesów i efektyw-
ne wykorzystanie infrastruktury. Z punktu 
widzenia nowoczesnej architektury, Plat-
forma Rejestrów będzie posiadała kilka 
warstw technologicznych, zgodnych z naj-
nowszymi modelami architektonicznymi.

Jak ocenia Pan proces wdrażania elek-
tronicznej dokumentacji medycznej? 

Sukces z przełomu roku w zakresie wdroże-
nia systemu e-recepty, zebrane dotychczas 
doświadczenia oraz rosnące z dnia nadzień 
zainteresowanie ze strony podmiotów 
leczniczych, ale przede wszystkim pacjen-
tów dostarczonymi dotychczas e-usługami, 
pozwalają nam z optymizmem patrzeć 
w przyszłość. Wyciągnęliśmy wnioski 
i przełożyliśmy je na prace nad kolejnymi 
elementami wdrażania systemu P1, czyli 
EDM. To wszystko dostarcza argumentów 
by stwierdzić, że zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa 1 stycznia 2021 roku bę-
dziemy gotowi na wdrożenie EDM w Polsce.

Jakie są dalsze plany CSIOZ?

Do najważniejszych celów, jakie przed 
sobą stawiamy na najbliższe miesiące, 
zaliczyć należy kontynuację toczących 
się w Centrum projektów, w tym przede 
wszystkim udostępnienie kolejnych funk-
cjonalności Projektu P1. Rok 2019 to dla 
nas czas, w którym główne wyzwanie 
stanowi płynne włączenie wszystkich pod-
miotów leczniczych do Systemu P1 w taki 
sposób, żeby zgodnie z obowiązującymi 
przepisami od początku stycznia 2020 r. 
mogły wystawiać recepty wyłącznie w po-
staci elektronicznej.

Aby można było jednak osiągnąć cele stra-
tegiczne, w pierwszej kolejności zrealizować 
należy cele pośrednie. Kontynuujemy pro-
ces zmian, który zapoczątkowałem w chwi-
li objęcia stanowiska dyrektora, moim 
zdaniem przyczynia się on sukcesywnie 
do zmiany jednostki w podmiot nowoczesny 
i innowacyjny, będący równorzędnym part-
nerem dla innych firm z branży IT.

Diametralnie zmieniliśmy podejście do za-
rządzania. Jako priorytety postawiliśmy 
przed sobą m.in. budowę i utrzymanie 
potencjału wiedzy w zakresie wdrażanych 
w Centrum systemów IT. W tym celu opra-
cowaliśmy własny standard analizy bizne-
sowej oraz zarządzania projektami – P3M. 
Główne zasoby analityczne, architektonicz-
ne i zarządcze pozostają po stronie Cen-
trum. Dostawcami zewnętrznymi wspiera-
my się wyłącznie w obszarach dotyczących 
analizy systemowej, testów oraz rozwoju. 
Przy czym w zakresie wytwarzania opro-
gramowania jesteśmy na zaawansowanym 
etapie budowy własnego zespołu devops. 
Prace deweloperskie prowadzimy w opar-
ciu o najnowsze technologie, zgodnie 
z uznanymi na rynku metodykami zarzą-
dzania projektami. Mamy plany dotyczące 
przejścia na rozwiązania chmurowe oraz 
sukcesywne zmniejszanie długu technolo-
gicznego poprzez rewitalizację istniejących 
lub budowę nowych rozwiązań informa-
tycznych.

Głęboko wierzę, że przy odrobinie moty-
wacji i zaangażowania, których nam nie 
brakuje, z państwowej jednostki odpowie-
dzialnej za koordynację projektów informa-
tycznych realizowanych na rzecz ochrony 
zdrowia zbudujemy państwową firmę infor-
matyczną, standardami pracy dorównującą 
największym podmiotom informatycznym 
funkcjonującym w branży IT.

Rozmawiała Maria Dzianach
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Agata  
Kurek-Stec
kierownik zespołu 
komunikacji 
projektu e-zdrowie 
(P1) 
w Centrum 
Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia

Projekt, pod marką e-zdrowie, 
zaistniał w przestrzeni publicznej wraz 
z wystawieniem pierwszej w Polsce 
recepty elektronicznej (25 maja 
2018, Siedlce). To wielkie wyzwanie 
komunikacyjne, które rozgrywa się na 
kilku płaszczyznach. Dla laika oznacza 
kampanię o masowym zasięgu na zadany 
temat. W praktyce jest to komunikacyjny 
węzeł gordyjski: łączy misternie splątane 
grupy interesariuszy, 
do których należy 
zaprojektować 
i skierować 
spersonalizowaną 
komunikację, 
połączoną 
z wyrafinowaną 
strategią 
komunikacji zmiany. 
W naszym projekcie 
jest to zmiana 
cywilizacyjna 
– przejście 
z ery papierowej 
do cyfrowej. I to tu 
kryje się prawdziwe 
wyzwanie! Dlaczego? 
W praktyce 
oznacza wybicie 
ze strefy komfortu 
i utratę poczucia 
bezpieczeństwa. 
Zmuszamy odbiorcę 
do wejścia w zupełnie nową sytuację, 
której nie zna i, co do zasady, jest 
zwykle do niej uprzedzony i przekonany, 
że jest zbędna. W naszej strategii 
komunikacji przyjęliśmy, że każdej z grup 
interesariuszy pokażemy, że zmiana jaką 

są e-usługi w ochronie zdrowia jest dla 
nich wielką szansą i przyniesie realne 
korzyści.

Komunikację zaczęliśmy od środowiska 
medycznego, które jako pierwsze 
dotknęła rewolucja cyfrowa. Dziś 
w centrum staje pacjent. Nie oznacza to, 
że środowisko medyczne pozbawione 
zostaje wsparcia. Po krótkiej przerwie 

eksperci CSIOZ wyruszyli 
w kolejne „tournée” 
po Polsce, szkoląc 
personel medyczny 
i wyjaśniając, czym jest 
e-recepta oraz jak ją 
realizować. W samym 
sierpniu pokonali ponad 
13 tys. km, odwiedzając 
40 miast i szkoląc 
kilka tysięcy osób. 
W najbliższym czasie 
każdy lekarz w Polsce 
otrzyma też dodatek 
do „Gazety Lekarskiej” 
„E-zdrowie. Przewodnik 
od A do Z”, który 
pomoże przygotować 
się do pracy z e-receptą 
i ułatwi wejście w nową, 
„cyfrową” rzeczywistość. 

Jesteśmy szczęściarzami. 
W projekcie mamy 

wspaniałych współpracowników w CSIOZ, 
MZ, NFZ: ludzi z ogromną koncentracją, 
pasją i kreatywnością oraz grono 
rzetelnych recenzentów i liderów e-zdrowia 
w środowisku medycznym. A w komunikacji 
sukces to ludzie.

Witajcie w erze popularyzacji e-zdrowia
Felieton

 W komunikacji projektu  
e-zdrowie towarzyszy nam stale 
troska, by wszystkie produkty 
z nim związane, począwszy 
od oprawy informacyjnej, 
poprzez serwis pacjent.gov.pl 
oraz dostępną na nim bezpłatną 
aplikację Internetowe Konto 
Pacjenta były najwyższej jakości 
i zgodne z najnowszymi trendami 
w projektowaniu, user experience 
i WCAG. Serwis pacjent.gov.pl 
zawiera wartościowe treści, które 
odpowiadają na autentyczne 
potrzeby pacjentów i ich rodzin, 
a równocześnie charakteryzuje 
się czytelnością, porządkiem 
i spójnością na poziomie 
kompozycji i architektury 
informacji.

●●  Ok 170 tys. lekarzy, ponad 300 tys. pielęgniarek i położnych oraz 35 tys. 
farmaceutów musiało dowiedzieć się o e-recepcie i IKP, nauczyć się 
nowych e-narzędzi oraz zacząć je wykorzystywać w codziennej pracy.

●●  Oddziały Wojewódzkie NFZ, które od kwietnia 2019 mogą potwierdzać 
profil zaufany, są ważnym ogniwem w komunikacji z pacjentami 
i miejscem, w którym otrzymują oni profesjonalną pomoc podczas 
pierwszego logowania na swoje Internetowe Konto Pacjenta. 
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Dobre przygotowanie lekarzy  
i pielęgniarek do nowego systemu

W styczniu 2020 r. elektroniczna recepta 
zastąpi tradycyjną papierową. Do plat-
formy e-zdrowie (P1) podłączone są 
już wszystkie apteki i punkty apteczne 
w Polsce, stopniowo czynią to podmioty 
lecznicze. Trwa pilotaż e-skierowania, 
sukcesywnie rośnie liczba profili zaufa-
nych i Internetowych Kont Pacjenta. 

Średnio wystawia się teraz 150 tys. 
e-recept dziennie. Zwiększyła się 
także dynamika ich wystawiania 
— z 2,6 tys. dziennie w styczniu do po-
nad 150 tys. w połowie sierpnia (sta-
tystyki na 23 sierpnia 2019 r.). Liczby te 
stale rosną, bo każdego dnia do plat-
formy e-zdrowie (P1) dołączają kolejne 
podmioty — wynika z danych Centrum 
Systemów Informacyjnych Ochrony 
Zdrowia.

„Zdajemy sobie sprawę z tego, że 
cyfryzacja jest nieunikniona. Powinna 
postępować z wielką troską o bez-
pieczeństwo danych. Informatyzacja 
w ochronie zdrowia nie może też przy-
ćmić problemów kadrowych — powin-
na iść w parze ze zwiększaniem kadry 
medycznej i staraniem o wykorzystanie 
jej w sposób jak najlepszy i efektywny. 
Aby cyfryzacja służyła lepszemu wyko-
rzystaniu czasu pracy lekarzy, powin-
na być związana z uporządkowaniem 
organizacyjnym. Trzeba również mieć 
na uwadze konieczność wykorzystania 

personelu wspierającego — asystentów 
medycznych, sekretarek czy sekretarzy 
medycznych” — wskazuje Andrzej Maty-
ja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Edukacja środowiska  
i szkolenia przezwyciężą 
obawy

W środowisku lekarskim panuje zgoda 
co do tego, że cyfryzacja to dobry kieru-
nek zmian, zwłaszcza w obliczu braków 
kadrowych i starzenia się polskiego 
społeczeństwa. W ciągu kilkunastu 
następnych lat system opieki zdrowot-
nej będzie bowiem musiał zmierzyć się 
z coraz większą liczbą pacjentów, często 
obciążonych wieloma chorobami prze-
wlekłymi. 

„Doświadczenia zebrane przy wdrożeniu 
e-zwolnienia na przełomie 2018-2019 r. 
pokazują, że niezwykle potrzebna jest 
kampania informacyjna, aby lekarze 
byli dobrze przygotowani do kolejnego 
etapu informatyzacji ochrony zdrowia. 
Duże obawy związane z e-zwolnieniem 
już minęły. Lekarze oceniają system jako 
przyjazny i wygodny — z wyjątkiem spo-
radycznie występujących problemów 
z logowaniem i przekazywaniem da-
nych. Członkowie samorządu lekarskie-
go są pytani o opinie i zgłaszają wszel-
kie problemy jako użytkownicy/testerzy 

 Informatyzacja  
to konieczność,  
nie uciekniemy  
od niej. Może być 
rozwiązaniem 
problemów, z którymi 
boryka się system. 
 
Tomasz Zieliński,  
wiceprezes 
Pozumienia 
Zielonogórskiego

Z informacji Ministerstwa Zdrowia, wdrażającego kolejne etapy systemu e-zdrowia, wynika, 
że pozostaje ono w stałym dialogu ze środowiskiem lekarskim i pielęgniarskim. Obie te grupy 
zawodowe są zaangażowane w prace nad ministerialnym programem. Czy ich postulaty zostały 
uwzględnione?
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np. e-recepty. Myślę, że e-recepta nie 
zmusi lekarzy do rezygnacji z praktyki” 
— komentuje Andrzej Matyja.

W ocenie niektórych przedstawicieli śro-
dowiska, wykorzystanie rozwiązań z ob-
szaru e-zdrowia powinno mieć charakter 
dobrowolny — z uwagi na zaawansowany 
wiek części lekarzy i ograniczenia infra-
strukturalne. Resort postawił na wdraża-
nie cyfryzacji etapami, ale obligatoryjnie. 
Sytuacje w których pozostawiono moż-
liwość wystawienia recepty w postaci 
tradycyjnej stanowią nieliczne wyjątki. 
Lekarze rodzinni sygnalizują, że w konse-
kwencji niektórzy z nich mogą zrezygno-
wać z praktykowania. 

„Informatyzacja to konieczność, nie 
uciekniemy od niej. Może być rozwiąza-
niem problemów, z którymi boryka się 
system. Zawsze jednak pozostanie grupa 
lekarzy, którzy nie zaakceptują zmian lub 
nie zdążą się do nich właściwie przygoto-
wać. W mojej ocenie, nie będzie ich jednak 
wielu. Z myślą o nich warto zostawić 
możliwość np. wystawienia recepty 
w tradycyjnej postaci, co zresztą zakładają 
przepisy regulujące wdrażanie e-zdrowia” 
— zauważa Tomasz Zieliński, wiceprezes 
Porozumienia Zielonogórskiego. 

Tomasz Zieliński podkreśla, że kluczem 
do upowszechnienia wiedzy o korzyś-
ciach płynących z e-zdrowia oraz poko-
nania obaw jest edukacja środowiska, 
a zwłaszcza praktyczne szkolenia. 

„Tylko w lipcu i sierpniu odbyło się 
ponad sto szkoleń i spotkań warsztato-
wych, podczas których prezentowane 
były zagadnienia związane z e-receptą, 
e-skierowaniem i Internetowym Kontem 
Pacjenta. W spotkaniach uczestniczy-
ło 10 tys. pracowników medycznych” 
— informuje CSIOZ.

Internetowe Konto 
Pacjenta w POZ
W publicznej debacie o cyfryzacji sek-
tora zdrowia często przywoływany jest 
argument o nieprzygotowaniu do niej 
samych pacjentów. Na przykład e-recep-
ta nie stanowi dla nich rewolucji, po-
nieważ zawsze mogą otrzymać wydruk 
informacyjny, który przypomina receptę 
w papierowej postaci. W opinii lekarzy, 
dopiero upowszechnienie IKP będzie 
prawdziwym wejściem pacjentów do cy-
frowej rzeczywistości, a do tego jeszcze 
daleka droga. Być może skróci się ona 
dzięki przyjętej w ustawie o wdrażaniu 
e-zdrowia możliwości potwierdzenia 
w placówce podstawowej opieki zdro-
wotnej profilu zaufanego oraz uzyskania 
pomocy w zalogowaniu się na Interneto-
we Konto Pacjenta. 

„Od początku byłem zwolennikiem tego 
rozwiązania. Jeśli pacjent chce w peł-
ni wykorzystać możliwości e-recepty, 
np. otrzymywać kod w wiadomości 
SMS, który przy jednoczesnym podaniu 
w aptece numeru PESEL, zastąpi wydruk 
informacyjny — musi jednak wybrać taką 
opcję w IKP. Jeśli chory wyraża zaintere-
sowanie, zachęcam do tego, choć niczego 
nie narzucam. Mieszkańcy dużych miast, 
w przeciwieństwie do tych z mniejszych 
miejscowości, mają do dyspozycji wiele 
punktów, w których mogą potwierdzić 
profil zaufany (m.in. oddziały wojewódz-
kie NFZ, placówki ZUS, siedziby urzędów 
skarbowych). Część wybiera możliwość 
jego potwierdzenia przy użyciu bankowo-
ści internetowej. Pracuję na terenie wiej-
skim i obserwuję, że wielu moich pacjen-
tów nie korzysta z tej formy bankowości. 
Konsultacja u lekarza POZ lub wizyta do-
mowa jest więc znakomitą okazją do po-
twierdzenia profilu zaufanego pacjenta 
i udzielenia pomocy w zalogowaniu 

 Od 2015 r. 
pielęgniarki 
posiadają 
uprawnienia do 
wystawiania recept, 
więc e-recepta 
stanie się 
narzędziem 
wykorzystywanym  
w codziennej pracy. 
 
Zofia Małas,  
prezes Naczelnej 
Rady Pielęgniarek  
i Położnych
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 Duże obawy 
związane 
z e-zwolnieniem już 
minęły. Lekarze 
oceniają system 
jako przyjazny  
i wygodny. 
 
Andrzej Matyja, 
prezes Naczelnej 
Rady Lekarskiej

się na IKP. Nie musi tego zresztą robić 
lekarz, takie uprawnienie będzie przecież 
posiadała również pielęgniarka” — uważa 
Tomasz Zieliński.

W kontekście wprowadzania rozwią-
zań e-zdrowia najczęściej wymienia się 
pacjentów, lekarzy i farmaceutów, ale 
przecież nowe narzędzia otrzymają rów-
nież pielęgniarki i położne — one również 
skorzystają na wprowadzonych lipcowy-
mi przepisami udogodnieniach. Jak więc 
ocenia je środowisko pielęgniarskie?

„Cyfryzacja usprawnia pracę nie tylko 
lekarzy, farmaceutów, ale również pielęg-
niarek i położnych. Od 2015 r. pielęgniarki 
posiadają uprawnienia do wystawiania re-
cept, więc e-recepta stanie się narzędziem 
wykorzystywanym w naszej codziennej 
pracy” — mówi Zofia Małas, prezes Na-
czelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Czego nadal brakuje 
e-zdrowiu?
W opinii profesjonalistów medycznych, 
najważniejsze w przebiegu cyfryzacji są 
nie tylko jej organizacyjne i technolo-
giczne aspekty, ale edukowanie środo-
wiska i stała dyskusja nad kształtem 
proponowanych rozwiązań. 

„Naczelna Rada Lekarska jest aktywnym 
uczestnikiem konsultacji i surowym 
recenzentem projektów rozwiązań. 
Od dawna zgłasza uwagi do procesu 
cyfryzacji, nie zgadzając się z niektórymi 
jego założeniami i propozycjami wdro-
żeń. Widzi jednak konieczność powsta-
nia „instrukcji obsługi”, aby środowisko 
lekarskie czuło się bezpieczniej i lepiej 
orientowało się w świecie e-zdrowia. 
W tym celu Ministerstwo Zdrowia razem 
z CSIOZ pracują nad poradnikiem dla 
lekarzy, który ma pomóc w płynnym 

przejściu na elektroniczne recepty. 
Będzie on zawierał m.in. najistotniejsze 
informacje o e-zdrowiu, podpowie-
dzi, jak zacząć pracę z e-receptą oraz 
opis korzyści płynących z cyfryzacji” 
— wyjaśnia Andrzej Matyja. Przygoto-
wywana przez Ministerstwo Zdrowia 
oraz CSIOZ publikacja trafi do każdego 
lekarza w Polsce. 

Pielęgniarki i położne, jako najliczniejsza 
grupa zawodowa w sektorze ochrony 
zdrowia, nie chcą i nie mogą być wyklu-
czone z debaty nad e-zdrowiem. Zofia Ma-
łas przypomina, że: „Pielęgniarki, inaczej 
niż lekarze, muszą z własnych środków 
pokryć koszty uzyskania elektronicznego 
podpisu kwalifikowanego, który służy m.
in. do podpisywania e-zwolnień i e-recept. 
W naszej ocenie, Ministerstwo Zdrowia 
powinno zwrócić uwagę na ten fakt”.

Zmianą pozytywnie ocenianą przez per-
sonel medyczny jest wydłużenie okresu 
realizacji e-recepty do 360 dni. Czego 
natomiast zabrakło w nowych przepisach? 
„Wprowadzenie mechanizmu automa-
tycznie określającego poziom odpłatności 
leków na e-recepcie na podstawie wska-
zania medycznego nie realizuje w pełni 
naszego postulatu. Miałem nadzieję, że 
w tym obszarze zmiany pójdą nieco dalej 
i lekarz zostanie uwolniony od obowiązku 
określania poziomu refundacji” — ubole-
wa Tomasz Zieliński.

E-zdrowie to projekt obliczony na lata, 
więc kolejnym poważnym sprawdzia-
nem będzie obowiązkowe wystawianie 
e-recept od stycznia 2020 r. Minister-
stwo Zdrowia trzyma się przyjętego 
harmonogramu — może też mieć pew-
ność, że lekarze i pielęgniarki zrecenzują 
każdy jego etap. 

Emilia Grzela



korzyści, wyzwania, strategia informatyzacji

16

Jakiego rodzaju dane gromadzi Naro-
dowy Fundusz Zdrowia i które z nich 
są udostępniane pacjentom lub anali-
tykom?

Zasób danych, jakim dysponuje NFZ, 
jest potężny. Mamy informacje na temat 
każdego zdarzenia medycznego, jakie 
na przestrzeni blisko 10 lat miało miej-
sce w finansowanej ze środków publicz-
nych służbie zdrowia w Polsce. W syste-
mie jest zarejestrowana każda wizyta 
pacjenta od momentu jego przyjęcia, 
przez postawienie diagnozy, opis proce-
su leczenia i ewentualnej hospitalizacji. 
Danych będzie przybywać, mogą być też 
wykorzystywane w różny sposób. 

Dziś w największym stopniu wyko-
rzystujemy je do monitorowania, 
jak podmioty wydają publiczne 
środki i wykrywania nieprawidło-
wości w tym zakresie. Zaczęliśmy 
od prostych analiz benchmarkowych. 
Na podstawie zgromadzonych przez 
NFZ danych ustaliliśmy standar-
dowy poziom wydatków, z którym 
porównujemy ten, który osiągają 
konkretni świadczeniodawcy. Są 
to analizy z zastosowaniem algoryt-
mów sztucznej inteligencji, a więc 
bardzo zaawansowane. Pomagają 
automatycznie identyfikować, gdzie 
pojawia się ryzyko nieprawidło-

wości. Uczestniczymy w realizowa-
nym przez Ministerstwo Cyfryzacji 
projekcie „Otwarte dane — dostęp, 
standard, edukacja”, dzięki któremu 
każdy zainteresowany może pro-
fesjonalnie przeanalizować dane 
dotyczące refundacji leków i świad-
czeń medycznych. Wystarczy, że 
odpowiednim konektorem podłączy 
się do bazy na internetowej stronie 
tego projektu. Ministerstwo Cyfry-
zacji udostępnia w ten sposób dane 
pochodzące z całej administracji 
publicznej, ale akurat NFZ-owskie, 
obok GUS-owskich, cieszą się bardzo 
dużym zainteresowaniem z uwagi 
na ogromny potencjał badawczy.

Przeciętny obywatel, który ma wybrać 
świadczeniodawcę i chciałby uzyskać 
informacje na temat np. średniego 
czasu pobytu w danym szpitalu lub 
liczby rehospitalizacji, ma do dyspo-
zycji inne narzędzie. Na początku lipca 
uruchomiliśmy portal „Zdrowe dane”, 
będący „porównywarką” świadczenio-
dawców. Choć to nowa usługa, wzbu-
dza bardzo duże zainteresowanie. 
W tym miejscu warto dokonać waż-
nego rozróżnienia. Otóż NFZ posiada 
jedynie niezbędne płatnikowi informa-
cje o zdarzeniach medycznych, nie są 
to więc dane zdrowotne konkretnych 
pacjentów.

Informacja wsparciem w każdym 
procesie decyzyjnym

Adam 
Niedzielski 

ekonomista 
i menedżer,  
absolwent Szkoły 
Głównej Handlowej.  
Od 2018 r. 
zastępca prezesa 
Narodowego 
Funduszu Zdrowia  
ds. operacyjnych.  
Od lipca 2019 r.  
p.o. prezesa NFZ.

Adam Niedzielski, pełniący obowiązki prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ocenia, 
że Fundusz dysponuje potężnym zasobem danych. — Dziś w największym stopniu 
wykorzystujemy je do monitorowania, jak podmioty wydają publiczne środki — wyjaśnia 
w rozmowie z „Pulsem Medycyny”.
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 Informacja będzie 
wsparciem 
w każdym procesie 
decyzyjnym. Już 
teraz trzeba się 
zastanowić nad 
stworzeniem 
narzędzi 
wspomagających 
personel medyczny 
w analizie danych 
zdrowotnych 
i podejmowaniu 
na tej podstawie 
decyzji  
terapeutycznych.

Na ile udostępnianie przez NFZ danych 
jest skoordynowane z działaniami 
podejmowanymi przez Ministerstwo 
Zdrowia i Centrum Systemów Infor-
macyjnych Ochrony Zdrowia? W ostat-
nim czasie funkcje Zintegrowanego 
Informatora Pacjenta zostały przejęte 
przez IKP.

Tak, i to jest właśnie dowód współpra-
cy NFZ z resortem i CSIOZ. Wspólnie 
z wiceministrem Januszem Cieszyńskim 
podjęliśmy decyzję, że bezzasadne 
jest utrzymywanie dwóch podobnych 
rozwiązań adresowanych do pacjentów. 
W tej chwili jest prowadzony projekt 
przejęcia danych ZIP-u przez Interneto-
we Konto Pacjenta. Zastanawiamy się 
również, jakie dodatkowe funkcjonalno-
ści powinny pojawić się w ramach IKP 
oraz promujemy samo konto. W każdym 
oddziale NFZ obywatel ma możliwość 
potwierdzenia profilu zaufanego oraz 
uzyskania pomocy w pierwszym logo-
waniu na IKP. Wspólnie z Ministerstwem 
Zdrowia chcemy, by strona pacjent.gov.
pl stała się dla użytkownika cyfrową 
bramą do świata zdrowia.

Jakie mierniki jakości świadczeń 
medycznych stosuje obecnie NFZ? 
Co zmieni e-zdrowie w monitorowaniu 
tego obszaru? Wiele mówi się ostatnio 
o rezygnacji z płacenia za procedurę 
na rzecz płacenia za efekt zdrowotny, 
ale jak to pojęcie państwo definiują?

Jako płatnik chcemy odejść od same-
go finansowania procedur na rzecz 
finansowania jakości i rezultatów, 
które można bardzo różnie definio-
wać. Na przykład płacimy tak zwane 
współczynniki koncentracji: im więcej 
określonych procedur wykonuje dana 
placówka, tym większa jest stawka 
za przeprowadzenie pojedynczego 

zabiegu. Na pierwszy rzut oka wydaje 
się, że nie ma tu mowy o wskaźniku 
efektu zdrowotnego. Ale przecież im 
częściej zespół lekarzy przeprowadza 
jakąś procedurę, tym większą dyspo-
nuje w tym zakresie wiedzą i doświad-
czeniem, co przekłada się na jakość 
samego świadczenia, a w efekcie 
i zdrowie pacjentów. Nie płacimy tutaj 
bezpośrednio za rezultat, ale za jakość, 
opierając się na założeniu, że więcej 
oznacza w tym przypadku lepiej.

Są jednak i takie sytuacje, gdy NFZ 
premiuje bezpośrednio uzyskanie 
konkretnego rezultatu zdrowotnego. 
Przykładem jest program KOS-zawał, 
dzięki któremu została realnie wydłu-
żona długość życia pacjentów po zawa-
le mięśnia sercowego nawet o 30 proc. 
Stworzyliśmy system zachęt finanso-
wych dla placówek, które wykażą, że 
pacjent już w 6 miesięcy po zawale 
wrócił do aktywności zawodowej.

Czy coraz większe znaczenie będą 
miały mierniki jakości związane z sa-
tysfakcją pacjenta, jego dobrostanem 
oraz kosztami społecznymi?

Tak, próbujemy w różny sposób tę 
jakość opisywać. Teraz np. prowadzimy 
rozmowy ze środowiskiem lekarzy pod-
stawowej opieki zdrowotnej, którym 
chcielibyśmy wypłacać swego rodzaju 
premie, czyli korektory stawki bazo-
wej. Byłyby one przyznawane np. za to, 
że grupa ludzi, będących pod opieką 
danego lekarza POZ, osiągnęłaby jakiś 
konkretny poziom objęcia skriningiem 
profilaktycznym. Przykładowo: jeśli 
lekarz rodzinny będzie kierował więcej 
niż 20 proc. swoich pacjentek na bada-
nia cytologiczne — bo mniej więcej tyle 
Polek je regularnie wykonuje — otrzy-
ma finansową premię.
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Dziś każdy użytkownik IKP może 
wypełnić ankietę, która pomoże mu 
ocenić stan jego zdrowia i poziom 
ryzyka zdrowotnego. Czy narzędzia 
informatyczne wystarczą, by zwięk-
szyć popularność programów profi-
laktycznych?

To konieczne rozwiązanie, ale jako NFZ 
posuwamy się znacznie dalej. Powołali-
śmy Biuro Profilaktyki Zdrowotnej, czyli 
specjalną komórkę, która ma wyekspo-
nować zagadnienia związane z profilak-
tyką nie tylko w kontekście prowadzenia 
„twardych” badań, ale też komunikacji 
społecznej, mającej ogromne znaczenie. 
Popularność akcji społecznej „Nie cukrz”, 
czy uruchomionego przez nas portalu 
diety.nfz.gov.pl, przekonuje o bardzo 
dużym społecznym zainteresowaniu 
i prawdziwym głodzie wiedzy o zdrowiu, 
zwłaszcza tej zweryfikowanej.

Jak dużym problemem jest nieprawid-
łowe sprawozdawanie do funduszu 
lepiej wycenianych procedur? Czy 
wpływa na jakość gromadzonych 
przez NFZ danych?

Do NFZ spływa mnóstwo informacji, 
których dziś nie jesteśmy w stanie 
w całości zweryfikować. Kiedyś przepro-
wadzaliśmy wyrywkowe kontrole, ale nie 
było to do końca skuteczne. Wprowadzi-
liśmy korpus kontrolerski i procedury, 
które sprawiły, że weryfikacja rozliczeń 
ma coraz bardziej analityczny charakter, 
a ewentualne kontrole nie są przypadko-
we. Prace analityczne pozwalają wytypo-
wać podmioty, w których występuje ryzy-
ko nieprawidłowości, np. sprawozdają 
zbyt dużą liczbę pewnych świadczeń niż 
wynikałoby to z profilu ich działalności. 
W takich sytuacjach NFZ stara się wyjaś-
nić, co jest tego powodem, a jeśli pla-
cówka nie uzasadni tego przekonująco, 

Fundusz przeprowadza kontrolę. Kontro-
la NFZ pojawia się więc na końcu całego 
łańcucha działań, a nie na początku.

To odwrócenie dotychczasowej 
filozofii NFZ.

Tak, a jest to możliwe dzięki użyciu 
do wspomnianych analiz algorytmów 
z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. 

Czy analiza wielkich zbiorów danych 
może być kluczem do opieki koor-
dynowanej w obszarach innych niż 
kardiologia?

Myślę, że tak. Informacja będzie wspar-
ciem w każdym procesie decyzyjnym. 
Już teraz trzeba się zastanowić nad 
stworzeniem narzędzi wspomagających 
personel medyczny w analizie danych 
zdrowotnych i podejmowaniu na tej 
podstawie decyzji terapeutycznych. 
W teleradiologii takie rozwiązania już 
są wykorzystywane.

Jaką rolę w badawczym wykorzystaniu 
danych zdrowotnych mogłaby odegrać 
Agencja Badań Medycznych?

To właśnie będzie rodzaj działań, 
w które ABM będzie mogła mocno się 
zaangażować. To naturalny partner 
dla innowacyjnych inicjatyw, również 
tych związanych z analizą big data. 
ABM stanie się w najbliższym czasie 
bardzo ważną instytucją w systemie 
ochrony zdrowia. Myślę, że jednym 
z głównych potencjalnych sukcesów 
będzie wzmocnienie finansowe całe-
go sektora. Uregulowanie przepływu 
pieniędzy przeznaczanych na badania 
kliniczne ma z punktu widzenia NFZ 
ogromne znaczenie.

Rozmawiała Emilia Grzela
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Usprawnienie pracy aptek  
i poprawa bezpieczeństwa 
pacjentów

Jeszcze kilkanaście miesięcy temu 
w środowisku farmaceutów domino-
wała niepewność związana z wdraża-
niem systemu e-recepty. Farmaceuci 
zastanawiali się, czy jeden centralny 
system informatyczny sprawnie obsłu-
ży ponad 15 tys. aptek jednocześnie. 
Środowisko aptekarzy nie było też 
pewne, czy certyfikaty gwarantujące 
dostęp do systemu e-zdrowie (P1) będą 
bezpłatne, a także czy system będzie 
zintegrowany z funkcjonującym od lat 
systemem NFZ, służącym aptekom 
do rozliczeń refundacyjnych. Wątpli-
wości dotyczyły również m.in. sposobu 
realizacji e-recepty (np. możliwości 
zmiany liczby opakowań czy wydania 
odpowiednika) czy kwestii związanych 
z kontrolą recept nierefundowanych. 
Ostatecznie większość obaw zostało 
rozwianych jeszcze przez wdrożeniem 
systemu w całej Polsce. 

Skomputeryzowani  
od dawna 
„Apteki zinformatyzowały się wiele lat 
temu. To system wymógł na nas wpro-
wadzenie elektronicznej sprawozdaw-
czości — początkowo do kas chorych, 
a następnie do oddziałów wojewódz-
kich Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Praktycznie na wdrażanie wybranych 
elementów e-zdrowia byliśmy już 
dawno gotowi” — stwierdza mgr farm. 
Marian Witkowski, przewodniczący 
komisji ds. informatyzacji przy Naczel-
nej Radzie Aptekarskiej. 

Osiem miesięcy po wdrożeniu 
e-recepty zdecydowana większość 
farmaceutów pozytywnie ocenia 
efekty nowego rozwiązania. Ci, którzy 
uczestniczyli w pilotażu, podkreśla-
ją, że kluczem do sukcesu było m.in. 
wsparcie techniczne oferowane przez 
Centrum Systemów Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia, w postaci infoli-
nii, materiałów instruktażowych czy 
licznych szkoleń organizowanych 
we współpracy z samorządem apte-
karskim. „Z ogromną niecierpliwością 
oczekiwałam na wdrożenie e-recepty, 
mimo że jako środowisko zastanawia-
liśmy się, czy nowy proces istotnie 
zmieni dotychczasowy model na-
szej pracy. Nie obawiałam się zmian, 
wręcz optymistycznie czekałam 
na pierwsze elektroniczne recepty. 
Oczywiście w trakcie pilotażu pro-
wadzonego na terenie Siedlec poja-
wiały się błędy techniczne. Wszystkie 
przypadki były jednak szybko roz-
wiązywane przez ekspertów z CSIOZ 

Na informatyzację systemu ochrony zdrowia farmaceuci czekają od lat, ponieważ apteki  
zostały skomputeryzowane ponad dwie dekady temu. Cyfryzacja procesu wystawiania 
i realizacji recept oznacza nie tylko duże ułatwienie w codziennej pracy tych placówek,  
ale przede wszystkim zdecydowaną poprawę bezpieczeństwa pacjentów.
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 Nie bez znaczenia  
dla farmaceutów 
jest fakt, że recepty 
elektroniczne 
są elementem 
bezpieczeństwa 
finansowego 
apteki. 
 
Marian Witkowski, 
przewodniczący 
komisji ds. 
informatyzacji przy 
Naczelnej Radzie 
Aptekarskiej

oraz dostawców oprogramowania” 
— zaznacza mgr farm. Anna Banasiuk, 
kierownik jednej z siedleckich aptek.

Czytelność e-recept dużą 
zaletą
W opinii pytanych przez redakcję far-
maceutów, pierwszą i zarazem fun-
damentalną zaletą cyfrowych recept 
jest ich czytelność. Nie jest tajemnicą, 
że od lat problematyczną kwestią 
w relacjach lekarze — farmaceuci były 
nieczytelnie wypisywane druki recept, 
które sprawiały trudności nie tylko 
przy wydawaniu leku, ale także później 
— przy kontroli Narodowego Funduszu 
Zdrowia.

„Istotną zaletą e-recept jest fakt, że 
jako farmaceuci nie mamy wątpliwości 
dotyczących wypisanego leku. Recep-
ta elektroniczna skutecznie wyelimi-
nowała trudne do odczytania druki 
papierowe” — ocenia Anna Banasiuk. 

Dla Mariana Witkowskiego wdrożenie 
rozwiązań e-zdrowia oznacza przede 
wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa 
pacjentów, a dopiero później ułatwie-
nie pracy farmaceutom. 

„Część tradycyjnie wystawianych re-
cept, które miałem okazję realizować, 
można by porównać do sztuki na mia-
rę Salvadora Dalego, a do odczytania 
zaordynowanego na recepcie leku oraz 
jej realizacji bardziej przydatne były 
umiejętności grafologa. W skrajnych 
przypadkach, aby potwierdzić nazwę 
preparatu, staraliśmy się skontakto-
wać z lekarzem wypisującym receptę, 
a w ostateczności ponownie odsyłali-
śmy pacjenta do gabinetu lekarskiego. 
Przy zawsze czytelnej recepcie elektro-
nicznej ten problem zostaje wyelimino-

wany. Farmaceuci realizujący receptę, 
skanując każde opakowanie leku, są 
w 100 proc. pewni, że wydawany prepa-
rat jest tym właściwym” — komentuje 
Marian Witkowski.

Podwójne zabezpieczenie 
przed pomyłką
Dodatkowo farmaceuci zwracają 
uwagę, że podczas skanowania kodu 
EAN z opakowania leku w sytuacji, gdy 
wydawany jest niewłaściwy preparat, 
system wysyła ostrzeżenie.

„W przypadku realizacji e-recepty 
ryzyko wydania innego leku jest 
praktycznie zminimalizowane 
do zera. Jeżeli leki są sczytywane 
za pośrednictwem kodów kresko-
wych lub kodów 2D i okaże się, że 
kod EAN z opakowania jest inny 
niż ten znajdujący się na recepcie 
— wówczas system ostrzega oso-
bę wydającą lek. W takiej sytuacji 
farmaceuta powinien po raz kolejny 
zweryfikować, czy wydaje przepi-
sany lek, czy też jego odpowiednik, 
a także ocenić, czy jest on we właś-
ciwej dawce. Te różnice w kodach 
EAN pojawią się również wtedy, gdy 
będziemy wydawać lek z importu 
równoległego” — podkreśla siedle-
cka farmaceutka. 

Dodaje również, że zaletą e-recept jest 
ich wygodna retaksacja. W porówna-
niu z receptą realizowaną na trady-
cyjnych drukach nowa procedura jest 
zdecydowanie łatwiejsza i zajmuje 
mniej czasu.

W ocenie Mariana Witkowskiego, 
system informowania o tym, że zeska-
nowany lek ma inny kod EAN niż ten 
przepisany przez lekarza, nie zwalnia 
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farmaceuty z analizowania sytuacji 
i nie sprowadza go wyłącznie do roli 
osoby wydającej lek.

„To rozwiązanie umożliwia nam po-
głębione sprawdzenie wydawanego 
np. zamiennika preparatu zaordyno-
wanego przez lekarza. W takiej sytuacji 
to farmaceuta może zdecydować, czy 
rozbieżność kodu EAN jest efektem 
jego świadomego działania, bo np. wy-
dawany jest odpowiednik, czy też jest 
to zabieg niezamierzony i pomyliliśmy 
się, wyjmując lek z aptecznej szuflady. 
Dlatego warto podkreślić, że e-recepta 
jest jednym z istotnych elementów 
gwarantujących 
bezpieczeństwo 
zdrowotne pacjen-
tom, a farmaceu-
tom bezpieczeń-
stwo wykonywanej 
pracy” — dodaje 
przedstawiciel 
NRA.

Nie bez znaczenia 
dla farmaceutów 
jest także fakt, że 
recepty elektro-
niczne są elementem bezpieczeństwa 
finansowego apteki. Dane dotyczące 
zaordynowanej na recepcie i wydanej 
przez farmaceutę m.in. nazwy leku 
oraz liczby opakowań są precyzyjne 
zapisywane i gromadzone w systemie 
informatycznym. 

Wdrażanie kolejnych 
etapów
Przyjęte rozwiązania, w tym m.in. 
Internetowe Konto Pacjenta oraz 
e-recepta, są początkiem drogi, jaką 
system ochrony zdrowia będzie musiał 
przejść, by osiągnąć dojrzałość cyfro-

wą. Przed podmiotami rynku jest jesz-
cze wprowadzenie kolejnych elemen-
tów: e-dokumentacji czy e-zlecenia 
na wyroby medyczne. Zdaniem 
Mariana Witkowskiego, cały proces 
informatyzacji postępuje stopniowo, 
bo jednym z największych jego uwa-
runkowań jest konieczność zaopatrze-
nia się jednostek w systemy lokalne 
umożliwijące połączenie z systemem 
informacji medycznej (SIM).

w opinii środowiska, formułując ocze-
kiwania wobec e-zdrowia musimy 
pamiętać o wysokości funduszy jakie 
przeznaczane są na cały system ochro-

ny zdrowia. Wymagania 
stawiane rozwiązaniom 
e-zdrowia i oczekiwania 
określane przez część 
interesariuszy są w jego 
odczuciu niewspół-
mierne do nakładów, 
jakimi dysponujemy 
na proces informatyza-
cji. „Czasami, czytając 
publiczne wypowiedzi 
farmaceutów, odnoszę 
wrażenie, że chcieliby, 
żeby e-recepta myślała 

za nich, a najlepiej sama ściągnęła lek 
z półki i wydała pacjentowi. Musimy być 
realistami — obecnie e-recepta funkcjo-
nuje w 18 krajach Europy. Ale w systemie 
takim jak u nas — gdzie jeden płatnik 
publiczny obejmuje opieką 38 mln 
pacjentów — funkcjonujemy jako nie-
liczni. W dodatku polska e-recepta, jako 
jedna z niewielu na tle Europy, objęła 
tak liczne grono odbiorców. Dlatego też 
powinniśmy uzbroić się w cierpliwość 
i pozwolić temu procesowi na prze-
chodzenie przez poszczególne etapy 
rozwoju” — podkreśla farmaceuta. 

Julia Majewska

 Z ogromną niecierpliwością 
oczekiwałam na wdrożenie 
e-recepty, mimo że jako 
środowisko zastanawialiśmy 
się, czy nowy proces istotnie 
zmieni dotychczasowy 
model naszej pracy. Nie 
obawiałam się zmian, wręcz 
optymistycznie czekałam 
na pierwsze elektroniczne 
recepty. 
 
Anna Banasiuk, 
kierownik apteki 
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W ilu placówkach PZU Zdrowie 
pacjenci mają dostęp do recepty 
w postaci elektronicznej? Co było 
największym wyzwaniem w przebie-
gu jej wdrożenia — kwestie techno-
logiczno-organizacyjne czy nasta-
wienie personelu medycznego?

E-recepta jest już dostępna we wszyst-
kich placówkach własnych PZU Zdrowie. 
Jej wdrożenie zostało przeprowadzo-
ne etapami, włączaliśmy do systemu 
kolejne placówki, dostosowując naszą 
infrastrukturę informatyczną. Pierwszą 
e-receptę wystawiła w listopadzie ubie-
głego roku placówka w Kielcach. Obec-
nie świętokrzyskie Centrum Medyczne 
PZU Zdrowie Artimed jest liderem w sto-
sowaniu tego rozwiązania w swoim wo-
jewództwie. Lekarze 
aktywnie włączyli się 
w proces wdrożenia 
e-recepty na każdym 
jego etapie. Dostrze-
gli wiele korzyści 
z tego systemu: 
ograniczenie papie-
rowej biurokracji, 
czytelną informację 
o lekach i ich dawkowaniu. Z perspek-
tywy pacjenta udogodnieniem jest m.
in. możliwość kupowania leków oddziel-
nie — w różnym czasie i lokalizacjach. 

Wdrożenie nowego systemu w ogólno-
polskiej sieci było oczywiście ogromnym 
wysiłkiem organizacyjnym, na który 
złożyły się modyfikacje w naszych 
systemach IT, przeszkolenie personelu 
czy kampania informacyjna skierowana 
do lekarzy i pacjentów. Otrzymaliśmy 
duże wsparcie ze strony Ministerstwa 
Zdrowia i CSIOZ, z którymi współpraca 
przebiegała modelowo.

Informatyzacja najszybciej prze-
biega w sektorze prywatnym. Jakie 
korzyści dostrzegli w niej prywatni 
świadczeniodawcy, tacy jak PZU 
Zdrowie?

Cyfryzacja w ochronie zdrowia to szan-
sa zarówno dla sektora publicznego, 

jak i prywatnego. 
Choroby cywiliza-
cyjne oraz starzenie 
się społeczeństwa 
sukcesywnie zwięk-
szają popyt na usługi 
medyczne. W sytuacji 
niedoboru personelu 
medycznego jednym 
z rozwiązań staje 

się nowoczesna technologia. Dzięki 
rozwiązaniom takim, jak e-recepta, 
e-skierowanie czy e-dokumentacja 
medyczna, formalności zostają ograni-

Prywatni świadczeniodawcy 
chętnie sięgają po innowacyjne 
koncepcje

Julita 
Czyżewska

prezes zarządu  
PZU Zdrowie,  
jest związana 
z Grupą PZU  
od 2000 r., gdzie 
pełniła funkcje: 
dyrektora projektów 
strategicznych, 
dyrektora ds. 
likwidacji szkód 
osobowych 
i świadczeń 
oraz dyrektora 
Biura Produktów 
Zdrowotnych.

 Lekarze aktywnie włączyli się 
w proces wdrożenia e-recepty 
na każdym jego etapie. 
Dostrzegli wiele korzyści  
z tego systemu: ograniczenie  
papierowej biurokracji, 
czytelną informację  
o lekach i ich dawkowaniu.

Zdalny wywiad medyczny wykorzystujący algorytmy sztucznej inteligencji został na stałe włączony 
do ścieżki pacjenta PZU Zdrowie. O nowoczesnych technologiach, wspomagających proces 
diagnostyki i organizację leczenia, rozmawiamy z Julitą Czyżewską, prezes zarządu PZU Zdrowie.
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czone do minimum i znika problem fi-
zycznej archiwizacji. Personel medycz-
ny może wówczas poświęcić swój czas 
na to, co najważniejsze — na rozmowę 
z pacjentem o jego stanie zdrowotnym 
i z uwagą podejść do leczenia. Posta-
wienie diagnozy staje się łatwiejsze, 
gdy pacjent od razu trafia do właści-
wego specjalisty, pokierowany uprzed-
nio metodą elektronicznego triage’u, 
z wykonanymi już badaniami. Dzięki 
temu lekarz może od razu wskazać 
właściwą ścieżkę leczenia lub zlecić 
szczegółową diagnostykę.

Dlaczego placówki prywatne częś-
ciej wykorzystują rozwiązania z za-
kresu telemedycyny i e-zdrowia? 
Które z nich PZU Zdrowie włączyło 
już do swojej oferty? 

Sektor prywatny chętniej sięga po na-
rzędzia e-zdrowia, chociażby z uwagi 
na ograniczoną 
— w porównaniu 
z sektorem publicz-
nym — skalę, a także 
dzięki jasno wyzna-
czonym celom bizne-
sowym, które mają 
wpływ na większą 
skłonność do sięga-
nia po innowacyjne 
rozwiązania usprawniające procesy.

W PZU Zdrowie ścieżka pacjenta jest 
na każdym etapie wspomagana przez 
rozwiązania e-zdrowotne. Pacjent posia-
dający opiekę medyczną PZU ma możli-
wość umówienia wizyty poprzez portal 
internetowy. Jeśli nie jest pewien, jakiego 
specjalistę wybrać lub ma wątpliwości, 
co mu dolega, może wcześniej skorzystać 
z wywiadu medycznego symptom che-
cker. Na podstawie podanych objawów 
i danych dostarczonych przez pacjenta 

zostanie określone najbardziej prawdopo-
dobne rozwiązanie. Pacjent otrzyma skie-
rowanie do właściwego specjalisty. Jeśli 
pacjent nie ma czasu lub możliwości, aby 
udać się do placówki, może uzyskać pora-
dę za pomocą telekonsultacji medycznych 
w formie telefonicznej lub wideoczatu. 
Ponadto może zdalnie zamówić e-receptę 
lub otrzymać e-skierowanie, na podstawie 
którego jeszcze przed konsultacją lekar-
ską wykona badania.

Czy w tworzeniu zdalnego wywiadu 
medycznego wykorzystano mecha-
nizmy sztucznej inteligencji? W jaki 
sposób to rozwiązanie usprawnia 
proces wczesnej diagnostyki? Po-
wstało dzięki pracy polskich  
specjalistów?

Analizowaliśmy różne oferty, jednak 
ostatecznie system został wdrożony 
we współpracy z polskim start-upem 

i jesteśmy zadowole-
ni z tej decyzji.

Zdalny wywiad 
medyczny (symp-
tom checker) został 
po okresie pilotażu 
na stałe włączony 
do ścieżki pacjenta 
PZU Zdrowie. Wspo-

maga pracę naszej infolinii medycznej 
i służy pacjentom w wyborze właściwej 
specjalizacji medycznej dla ich prob-
lemu zdrowotnego. Jest to rozwiązanie 
wykorzystujące mechanizmy sztucz-
nej inteligencji, które na podstawie 
szerokiej, wciąż aktualizowanej bazy 
przypadków medycznych oraz szczegó-
łowych informacji od pacjenta określa 
prawdopodobieństwo wystąpienia 
danego przypadku. 

Rozmawiała Emilia Grzela

 Pacjent posiadający opiekę 
medyczną PZU ma możliwość 
umówienia wizyty poprzez 
portal internetowy. Jeśli nie 
jest pewien, jakiego  
specjalistę wybrać, może 
wcześniej skorzystać  
z wywiadu medycznego  
symptom checker.
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Czy obecnie e-recepta funkcjonuje 
już we wszystkich państwa placów-
kach? Jak przebiegało jej wdrożenie?

W większości placówek należących 
do Grupy LUX MED pacjent może dziś 
otrzymać e-receptę. Wystawiliśmy 
ponad 100 tys. takich recept i według 
naszych przewidywań ich liczba będzie 
dynamicznie rosła.

Wprowadzenie 
e-recepty było 
dla grupy jednym 
z większych i waż-
niejszych wdrożeń 
ostatnich miesięcy. 
Jako świadczenio-
dawca musieliśmy 
dostosować wyko-
rzystywane w na-
szych placówkach 
systemy informa-
tyczne do platformy e-zdrowie (P1), co 
było sporym wyzwaniem. Wdrożenie 
e-recepty oraz innych narzędzi z zakre-
su e-zdrowia było powiązane z wpro-
wadzeniem podpisu elektronicznego 
i nawigacji po systemie. Upraszczają 
one pracę lekarza i pielęgniarki oraz 
pozwalają zaoszczędzić czas potrzeb-

ny na rozmowę z pacjentem. Jesteśmy 
głęboko przekonani, że e-zdrowie może 
ułatwić pracę personelu medycznego 
i zwiększyć jej efektywność. Z dużym 
zainteresowaniem śledzimy więc plany 
Ministerstwa Zdrowia. 

Dziś recepta elektroniczna funkcjonuje 
w modelu: jeden lek — jedna recepta, 
który jest odmienny od znanego dotąd 
lekarzowi, co wydłuża czas jej wystawie-

nia. Trzeba pamiętać, 
że każda z nich musi 
być podpisana i wiele 
znajdujących się na 
niej danych z perspek-
tywy technicznej jest 
dublowanych. Jeśli każ-
da recepta z jednym 
lekiem zawiera wszyst-
kie dane osobowe 
pacjenta, zwiększa się 
ładunek przesyłanych 

do systemu informacji. Przy milionach 
wystawianych e-recept będzie to miało 
znaczenie dla jego obciążenia. W naszej 
opinii, te elementy wdrożenia wyma-
gają optymalizacji. Widzimy bardzo 
dużą otwartość personelu medycznego 
i gotowość do akceptowania rozwiązań 
teleinformatycznych, ale z pewnym 

Rozwiązania teleinformatyczne 
poprawiają ciągłość i jakość  
opieki zdrowotnej

dr n. med. 
Krzysztof 
Kurek

jest związany 
z Grupą LUX 
MED od 2000 r., 
początkowo jako 
lekarz w Centrum 
Medycznym LIM, 
następnie od 2006 r. 
jako dyrektor ds. 
rozwoju technologii 
medycznych. 
W 2013 r. został 
powołany na 
stanowisko członka 
zarządu ds. 
medycznych Grupy 
LUX MED.

 Widzimy bardzo dużą 
otwartość personelu 
medycznego i gotowość 
do akceptowania rozwiązań 
teleinformatycznych, ale 
z pewnym zastrzeżeniem. 
Rozwiązania te powinny 
wspomagać i wpisywać się 
w przyjęty w danej placówce 
model pracy. 

Grupa LUX MED była pierwszą siecią prywatnych placówek medycznych, w której już w grudniu 
ubiegłego roku zaczęto wystawiać elektroniczne recepty. Zdaniem dr. n. med. Krzysztofa 
Kurka, członka zarządu Grupy LUX MED ds. medycznych, rozwiązania z zakresu e-zdrowia są 
„odpowiedzią na narastającą nierównowagę pomiędzy popytem na usługi medyczne, wynikającą 
chociażby ze zjawisk demograficznych, a możliwością jego zaspokojenia w tradycyjny sposób”.
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zastrzeżeniem. Rozwiązania te powinny 
wspomagać i wpisywać się w przyjęty 
w danej placówce model pracy. 

Polacy coraz chętniej korzysta-
ją z prywatnej opieki zdrowotnej. 
Częściowo jest to spowodowane 
ograniczonym dostępem do świad-
czeń finansowanych ze środków 
publicznych, ale może też lepszą 
dostępnością usług medycznych on-
line? Chodzi o konsultacje lekarskie 
lub pielęgniarskie, umawianie wizyt, 
wybór lekarza, ale również o możli-
wość wglądu do swojej dokumentacji 
medycznej czy wyników badań. Czy 
pacjenci chętnie korzystają z tych 
udogodnień? Jakie jeszcze korzyści 
z e-zdrowia dostrzegają prywatni 
świadczeniodawcy?

Zalety rozwiązań e-zdrowia dostrze- 
gam na wielu płaszczyznach. Przede 
wszystkim poprawiają ciągłość i jakość 
opieki. Niezwykle ważny z perspektywy 
personelu medycznego jest dostęp do 
danych pacjenta, niezależnie od tego, 
jaką wybrał on 
przychodnię oraz 
jakiego rodzaju 
świadczeń mu udzie-
lono. Rozwiązaniem 
wykorzystywanym 
w placówkach Grupy 
LUX MED do komu-
nikacji z pacjentami 
jest Portal Pacjen-
ta, dzięki któremu 
możliwe jest m.in. 
podejrzenie swoich 
wyników badań 
opatrzonych lekarskim komentarzem 
(jeden z elementów opieki koordynowa-
nej). Rozwiązania informatyczne to dla 
pacjentów duża wygoda. Mogą oni doko-
nać rezerwacji usługi, przejrzeć historię 

dotychczasowych świadczeń oraz swoją 
dokumentację medyczną. Otrzymują 
również dostęp do treści edukacyjnych, 
dotyczących np. problemu zdrowotnego, 
z jakim się borykają. Uważam, że infor-
matyzacja i z czasem elektroniczny obieg 
informacji zdrowotnej stanowią krok 
w kierunku stworzenia systemu pacjen-
tocentrycznego. Już dziś obserwuję to na 
przykładzie naszych placówek, ale myślę, 
że wkrótce będzie to dotyczyło również 
sektora publicznego. E-zdrowie to też 
odpowiedź na narastającą nierównowagę 
pomiędzy popytem na usługi medyczne, 
wynikającą chociażby ze zjawisk demo-
graficznych, a możliwością zaspokojenia 
tego popytu w tradycyjny sposób, co 
utrudnia m.in. sytuacja kadrowa w środo-
wisku lekarskim.

Jakie jeszcze rozwiązania z zakresu 
e-zdrowia i opieki telemedycznej ofe-
ruje swoim klientom Grupa LUX MED?

Nasi pacjenci mogą korzystać 
z platformy dostępnej przez Portal 
Pacjenta oraz urządzenia mobil-

ne, umożliwiające 
kontakt z lekarzem, 
pielęgniarką, położną, 
fizjoterapeutą, der-
matologiem, endokry-
nologiem, kardiolo-
giem i diabetologiem. 
Te rozwiązania 
w postaci e-porady 
w trybie czatu teks-
towego, audio– lub 
wideokonsultacji 
wdrożyliśmy pod ko-
niec 2016 r. — klienci 

zdążyli się już do nich przyzwyczaić. 
W trybie telemedycznym jest możliwe 
także wystawienie e-recepty.

Rozmawiała Emilia Grzela

 Informatyzacja i z czasem 
elektroniczny obieg 
informacji zdrowotnej 
stanowią krok  
w kierunku 
stworzenia systemu 
pacjentocentrycznego. 
Już dziś obserwuję to 
na przykładzie naszych 
placówek, ale myślę, 
że wkrótce będzie to 
dotyczyło również sektora 
publicznego. 
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Kluczowe projekty dotyczące infor-
matyzacji sektora medycznego w Pol-
sce są realizowane przez Minister-
stwo Zdrowia i Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony Zdrowia. 
Ich poszczególne etapy zakoń czą się 
w ciągu najbliższych kilku lat.

Małymi krokami do celu

W tym roku systemowe działania 
skupiły się na wdrażaniu e-recept 
— od stycznia 2019 r. można je re-
alizować w każdej aptece w Polsce. 
W skali całego kraju wystawiono 
ponad 5,5 mln elektronicznych re-
cept dla ponad miliona pacjentów. 
Od przyszłego roku będą je wysta-
wiali wszyscy lekarze. 

Jeszcze pod koniec 2018 r. rozpoczął 
się pilotaż systemu e-skierowania, 
który potrwa do października. Elek-
troniczne skierowania będą obowią-
zywać w całym kraju od 2021 r. W ser-
wisie pacjent.gov.pl dostępne jest 
również Internetowe Konto Pacjenta, 
które stale wzbogacane jest o nowe 
funkcjonalności. Zaawansowane są 
prace nad systemem elektronicz-
nej dokumentacji medycznej, który 
pozwoli na znaczne ograniczenie 

biurokracji i wyeliminowanie części 
dokumentów papierowych — pilotaż 
projektu ma ruszyć w kwietniu przy-
szłego roku. 

Wymienione systemy wchodzą 
w skład Elektronicznej Platformy 
Gromadzenia, Analizy i Udostępniania 
Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach 
Medycznych – platformy e-zdrowie 
(P1), która ma na poziomie infor-
matycznym integrować wszystkich 
interesariuszy polskiego systemu 
ochrony zdrowia.

„Projekt e-zdrowie (P1) realizujemy 
wspólnie ze sprawdzonymi partnerami 
z branży IT i przy zaangażowaniu całe-
go środowiska medycznego. Taki mo-
del współpracy ma głęboki sens, cze-
go dowodem jest wdrożenie e-recepty 
w skali całego kraju oraz prowadzony 
pilotaż e-skierowania. Dobrze spraw-
dza się zmiana formuły realizacji 
projektu i przyjęta metoda małych 
kroków” — mówi Wiktor Rynowiecki, 
zastępca dyrektora ds. kluczowych 
systemów ochrony zdrowia w Centrum 
Systemów Informacyjnych Ochrony 
Zdrowia. „W zespole CSIOZ mamy 
wykwalifikowanych specjalistów, wielu 
z nich z doświadczeniem wyniesionym 

Powstają zintegrowane  
fundamenty e-zdrowia
Szybko udało się nadgonić opóźnienia i dziś można powiedzieć, że cyfrowa transformacja 
polskiej służby zdrowia została rozpoczęta. Konsekwentnie wdrażane są kolejne elementy 
opracowanego przed kilku laty nowego planu informatyzacji. Dla ostatecznego sukcesu istotne 
jest zapewnienie interoperacyjności pomiędzy systemami IT w skali całego kraju. Jeśli do 
systemów centralnych nie przyłączy się i nie zacznie z nich korzystać większość podmiotów 
działających na rynku ochrony zdrowia, oczekiwane korzyści mogą się nie pojawić.
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z biznesu. To ludzie bardzo zaangażo-
wani, którzy w projekcie e-zdrowie (P1) 
dostrzegli szanse na skok cywilizacyj-
ny w obszarze ochrony zdrowia w Pol-
sce. Dokładamy wszelkich starań, aby 
udostępniane przez nas e-usługi były 
przyjazne dla użytkowników i miały 
realny wpływ na poprawę jakości ich 
życia” — dodaje ekspert CSIOZ. 

„Dziś można powiedzieć, że mamy do-
bre cyfrowe fundamenty, pokonywane 
są kolejne bariery, a to zachęca przed-
stawicieli sektora publicznego do 
podejmowania coraz odważniejszych 
projektów informatycznych” — mówi 
Michał Wilbrandt, Business Solutions 
Unit Director z firmy S&T w Polsce. 
Firma ta współpracu-
je z CSIOZ od marca 
2018 r., odpowiadając 
za tworzenie oprogra-
mowania, świadczenie 
usług autoryzacji oraz 
serwis gwarancyjny 
w ramach II etapu 
budowy platformy 
e-zdrowie (P1).

Standardowe  
interfejsy  
komunikacyjne 

Technologie informa-
tyczne mają ogromny 
potencjał w zakresie 
zwiększania dostę-
pu do usług medycznych. Pozwalają 
upraszczać i przyspieszać wszystkie 
procesy niezwiązane bezpośrednio 
z leczeniem pacjentów. Przedstawiciele 
Ministerstwa Zdrowia chcą, by Polska 
stała się jednym z europejskich liderów 
informatyzacji służby zdrowia. Warun-
kiem osiągnięcia celów e-zdrowia jest 

stworzenie spójnego środowiska współ-
pracujących systemów informatycznych. 
Właśnie zapewnienie interoperacyjności, 
umożliwiającej swobodną wymianę 
informacji pomiędzy systemami IT, jest 
od lat jednym z kluczowych wyzwań. 
Rozwiązaniem może być implemen-
tacja otwartych standardów komuni-
kacyjnych — przez systemy centralne 
i lokalne — wykorzystywanych przez 
obecne na rynku podmioty. Do niedaw-
na większość placówek gromadziła dane 
w systemach, które nie były w stanie 
wymieniać informacji z innymi. 

„Jak istotne jest opieranie się 
na standardach, pokazały nam re-
alizowane przed kilku laty projekty 

integracyjne w szpita-
lach na Podkarpaciu. 
Naszym zadaniem 
było zintegrowanie 
systemów szpital-
nych z regionalnym 
Podkarpackim Sy-
stemem Informacji 
Medycznej (PSIM). 
W przypadku za-
mkniętych systemów, 
które nie posiadają 
zaimplementowa-
nych standardowych 
interfejsów komuni-
kacyjnych, integracja 
jest bardzo trudna” 
— zaznacza Michał 
Straczyński, dyrektor 
ds. rozwoju biznesu 

w firmie Pentacomp, która wspiera 
CSIOZ w rozwoju platformy rejestrów 
i systemów dziedzinowych, e-recepty 
i e-skierowania.

„Pozwala bowiem na integrację 
rozwiązań różnych dostawców 
na naszym lokalnym rynku, ale także 

 Projekt e-zdrowie (P1) 
realizujemy wspólnie 
ze sprawdzonymi  
partnerami z branży IT  
i przy zaangażowaniu  
całego środowiska 
medycznego.  
Taki model współpracy 
ma głęboki sens, czego 
dowodem jest wdrożenie 
e-recepty w skali całego  
kraju oraz prowadzony  
pilotaż e-skierowania. 
 
Wiktor Rynowiecki,  
zastępca dyrektora  
ds. kluczowych systemów  
ochrony zdrowia w Centrum 
Systemów Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 
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integrację w skali międzynarodowej. 
Na przykład system e-recepta wykra-
cza poza granice Polski, pozwalając 
już wkrótce na re-
alizację naszych 
recept w innych 
krajach i odwrotnie 
— zagranicznych  
recept w Polsce” 
— tłumaczy ko-
nieczność stoso-
wania jednolitych 
standardów Michał 
Straczyński.

Interoperacyjność  
to podstawa

Realizowane obecnie projekty 
centralne oparto na polskich im-
plementacjach międzynarodowych 
standardów IHE i HL7. Korzyści z tej 
implementacji zaczynają dostrzegać 
także dostawcy oprogramowania.

„Interoperacyjność ułatwi docelowo 
wszystkim podmiotom funkcjono-
wanie na rynku rozwiązań informa-
tycznych w sektorze opieki zdrowot-

nej. Co prawda, do stworzenia tych 
wartości niezbędne są początkowe 
inwestycje każdego z producentów 

systemów medycznych, 
powiązane z dostoso-
waniem produktów, 
jednak później możemy 
liczyć na korzyści wyni-
kające ze standaryzacji 
wymienianych danych. 
Standaryzacja doku-
mentacji medycznej, jej 
ucyfrowienie i otwarcie 
systemów informatycz-
nych wspierających 

medycynę na wymianę takich danych 
to zmiany, na które środowisko osób 
zajmujących się informatyzacją służby 
zdrowia czekało od lat” — przyznaje 
Michał Bakun, dyrektor Pionu Rozwo-
ju Oprogramowania w firmie Compu-
Group Medical.

Jak zauważa ekspert, CSIOZ efek-
tywnie współpracuje z dostawcami 
systemów informatycznych. „Pracuje 
z nami w podobny sposób, jakiego 
wymagamy od własnych kontrahen-
tów w projektach integracyjnych. Przy 
e-recepcie pomyślano o tym, że tak 
ogromny projekt musi uwzględniać 

 Dziś można powiedzieć, 
że mamy dobre cyfrowe 
fundamenty, pokonywane są 
kolejne bariery, a to zachęca 
przedstawicieli sektora pub-
licznego do podejmowania 
coraz odważniejszych 
projektów informatycznych. 
 
Michał Wilbrandt, 
Business Solutions Unit Director 
z firmy S&T
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pogodzenie wielu interesariuszy, 
a samo dostarczenie im rozwiązania 
informatycznego to nie wszystko” 
— podkreśla Michał Bakun. Wyjaś-
nia, że dostawcom oprogramowania 
zapewniono środowisko ewaluacyjne 
do testowania, zaproszono ich do pi-
lotażu, zorganizowano projectathon 
umożliwiający swoistą certyfikację 
produktów, a także zainwestowano 
w promocję rozwiązania wśród bene-
ficjentów.

Na konieczność dzia-
łań promocyjnych 
zwraca również uwa-
gę Michał Wilbrandt. 
„Interoperacyjność 
jest niezwykle waż-
na, ale płynące z niej 
korzyści muszą być 
widoczne dla wszyst-
kich usługodawców 
i usługobiorców 
sektora medycznego. 
Technicznie można dziś 
osiągnąć praktycznie wszystko, należy 
jednak przygotować społeczeństwo 
na informatyzację ochrony zdrowia. 
Z pewnością potrzebna będzie szero-
ko zakrojona kampania informacyjna, 
która będzie zmieniała wieloletnie na-
wyki obywateli i podkreślała korzyści 
płynące z wykorzystania wdrażanych 
rozwiązań cyfrowych” — przekonuje 
ekspert S&T.

Pobudzenie 
innowacyjności
Cyfrowa transformacja ochrony 
zdrowia przynosi korzyści nie tylko 
sektorowi zdrowia. Stanowi jedno-
cześnie istotny impuls rozwojowy 
dla polskiej branży IT i potencjalnie 
może być kołem zamachowym dla 

innowacyjnej gospodarki w Polsce. 
Potencjał jest ogromny — przydatne 
są aplikacje dla aptek, szpitali, przy-
chodni, lekarzy i pacjentów. 

„Tutaj także kluczową rolę odgrywają 
standardy. Przykłady z rynków zagra-
nicznych pokazują, że otwarcie syste-
mów wykorzystywanych przez podmio-
ty medyczne pozwala w prosty sposób 
uruchamiać zupełnie nowe, innowacyj-
ne usługi dla pacjentów. Bez integracji 
takich usług z systemem, ich urucha-

mianie jest z punktu 
widzenia szpitala 
czy przychodni mało 
atrakcyjne” — tłumaczy 
Michał Straczyński.

Niemniej standardy 
i interoperacyjność 
to jeszcze nie wszystko. 
Powstanie innowacyj-
nych usług w obszarze 
ochrony zdrowia wy-
magałoby otworzenia 

danych. Dzisiaj interfejsem dla pacjen-
tów jest IKP, gdyby jednak otworzyć 
ochronę zdrowia w podobny sposób, jak 
PSD2 (unijna dyrektywa w sprawie usług 
płatniczych w ramach rynku wewnętrz-
nego) otwiera sektor usług bankowych 
dla niezależnych dostawców, to wów-
czas mielibyśmy prawdziwą cyfrową 
rewolucję. Na całym świecie powstaje 
mnóstwo start-upów medycznych, 
które tworzą innowacyjne rozwiązania 
w tych obszarach. Firmy tego typu dzia-
łają także w Polsce, ale na razie nie wi-
dać popytu na ich rozwiązania i usługi. 
Wraz z szybkim tempem informatyzacji 
polskiej służby zdrowia sytuacja po-
winna się w ciągu najbliższych dwóch-
-trzech lat znacząco zmienić.

Rafał Jakubowski

  Przykłady z rynków 
zagranicznych pokazują,  
że otwarcie systemów 
wykorzystywanych przez 
podmioty medyczne  
pozwala w prosty sposób 
uruchamiać zupełnie nowe, 
innowacyjne usługi  
dla pacjentów. 
 
Michał Straczyński,  
dyrektor ds. rozwoju biznesu 
w firmie Pentacomp



Tutaj szybko i bezpiecznie sprawdzisz informacje o zdrowiu: 
swoim, swoich dzieci lub osoby, która Cię do tego upoważniła

Bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia

Dzięki IKP

otrzymasz e-receptę SMS-em lub/i e-mailem
sprawdzisz, jak przyjmować lek i w jakiej dawce 
masz dostęp do danych swoich dzieci do 18 roku życia
sprawdzisz historię wizyt sfinansowanych przez NFZ

Korzystaj z e-recepty

nie ma ryzyka, że otrzymasz w aptece nieprawidłowy lek
możesz wykupić każdy lek z e-recepty w innej aptece i nie utracisz refundacji
jeśli chorujesz przewlekle, to po ustaleniu z lekarzem dostaniesz kolejną 
e-receptę bez konieczności wizyty w gabinecie
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Następnie udaj się do punktu potwierdzającego, 
np. do:

      — oddziału NFZ, 
      — urzędu gminy, 
      — urzędu skarbowego 

lub do innej placówki oznaczonej znakiem PZ. 
Masz na to 14 dni od momentu rejestracji.
Listę punktów potwierdzających znajdziesz 
na stronie pz.gov.pl 

To Twój podpis elektroniczny, za pomocą którego załatwisz online wiele spraw urzędowych, 
np. złożysz wniosek o 500+, becikowe, złożysz PIT, a także założysz firmę, wyrobisz dowód 
osobisty czy sprawdzisz swoje punkty karne.

Szukaj informacji w sewisie obywatel.gov.pl: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

Zarejestruj się w serwisie pz.gov.plZaloguj się na swoje konto 
w banku i załóż profil zaufany 
online 

Listę banków, w których 
możesz to zrobić znajdziesz 
w serwisie pz.gov.pl

Brawo! 
Jesteś na swoim
Internetowym Koncie Pacjenta

Chcesz odbierać e-recepty
SMS-em lub e-mailem?

Wybierz „Moje konto”, a następnie ustaw 
„powiadomienia”: wpisz swój numer telefonu 
lub e-mail (albo jedno i drugie)

 

Wybierz sposób logowania, 
np. profil zaufany (PZ) 

Załóż profil zaufany online lub w urzędzie

Warto mieć profil zaufany

Korzystaj z Internetowego Konta Pacjenta (IKP)

A jeśli nie mam profilu zaufanego?

Bank potwierdzi Twoją
tożsamość — i już!
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Kliknij „Zapisz”. 
Odtąd będziemy do Ciebie wysyłać 
e-recepty SMS-em lub/i e-mailem

Załóż go!

2

W serwisie kliknij „Zaloguj się” 
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„E-zdrowie: korzyści, wyzwania, strategia informatyzacji”  
jest próbą podsumowania wdrożonych etapów informatyzacji 
sektora zdrowia. W publikacji zebrano opinie wszystkich 
interesariuszy – przedstawicieli organizacji pacjentów, 
środowiska medycznego oraz farmaceutycznego. Nie zabrakło 
też głosu kadry zarządzającej w placówkach medycznych 
i managerów IT, a także przedstawicieli instytucji publicznych. 
Na e-zdrowie patrzymy w kontekście wyzwań i szans, przed 
którymi stoi dziś system ochrony zdrowia w Polsce. 

Wydawca:


