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AGENDA:

1. Umiejscowienie SSOZ w Systemach realizowanych przez CSIOZ

2. Zmiany legislacyjne dotyczące EDM w kraju

3. Działania w zakresie współpracy z regionami



SYSTEM STATYSTYKI W OCHRONIE ZDROWIA 

System został zrealizowany w ramach projektu ,,Dziedzinowe systemy teleinformatyczne 

systemu informacji w ochronie zdrowia” (P4). 

System Statystyki w Ochronie Zdrowia,
System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia,
System Monitorowania Zagrożeń,
System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi,
System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

Okres realizacji: 2014-09-15 do 2015-12-31

Koszt budowy SSOZ: 1 832 379 PLN

System uruchomiony: 2016-01-01

W SSOZ w roku 2016 zaakceptowano około 113 300 sprawozdań.



SSOZ 
w ustawie SIOZ



Kto i po co: Zmiana, Trendy, Kontrola

1. MZ, UW, GUS zgodnie zProgramem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej.

2. Opracowanie informacji  obrazujących  zjawiska  i  procesy  kształtujące  aktualną  sytuację  

społeczno-gospodarczą  kraju  oraz  stanowiących  podstawę  określania  tendencji rozwojowych 

i prognozowania.

3. Umożliwienie analizy sytuacji zdrowotnej oraz zjawisk zachodzących w ochronie zdrowia. 

4. Monitorowanie sytuacji finansowo-ekonomicznej podmiotów leczniczych.

5. Biuletyny statystyczne Ministerstwa Zdrowia zawierające szczegółowe informacje dotyczące 

m.in. zachorowań, a także informacje dotyczące liczby szpitali i personelu medycznego według 

stanu na poszczególne lata.



Przykłady wykorzystania SSOZ

1. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zebranie danych z 99% gmin 

na temat działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych.

2. Ministerstwo Zdrowia - zebranie danych o zadłużeniu w ochronie zdrowia

3. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki – zebranie danych w celu opracowania dokumentu pn. 

Sytuacja zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie świętokrzyskim

4. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zebranie danych w celu w realizacji oraz 

aktualizacji Programu Strategicznego Zdrowia dla Pomorzan 

5. Mapy potrzeb i 2020 rok – rola UW w procesie oceny RPPZ, IOWISZ ?



Dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 

5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w 

postaci papierowej ???

Rozp.w sprawie programu badań statystyki publicznej 

na rok 2017 i jak to zmienić w 2018 ?



Ankiety, które były obsłużone przez SSOZ:

1. Outsourcing usług w podmiotach leczniczych prowadzących szpital; dane na temat czy 

własne czy zewnętrzne oraz koszty utrzymania

2. Badanie stopnia zadowolenia interesariuszy z Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia

3. Zatrudnienie i wynagrodzenie w podmiotach leczniczych

4. Badanie stopnia przygotowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą



dla obywatela

Rejestry podmiotowe

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność  

Leczniczą

Rejestr Aptek

Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych

Rejestr Produktów Leczniczych

Lista Surowców Farmaceutycznych

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych

Rejestr Ośrodków i Banków

Rejestr Systemów Kodowania 

Centralny Rejestr Farmaceutów

Rejestr Jednostek Współpracujących z systemem 

Państwowe Ratownictwo Medyczne

Rejestr Państwowego Ratownictwa Medycznego

Systemy dziedzinowe 

System Monitorowania Zagrożeń

System Statystyki w Ochronie Zdrowia

System Monitorowania Kształcenia Pracowników   

Medycznych

System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu 

Produktami Leczniczymi 

Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w 

Ochronie Zdrowia  

System Obsługi Importu Docelowego

System Obsługi List Refundacyjnych

SYSTEMY CSIOZ 

dla administracji



Projekt P1 

Opracowano Plan naprawczy dla Projektu P1:

• fazowanie Projektu;
• realizacja Projektu w cyklu przyrostowym;
• odpowiedzialność jednego wykonawcy za  

realizowaną    funkcjonalność;
• wznowienie konsultacji ze środowiskami 

medycznymi;
• ograniczenie funkcjonalności Projektu;
• akceptacja przez Komisję Europejską planu 

naprawczego.

Zakres funkcjonalny P1:

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

medycznych
 Wsparcie wymiany Elektronicznej

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

podmiotach
 Dane krytyczne, deklaracje POZ
 Aplikacja płatnika
 Aplikacja innych podmiotów

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



Projekt P1: e-usługi dla obywateli i przedsiębiorców

• elektroniczna realizacja recept

• elektroniczna obsługa skierowań

• wiarogodne informacje na temat ochrony zdrowia na dedykowanej platformie 

informacyjnej

• elektroniczne dane o stanie zdrowia pacjentów dla personelu medycznego 

• dane o zdarzeniach medycznych dostępne dla pacjenta w postaci elektronicznej

• elektroniczna historia wykonanych: rozpoznań, usług, skierowań, recept

• bieżące monitorowanie i reagowanie na zagrożenia przez właściwe instytucje, 

dzięki dostępnym informacji

• bieżąca analiza danych o zdarzeniach medycznych



Projekt P1 
e-Recepta

Publikacja dokumentacji integracyjnej dla e-

Recepty

Udostępnienie środowiska integracyjnego; 

Liczba zgłoszeń: 38

Liczba zapisanych e-Recept: 580

Usługa zaprojektowana w oparciu o profile 

integracyjne IHE



Zmiany legislacyjne dotyczące EDM w kraju

Wczoraj  Dzisiaj



Dokumentacja Medyczna

• Np.:

• Księga oczekujących

• Księga chorych

• Księga pracowni 
diagnostycznej

• Np.:

• Sprawozdania 
rozliczeniowe

• Statystyki

• Np.:

• Historia zdrowia i 
choroby

• Historia choroby

• Np.:

• Recepta

• Skierowanie

• Zlecenie

• Karta informacyjna

Indywidualna 
zewnętrzna

Indywidualna 
wewnętrzna

Zbiorcza 
wewnętrzna

Zbiorcza 
zewnętrzna



Mała nowelizacja ustawy o SIOZ

Ograniczenie definicji EDM do recept, skierowań i 
dokumentów wymienionych w rozporządzeniu z 

art. 13 ustawy o SIOZ

Obowiązek prowadzenia EDM zgodnie z PIK HL7 
CDA

Kolejne wystandaryzowane w ramach PIK HL7 CDA 
dokumenty będą wprowadzane sukcesywnie 

poprzez nowelizację rozporządzenia.



Mała nowelizacja ustawy o SIOZ a P1

Udostępnienie 
funkcjonalności P1:

Luty 2018

Udostępnienie 
funkcjonalności P1:

Październik 2019

Udostępnienie 
funkcjonalności P1:

Październik 2018

1. eRecepta: 
 obowiązek zgłoszenia przez usługodawców do CSIOZ gotowości podłączenia swoich 

systemów do platformy P1 - do 31 grudnia 2018r.;
 obowiązek wystawiania recepty w postaci elektronicznej - od 1 stycznia 2020r.;

2. eSkierowanie: 
 obowiązek zgłoszenia przez usługodawców do CSIOZ gotowości podłączenia swoich 

systemów do platformy P1- do 30 czerwca 2019r.;
 obowiązek wystawiania skierowania w postaci elektronicznej - od 1 stycznia 2021r.

3. Pozostała EDM (tj. dokumenty wskazane w rozporządzeniu wydanym na 
podstawie art. 13 ustawy): 
 obowiązek prowadzenia w postaci elektronicznej - od 01 stycznia 2019r.;
 obowiązek zgłoszenia przez usługodawców do CSIOZ gotowości podłączenia swoich 

systemów do platformy P1 w zakresie wymiany EDM za pośrednictwem SIM - do 31 
grudnia 2019r.;

 obowiązek wymiany za pośrednictwem Platformy P1 - od 01 stycznia 2021r.



Prace legislacyjne wynikające ze 
zmian w Ustawie o SIOZ

Projekt Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie 
rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej.

Elektroniczną dokumentację medyczną stanowią:
1) informacja w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do

szpitala;

2) informacja dla lekarza kierującego;

3) karta informacyjna z leczenia szpitalnego.



Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – zmiany 
legislacyjne

Rozporządzenie zmieniające w sprawie ogólnych 
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Nowe brzmienie § 10a: 

„§ 10a. Świadczeniodawca jest obowiązany do prowadzenia w postaci elektronicznej 
w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 
6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1318 i 1524):

1) historii choroby – w przypadku świadczeniodawcy wykonującego działalność 
leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne;

2) historii zdrowia i choroby – w przypadku świadczeniodawcy udzielającego 
ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem świadczeniodawcy 
realizującego umowę w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, wykonującego 
działalność leczniczą w formie praktyki indywidualnej."



Trwają prace nad projektem 
dużej nowelizacji ustawy o SIOZ

P1 – m.in. IKP i AUiA, usunięcie zlecenia na wyroby 

medyczne i deklaracji wyboru lekarza i pielęgniarki POZ

Wymiana EDM poza P1

Ujęcie regionalnych platformy e-zdrowia



Szanse na powodzenie projektuPlatformy regionalne 

Działania w zakresie współpracy z regionami



Szanse na powodzenie projektuPlatformy regionalne 

Platformy regionalne

stan obecny

planowane



Działania - Akademia CSIOZ

• Konferencje – odbyła się I Konferencja AKADEMIA CSIOZ „Informatyzacja podmiotów 

leczniczych – korzyści z wdrażania i plany na przyszłość”.

• Warsztaty IHE – Centrum wspólnie z IHE zorganizowało i przeprowadziło cztery spotkania 

warsztatowe poświęcone m.in.: teoretycznym podstawom profili integracyjnych IHE, 

praktycznym wykorzystaniu profili IHE w ramach wskazanych przypadków użycia do 

centralnych i regionalnych, lokalnych systemów teleinformatycznych.

• Wideokonferencje - zorganizowano 8 m.in. dot.: zgód pacjenta, HL7 CDA, architektury P1, 

dokumentów elektronicznych, interoperacyjności. 



Działania - Akademia CSIOZ

• Warsztaty dla przedstawicieli regionów (na szczeblu pracowników Wydziałów Zdrowia, 

kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi, Administratorów Bezpieczeństwa 

Informacji) - przeprowadzono szkolenia w Kielcach, Krakowie, Rzeszowie, Warszawie, 

Gdańsku, Olsztynie, Białymstoku, Opolu, Katowicach, Wrocławiu i Lublinie.

• Warsztaty dla pracowników działów IT – zakończono I cykl (4 warsztaty), obecnie 

realizowany jest II cykl, do tej pory odbyły się 3 warsztaty oraz III cykl do tej pory odbyły 

się 2 warsztaty.



Działania - publikacje

• Reguły tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej – udostępniona po 

konsultacjach wersja 1.2. Szablony zmieniły status na aktywny. 

• Architektura systemu – trwają pracą nad przygotowaniem analizy przepływu informacji w 

systemie ochrony zdrowia z uwzględnieniem regionów 

• Rekomendacje Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w zakresie 

bezpieczeństwa oraz rozwiązań technologicznych stosowanych podczas przetwarzania 

dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej –

dokument opublikowany na stronie CSIOZ

• Dokumentacja integracyjna dla e-Recepty



• AKADEMIA CSIOZ;

• Projekt POWER;

• Kodeks branżowy dla sektora ochrony zdrowia w zakresie ochrony danych (RODO);

• Wsparcie i doradztwo eksperckie oraz strategiczne dla regionów (m.in. opiniowanie 

założeń zgłaszanych projektów oraz założeń poszczególnych systemów)

• Udostępnienie w ramach realizacji Projektu P1  środowiska do testowania 

interfejsów sieciowych usługodawców, zgodnie z przyrostami

• Wspólnie z MZ - duża nowelizacja ustawy o sioz;

• Projekt Tukan.

Co dalej……



COŚ DLA WAS OD NAS
raporty



Dziękuję
Kontakt:

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

tel.: 22 597 09 27


