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Definicje poj ęcia e-Zdrowie
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Definicje pojęcia e-Zdrowie

Wg opisu z Portalu Zdrowia Publicznego UE:

„Narzędzia typu e-Zdrowie słuŜą do komunikacji między pacjentem a usługodawcami 
z branŜy opieki zdrowotnej, przekazywaniu danych pomiędzy poszczególnymi instytucjami 
oraz bezpośrednim kontaktom zarówno między pacjentami, jak i pracownikami słuŜby 
zdrowia. Mogą one równieŜ obejmować sieci informacji na temat zdrowia, elektroniczne 
kartoteki, usługi telemedycyny, …”

Z serwisu Prawo i Zdrowie:

„e-Zdrowie to aplikacja informacyjna i technologie komunikacji, które oddziałują na 
sektor zdrowia. e-Zdrowie takŜe moŜe oznaczać, bardziej ogólnie, uŜycie internetu albo 
innych elektronicznych mediów do „przekazywania” zdrowia skorelowanego z informacją
albo usługami . E-Zdrowie to wszelkie zastosowania technologii teleinformatycznych
w zapobieganiu chorobom, diagnostyce, leczeniu, kontroli oraz prowadzeniu zdrowego 
stylu Ŝycia.”

Wg zapisów z dokumentów Komisji Europejskiej:

„e-Zdrowie to stosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych 
i telekomunikacyjnych w celu zaspokojenia potrzeb obywateli, pacjentów, pracowników 
opieki zdrowotnej, placówek świadczących usługi opieki zdrowotnej, a takŜe władzy 
ustawodawczej i legislacyjnej .”
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Kategorie przedsi ęwzięć
realizowanych w obszarze e-Zdrowia
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Centra Przetwarzania Elektronicznej 

Dokumentacji Medycznej

Cel: 

Zapewnienie interoperacyjno ści systemów informatycznych w zakresie dost ępu 
do danych medycznych obywateli – w celu poprawy jako ści procesu leczenia, 
zwiększenia bezpiecze ństwa pacjentów i optymalizacji kosztów zwi ązanych 
z przetwarzaniem dokumentacji medycznej.

Przykłady  realizacji:

� Rejestr Danych Ratunkowych

� Dziedzinowe rozwi ązania Centrum EHR

� Regionalne Centrum EHR

� Rejestr Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
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IZIP: Elektroniczny Rekord Pacjenta

Zakres przetwarzanych danych:

� Wywiady

� Rozpoznanie i udzielona porada

� Lista zapisanych leków i zalecenia dawkowania

� Wyniki badań laboratoryjnych

� Karta wypisowa

� Informacje o szczepieniach

� Dane obrazowe
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IZIP: Sposób działania

Pacjenci mają prawo do:

� Przeglądania swoich dany

� Udzielania dostępu do danych

� Nie posiadają prawa do modyfikowania danych

Lekarz ma zawsze prawo dopisywania danych

IZIP user data

1.level 2.level 3.level

Firewalls

Internet
SSL, 3DES

Doktor

Pacjent

Health care 
institution
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IZIP: Skala wdroŜenia

� 8 mln zarejestrowanych dokumentów

� 1 mln zarejestrowanych pacjentów

� 9 tys. profesjonalistów medycznych uprawnionych 

do dokonywania wpisów 

� Wsparcie ze strony głównego czeskiego ubezpieczyciela VZT 
( 70% populacji)
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Platformy wspomagające realizację

świadczeń zdrowotnych

Cel:

Zapewnienie interoperacyjności systemów informatycznych w zakresie procesów 
związanych z organizacją świadczeń zdrowotnych
– w celu  podniesienie efektywności ekonomicznej systemu ochrony zdrowia i zwiększenia 
dostępności do usług.

Przykłady realizacji:

� System obsługi zlece ń np. w zakresie recept lekarskich (ePreskrypacja)

� Usługi z zakresu TeleMedycyny
� System obsługi bada ń i programów profilaktycznych
� Medyczne bazy wiedzy wykorzystywane w procesie diagnostycznym
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System Informatyczny Monitorowania 

Profilaktyki

Cechy rozwiązania:

� dostęp poprzez internet

� jednoznaczność przetwarzanych 
informacji  

Podstawowa funkcjonalność:

� Wyszukiwanie uczestników badania 

� Weryfikacja warunków uczestnictwa 
w skriningu 

� Rejestracja pacjenta

� Wprowadzenie wyniku badania

� Zatwierdzenie wyniku badania

� Wydruki badań i skierowań

� Rozliczanie

� Zaawansowana sprawozdawczość

Wysyłka
MonitoringBadania

Administracja

Rozliczenia
Monitoring

Moduły systemu

Oddziały 
Wojewódzkie 
NFZ

Świadczeniodawcy Centrala NFZ

Instytucja 
współpracuj ące 
(COK, WOK, MZ)

Centralna Baza Danych
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System Informatyczny Monitorowania 

Profilaktyki

Obsługiwane programy profilaktyki:

� raka szyjki macicy
� raka piersi
� chorób układu krąŜenia.

Około 6000 świadczeniodawców

korzystających z systemu.

Około 500 uŜytkowników w NFZ 
i instytucjach współpracujących.
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e-Recepty

BDU
HSDC
BDP

FARMA

Przypisano Wydano

Centrum telefoniczne
C.O.F 

Andaluzyjski
samorz ąd
zawodowy
farmaceutów 

WydanoPrzy
pisa

no

Wydano

Przypisano

DIRAYA

HSCD

Przychodnia
POZ - Specj.

Instrukcja
dla 

uŜytkownika

Intranet
COF

Intranet
SAS/JJAA

Moduł
Wydawania

RECEPTA XXI
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Specjalizowane portale internetowe

Cel:

Ułatwienie obywatelom dost ępu do informacji o systemie ochrony 
zdrowia  – w celu poprawy efektywno ści działa ń prozdrowotnych 
i poprawy dost ępności do świadcze ń, uruchomienia mechanizmów 
samokontroli i samoregulacji w systemie.

Przykłady realizacji:

� Serwisy informacyjny zawierający dane o jednostkach słuŜby zdrowia 
i zakresie świadczonych przez nie usług, warunkach ich świadczenia 
i ich dostępności - np. inf. o kolejce oczekujących 

� Serwisy z  informacjami o prowadzonych programach zdrowotnych 
i warunkach przystąpienia do nich 

� Usługi elektronicznej rejestracji 

� Usługi elektronicznego dostępu do kartotek medycznych
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InfoMedica eRejestracja

Usługa eRejestracji pacjenta może być
realizowana w modelu B2C lub B2B

� autoryzacja pacjenta, 
� przegląd dostępności usług w jednostce
� zgłoszenie wniosku o rezerwację terminu
� otrzymywanie potwierdzenia rezerwacji
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Platformy  wspomagające  zarządzanie 

systemem ochrony zdrowia

Cel: 

Zapewnienie wsparcia dla planowania i kontroli – w c elu usprawnienia 
zarządzania ochron ą zdrowia .

Przykłady realizacji:

� Baza informacji o infrastrukturze systemu ochrony z drowia

� System sprawozdawczy przetwarzaj ący dane na rzecz organów 
załoŜycielskich 

� Platforma integracyjna w zakresie obsługi publiczne j sprawozdawczo ści 
statystycznej 

� System informacyjny wspieraj ący budow ę planu zdrowotnego 

� Udost ępnianie mechanizmów umo Ŝliwiaj ących budow ę relacji typu B2B
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InfoMedica – ZakaŜenia Szpitalne

Cechy rozwiązania

� Integracja
� Ergonomia
� Automatyzacja sprawozdawczości
� Zintegrowane zarządzanie zakaŜeniami
� Wspieranie prewencji zakaŜeń

Rejestracja
przychodni Gabinety

Izba przyj ęć
i ambulatorium Oddziały

Rejestracja
pracowni

Pracownie
diagnostyczne

Rejestracja
i punkt pobra ńńńń Laboratorium

Zlecenia

Bloki 
operacyjne

Statystyka
przychodni

Statystyka
hospitalizacji

Statystyka
pracowni

Kontrola 
jako ści

i statystyka

Formularzowa dokumentacja medyczna

Kalkulacja
indywidualnych

kosztów leczenia

Archiwum dokumentacji medycznej

Obsługa 
kontraktów

i sprzeda Ŝy usług
medycznych

Finanse i ksi ęgowo ść

Rachunek kosztów

Gospodarka materiałowa
i ewidencja maj ątku

Gospodarka lekiem
i zapasami krwi

Kadry i płace

Wycena procedur
medycznych

Ruch chorych, diagnostyka i leczenie Administracja i zarz ądzanie

Wyniki

Statystyka, analityka i sprawozdawczo ść zarządcza

ZakaŜenia szpitalne
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Dziękujemy za uwag ę


