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Wyzwania i oczekiwania Wyzwania i oczekiwania 
stawiane systemowi ochrony stawiane systemowi ochrony 

zdrowiazdrowia

Oczekiwania obywateli na  usOczekiwania obywateli na  usłługi ugi 
medyczne na wysokim poziomiemedyczne na wysokim poziomie

Zmiany demograficzne Zmiany demograficzne –– wiwięęcej ludzi cej ludzi 
wymaga opieki dwymaga opieki dłługoterminowejugoterminowej

ZwiZwięększajacekszajace sisięę koszty opieki zdrowotnejkoszty opieki zdrowotnej



OgOgóólna wizja dzialna wizja działłaańń w ew e-- ZdrowiuZdrowiu

Lepszy poziom opieki zdrowotnejLepszy poziom opieki zdrowotnej

DostDostęęp do p do opieki medycznej na wysokim opieki medycznej na wysokim 
poziomie w dowolnym miejscu w Europiepoziomie w dowolnym miejscu w Europie

RozwRozwóój badaj badańń i i nowe wdronowe wdroŜŜeniaenia

(Gérard Comyn Head of Unit - ICT for Health

DG Information Society and Media EU Commission)



Technologie pomocTechnologie pomocąą w spew spełłnieniu nieniu 
oczekiwaoczekiwańń

TelemedycynaTelemedycyna ::telekonsultacjetelekonsultacje; opieka ; opieka 
domowa; monitoringdomowa; monitoring

EHREHR

ee--receptarecepta

Systemy informatyczne : usSystemy informatyczne : usłługodawcugodawcóóww

Zintegrowane systemy: Zintegrowane systemy: 
regionalne,centralneregionalne,centralne



Podstawowy wymPodstawowy wymóóg dla g dla 
zapewnienia  wzrostu zapewnienia  wzrostu 

gospodarczegogospodarczego

Naprawa niedostatkNaprawa niedostatk óów infrastruktury w infrastruktury 
zdrowiazdrowia oraz wspieranie skutecznego oraz wspieranie skutecznego 
śświadczenia uswiadczenia usłług. Dziaug. Działłania te muszania te musząą opieraopieraćć
sisięę na szczegna szczegóółłowej analizie optymalnego owej analizie optymalnego 
poziomu poziomu śświadczenia uswiadczenia usłług i odpowiedniej ug i odpowiedniej 
technologii, takich jak technologii, takich jak telemedycynatelemedycyna oraz oraz 
potencjale uspotencjale usłług ug ee--zdrowiazdrowia pozwalajpozwalająącym  na cym  na 
zmniejszenie kosztzmniejszenie kosztóów.w.

(Polityka sp(Polityka spóójnojnośści wspierajci wspierająąca wzrost gospodarczy i zatrudnienie:ca wzrost gospodarczy i zatrudnienie:
Strategiczne wytyczne WspStrategiczne wytyczne Wspóólnoty na lata 2007lnoty na lata 2007--2013)2013)



Plan dziaPlan działłaańń dla europejskiego dla europejskiego 
ee--HealthHealth do 2010do 2010

Identyfikacja standardIdentyfikacja standardóów wymiany danych pomiw wymiany danych pomięędzy systemami dzy systemami 
informacyjnymiinformacyjnymi
WdroWdroŜŜenie EHR. enie EHR. 
Opracowanie ram prawnych dla rozwoju produktOpracowanie ram prawnych dla rozwoju produktóów i usw i usłług ug ee--
HealthHealth
Poprawa informacji dla pacjentPoprawa informacji dla pacjentóów, w, śświadczeniodawcwiadczeniodawcóów i w i 
śświadczeniobiorcwiadczeniobiorcóów w 
UdostUdostęępnienie dedykowanego medycznego portalu pnienie dedykowanego medycznego portalu 
internetowego.internetowego.
UdostUdostęępnienie elektronicznych uspnienie elektronicznych usłług medycznych jak ug medycznych jak 
telekonsultacjetelekonsultacje, , ee--ReceptyRecepty, , ee--SkierowaniaSkierowania, , telemonitoringtelemonitoring i i 
teleopiekateleopieka..
Elektroniczne ubezpieczenia zdrowotne.Elektroniczne ubezpieczenia zdrowotne.



Plan Informatyzacji PaPlan Informatyzacji Pańństwa na stwa na 
lata 2007 lata 2007 -- 20102010

I. Przekształcenie Polski w państwo nowoczesne i przyjazne dla 
obywateli

• rozwój usługi eZdrowie

II. Zoptymalizowanie nakładów budŜetowych
• Koordynacja i integracja procesu informatyzacji
• Zapobieganie zbędnemu powielaniu zadań
• Skuteczna absorpcja funduszy UE
• Integracja rejestrów

III. Neutralność technologiczna
• Działania legislacyjne  umacniające zasadę równego traktowania
• Wspieranie neutralności technologicznej
• Zalecanie stosowania powszechnie dostępnych standardów 

informatycznych



Wsparcie prawne dla dziaWsparcie prawne dla działłaańń dla dla 
eZdrowiaeZdrowia w Polsce w Polsce 

EuropeanEuropean ee--healthhealth ActionAction Plan Plan 
COM(2004) 356COM(2004) 356
Plan Informatyzacji PaPlan Informatyzacji Pańństwastwa
Ustawa o informatyzacji..Ustawa o informatyzacji..
Ustawa o Systemie Informacji w Ochronie Ustawa o Systemie Informacji w Ochronie 
ZdrowiaZdrowia
Program operacyjny Innowacyjna Program operacyjny Innowacyjna 
gospodarka gospodarka 



Mapa drogowa 2007 r. Mapa drogowa 2007 r. -- 2013 2013 

Plan Informatyzacji PaPlan Informatyzacji Pańństwastwa
Program Operacyjny Innowacyjna GospodarkaProgram Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
InteroperacyjnoInteroperacyjnośćść w tym semantyczna w tym semantyczna EEHHRR. . 
BBezpieczny dostęp do elektronicznych. 
rekordów pacjenta w celu wsparcia opieki 
zdrowotnej



Wybrane cele ogWybrane cele ogóólnelne

UmoUmoŜŜliwienie dostliwienie dostęępu do informacji o pu do informacji o śświadczeniach na wiadczeniach na 
rzecz pacjenta: pacjentom, lekarzom oraz podmiotom rzecz pacjenta: pacjentom, lekarzom oraz podmiotom 
uprawnionym do dostuprawnionym do dostęępu do takiej informacji,pu do takiej informacji,

Kontrola wydatkowania Kontrola wydatkowania śśrodkrodkóów publicznych w publicznych 
przeznaczanych na opiekprzeznaczanych na opiekęę zdrowotnzdrowotnąą oraz podniesienie oraz podniesienie 
efektywnoefektywnośści ich wykorzystania poprzez ci ich wykorzystania poprzez „„uszczelnienieuszczelnienie””
systemu,systemu,

Podniesienie jakoPodniesienie jakośści usci usłług medycznych poprzez ug medycznych poprzez 
zwizwięększenie ich dostkszenie ich dostęępnopnośści oraz wprowadzenie nowych ci oraz wprowadzenie nowych 
metod metod npnp.: .: telemedycynatelemedycyna,,



Wybrane cele ogWybrane cele ogóólne 2lne 2

UdostUdostęępnienie skonsolidowanych narzpnienie skonsolidowanych narzęędzi dzi 
umoumoŜŜliwiajliwiająących monitoring oraz dokonywanie analiz cych monitoring oraz dokonywanie analiz 
cacałłoośści systemu opieki zdrowotnej, a co za tym idzie ci systemu opieki zdrowotnej, a co za tym idzie 
dostarczenie danych do precyzyjniejszego planowania i dostarczenie danych do precyzyjniejszego planowania i 
podejmowania strategicznych decyzji w tym zakresie,podejmowania strategicznych decyzji w tym zakresie,

UmoUmoŜŜliwienie realizacji standardliwienie realizacji standardóów bezpieczew bezpieczeńństwa stwa 
zdrowotnego w strukturach pazdrowotnego w strukturach pańństwa oraz Unii stwa oraz Unii 
Europejskiej oraz wymiany informacji i usEuropejskiej oraz wymiany informacji i usłług w ramach ug w ramach 
UE,UE,

Uzyskanie kontroli nad caUzyskanie kontroli nad całłoośściciąą opieki zdrowotnej i opieki zdrowotnej i 
optymalizacja jej dziaoptymalizacja jej działłania.ania.



Zwiększenie wykorzystania standardów
Interoperacyjność

Transfer technologii
Rozwój nowych aplikacji
Wzrost bezpieczeństwa (w ochronie 
zdrowia)
Wspieranie wzrostu ekonomicznego

Wybrane cele ogWybrane cele ogóólne 3lne 3



INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTINDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓÓW W 
KLUCZOWYCH, W TYM DUKLUCZOWYCH, W TYM DUśśYCH, W RAMACH YCH, W RAMACH 

NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007--
2013 2013 

„„Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i 
UdostUdostęępnienia Zasobpnienia Zasobóów Cyfrowych o Zdarzeniach w Cyfrowych o Zdarzeniach 
Medycznych Medycznych –– SIMSIM”” –– 200 200 mlnmln euroeuro
„„Platforma udostPlatforma udostęępniania pniania onon--lineline ususłług i zasobug i zasobóów w 
cyfrowych rejestrcyfrowych rejestróów publicznych i rejestrw publicznych i rejestróów w 
medycznychmedycznych”” –– 15 15 mlnmln euroeuro
„„Systemy zwiSystemy zwiąązane z przebudowzane z przebudowąą, , 
dostosowaniem, utrzymywaniem i monitorowaniem dostosowaniem, utrzymywaniem i monitorowaniem 
rejestrrejestróów i innych zasobw i innych zasobóów ochrony zdrowiaw ochrony zdrowia”” -- 20 20 
mlnmln euroeuro
„„Usprawnianie i integracja systemUsprawnianie i integracja systemóów w 
informatycznych w ochronie zdrowiainformatycznych w ochronie zdrowia”” -- 20 20 mlnmln euroeuro



Problemy do rozwiProblemy do rozwiąązaniazania

Integracja dziaIntegracja działłaańń „„centralnychcentralnych”” i i ””regionalnychregionalnych””

Stworzenie warunkStworzenie warunkóów do skorzystania ze w do skorzystania ze 
śśrodkrodkóów w RPO dla placw w RPO dla placóówek ochrony zdrowia wek ochrony zdrowia ––
konkurencja z innymi podmiotamikonkurencja z innymi podmiotami

UdziaUdziałł finansowy Organfinansowy Organóów Zaw ZałłooŜŜycielskichycielskich--
ograniczenia wynikajograniczenia wynikająące z ce z „„ krkróótkiej kotkiej kołłdrydry””

WWłłasne inwestycje moasne inwestycje moŜŜliwe dla nielicznych liwe dla nielicznych 



Jakie mamy moJakie mamy moŜŜliwoliwośści wsparcia?ci wsparcia?

Aktywny udziaAktywny udziałł w innych w innych źźrróóddłłach finansowania ( ach finansowania ( 
dostarczanie wiedzy na temat takich modostarczanie wiedzy na temat takich moŜŜliwoliwośści ci 
–– mi.rolami.rola CSIOZCSIOZ

ObniObniŜŜenie kosztenie kosztóów dziw dzięęki otwarciu rynku( ki otwarciu rynku( 
interoperacyjnointeroperacyjnośćść ,otwarte standardy, stabilno,otwarte standardy, stabilnośćść
i przewidywalnoi przewidywalnośćść dziadziałłaańń np.MZ,NFZnp.MZ,NFZ

„„UUŜŜyczanie systemyczanie systemóóww”” ( tak aby by( tak aby byćć zgodnym z zgodnym z 
prawem zamprawem zamóówiewieńń publicznych, ochrony publicznych, ochrony 
konkurencji,kosztykonkurencji,koszty administracyjne) administracyjne) 



Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy 

i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych 

Platforma udostępniania 

„on-line” usług i 

zasobów cyfrowych  

rejestrów medycznych, 

System ewidencji 

rejestrów w ochronie 

zdrowia 

PESEL

MSWiA

KEP
Ministerstwo Finansów

Centralny 
Wykaz 

Usługodawców

Centralny 
Wykaz 

Usługobiorców 

System Informacji Medycznej „SIM”
Ewidencja 

Świadczeń Zdrowotnych 
i Usług Medycznych
(Minister Zdrowia)

Moduł udostępniania 

danych o 

wykonanych i 

planowanych 

świadczeniach 

Moduł analityczno -

statystyczny

Moduł 

admnistracyjny

Moduł wymiany 

dokumentacji 

elektronicznej

Moduł 

sprawozdawczy (dane 

od usługodawców)

System 
Wspomagania 
Ratownictwa 
Medycznego

System Statystyki 
Ochrony Zdrowia

System 
Monitorowania 

ZagroŜen

System 
Monitorowania 

Kształcenia 
Pracowników 
Medycznych

System 
Monitorowania 

Kosztów Leczenia 

System ewidencji 
zasobów Ochrony 

Zdrowia

System 
Monitorowania 

Obrotu Produktami 
Leczniczymi

System 
Monitorowania 
Dostępności do 

Świadczeń 

Gruźlica i choroby płuc
Instytut Gruźlicy 

I Chorób Płuc

Nowotwory
Instytut Onkologii

Inne rejestry Chorobowość 
Szpitalna 

PZH

Choroby 
zakaźne

PZH

Choroby Zawodowe
Instytut Medycyny 

Pracy

Przedmiotowe rejestry 
medyczne 

TERYT
GUS

Referencyjne Rejestry 
Urzędowe 

systemy identyfikacji ludzi, jednostek 
organizacyjnych, terytorium

Rejestr Zakładów 
Opieki Zdrowotnej

Rejestr 
farmaceutów

Rejestr 
Zawodów 

Medycznych

Pierwotne, 
Referencyjne 

Rejestry medyczne 
Ochrony Zdrowia 

Usługodawca
(ZOZ, Praktyka 

Apteka itp.)

NFZ/ inni płatnicy 
świadczeń

Instytuty

Główny Inspektorat 
Sanitarny

Główny Inspektorat 
Farmaceutyczny

Organy Administracji 
Rządowej 

i samorządowej

Obywatel/Pacjent

SYSTEM INFORMACJI W OCHRONIE ZDROWIA
wg projektu ustawy o informacji w ochronie zdrowia

Udostępnianie danych

Aktualizacja 
i udostępnianie 

danych 

Jednostkowe 
informacje

 o świadczeniach 
zdrowotnych, 

usługach medycznych, 
zgonach 

i urodzeniach 

Informacja o wykonanych 
świadczeniach 

i usługach medycznych

Aktualizacja 
i udostępnienia

 danych 

Usługodawca
(ZOZ, Praktyka 

Apteka itp.)

Informacja o wykonanych 
świadczeniach 

i usługach medycznych

Wymiana informacji 
medycznej 

w tym elektronicznej 
dokumentacji medycznej 

EHR

Informacja o pacjencie

Informacja 
o zrealizowanych 

świadczeniach zdrowotnych
i usługach medycznych

„Internetowe konto pacjenta”

Moduł integracji z 

rejestrami 

medycznymi 

MoŜliwość 
wygenerowania 
elektronicznego  

dokumentu 
rozliczeniowego 

oraz elektronicznej 
faktury

MINISTERSTWO ZDROWIA
CSIOZ

Informacja 
o ubezpieczonych

Główny Urząd Statystyczny

ZUS/KRUS

udostępnianie 
danych o wykonanych 
jednostkowych 
świadczeniach 
zdrowotnych 
finansowanych 
przez płatnika  

Elektroniczny 
dokument 

rozliczeniowy 
Faktura 

elektroniczna  

Informacja 
o opłacanych

 składkach 
ubezpieczenia 
zdrowotnego

Aktualizacja danych w rejestrach referencyjnych 
(wpis do rejestru)

Udostępnianie dokumentacji elektroniczej
Zapisy do lekarza on-line

Centralny 
Rejestr 
Lekarzy

Centralny Rejestr 
Pielęgniarek 
i PołoŜnych

Rejestr 
Indywidualnych

 i Grupowych 
Praktyk Lekarskich 

Rejestr Zezwoleń 
na prowadzenie 

Aptek 

Rejestr 
Indywidualnych

 i Grupowych 
Praktyk 

Pielęgniarek i PołoŜnych  

Rejestr 
Diagnostów 

Laboratoryjnych

Rejestr Hurtowni 
Farmaceutycznych

RADA MINISTRÓW

Informacja 
zdrowotna

Informacja 

zdrowotna

Portal informacyjny
www.ezdrowie.gov.pl

Systemy informatyczne 

dotyczące ochrony 

zdrowia finansowane z 

Programu Operacyjnego 

„Innowacyjna Gospodarka 

2007 - 2013”

Referencyjne 
Rejestry Urzędowe
Bazowe Rejestry Referencyjne

Rejestry medyczne

Załącznik numer 1 

do uzasadnienia 

ustawy o systemie 

informacji w ochronie 

zdrowia 

E - PUAP–

ELEKTRONICZNA 

PLATFORMA USŁUG 

ADMINISTRACJI 

PUBLICZNEJ

Aktualizacja i udostępnianie danych on-line

MSWIA

Usługi on-line

System 
Rozliczeń Usług Medycznych 

„RUM” w NFZ

System 
Informacyjny 

Statystyki 
Publicznej 

Centralny Wykaz 
Pracowników Medycznych 

Wtórne, referencyjne 
rejestry medyczne
(Minister Zdrowia) 

Informacja o wykonanych 
świadczeniach 

i usługach medycznych 
finansowanych przez NFZ

RUM



Perspektywa pacjenta



Rejestry medyczne 



Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy 

i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych 

Platforma udostępniania 

„on-line” usług i 

zasobów cyfrowych  

rejestrów medycznych, 

System ewidencji 

rejestrów w ochronie 

zdrowia 

PESEL

MSWiA

KEP
Ministerstwo Finansów

Centralny 
Wykaz 

Usługodawców

Centralny 
Wykaz 

Usługobiorców 

System Informacji Medycznej „SIM”
Ewidencja 

Świadczeń Zdrowotnych 
i Usług Medycznych

(Minister Zdrowia)
Moduł udostępniania 

danych o 

wykonanych i 

planowanych 

świadczeniach 

Moduł analityczno -

statystyczny

Moduł 

admnistracyjny

Moduł wymiany 

dokumentacji 

elektronicznej

Moduł 

sprawozdawczy (dane 

od usługodawców)

TERYT
GUS

Udostępnianie danych

Aktualizacja 
i udostępnianie 

danych 

Moduł integracji z 

rejestrami 

medycznymi 

E - PUAP–

ELEKTRONICZNA 

PLATFORMA USŁUG 

ADMINISTRACJI 

PUBLICZNEJ

Aktualizacja i udostępnianie danych on-line

Centralny Wykaz 
Pracowników Medycznych 

rejestry medyczne

SIM a ePUAP



SIM a Rozliczenia 
świadczeń

RUM



Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy 

i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych 

Platforma udostępniania 

„on-line” usług i 

zasobów cyfrowych  

rejestrów medycznych, 

System Informacji Medycznej „SIM”
Ewidencja 

Świadczeń Zdrowotnych 
i Usług Medycznych
(Minister Zdrowia)

Moduł udostępniania 

danych o 

wykonanych i 

planowanych 

świadczeniach 

Moduł analityczno -

statystyczny

Moduł 

admnistracyjny

Moduł wymiany 

dokumentacji 

elektronicznej

Moduł 

sprawozdawczy (dane 

od usługodawców)

Gruźlica i choroby płuc
Instytut Gruźlicy 

I Chorób Płuc

Nowotwory
Instytut Onkologii

Inne rejestry Chorobowość 
Szpitalna 

PZH

Choroby 
zakaźne

PZH

Choroby Zawodowe
Instytut Medycyny 

Pracy

Przedmiotowe rejestry 
medyczne 

Jednostkowe 
informacje

 o świadczeniach 
zdrowotnych, 

usługach medycznych, 
zgonach 

i urodzeniach 

Moduł integracji z 

rejestrami 

medycznymi 

SIM a rejestry 
przedmiotowe



Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy 

i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych 

System Informacji Medycznej „SIM”
Ewidencja 

Świadczeń Zdrowotnych 
i Usług Medycznych

(Minister Zdrowia)
Moduł udostępniania 

danych o 

wykonanych i 

planowanych 

świadczeniach 

Moduł analityczno -

statystyczny

Moduł 

admnistracyjny

Moduł wymiany 

dokumentacji 

elektronicznej

Moduł 

sprawozdawczy (dane 

od usługodawców)

System 
Wspomagania 
Ratownictwa 
Medycznego

System Statystyki 
Ochrony Zdrowia

System 
Monitorowania 

ZagroŜen

System 
Monitorowania 

Kształcenia 
Pracowników 
Medycznych

System 
Monitorowania 

Kosztów Leczenia 

System ewidencji 
zasobów Ochrony 

Zdrowia

System 
Monitorowania 

Obrotu Produktami 
Leczniczymi

System 
Monitorowania 
Dostępności do 

Świadczeń 

Instytuty

Główny Inspektorat 
Sanitarny

Główny Inspektorat 
Farmaceutyczny

Organy Administracji 
Rządowej 

i samorządowej

Moduł integracji z 

rejestrami 

medycznymi 

MINISTERSTWO ZDROWIA
CSIOZ

Główny Urząd Statystyczny

System 
Informacyjny 

Statystyki 
Publicznej 

SIM i dziedzinowe 
systemy 
teleinformatyczne



Czym kierowano siCzym kierowano sięę podczas prac podczas prac 
nad ustawnad ustawąą??

Wykorzystanie najlepszych wzorcWykorzystanie najlepszych wzorcóów w śświatowych wiatowych 
(Dania, Nowa Zelandia, Kanada, USA, Wielka (Dania, Nowa Zelandia, Kanada, USA, Wielka 
Brytania) Brytania) 
UwzglUwzglęędnienie cadnienie całłoośści regulacji europejskiej i ci regulacji europejskiej i 
krajowej w dziedzinie informatyki i ochrony zdrowiakrajowej w dziedzinie informatyki i ochrony zdrowia
Konsultacja zaKonsultacja załłooŜŜeeńń ze specjalistami ze specjalistami 
Opracowanie projektu ustawy w ramach zespoOpracowanie projektu ustawy w ramach zespołłu u 
mimięędzyresortowego (m.in. Przedstawiciele MZ, dzyresortowego (m.in. Przedstawiciele MZ, 
MSWiA, GUS, MON, NFZ) MSWiA, GUS, MON, NFZ) 
MoMoŜŜliwoliwośćść finansowania ze finansowania ze śśrodkrodkóów unijnych w unijnych 
(przyj(przyjęęto projekty opracowane przez CSIOZ na to projekty opracowane przez CSIOZ na 
łąłączncznąą kwotkwotęę 1,2 1,2 mldmld PLN)PLN)



Wybrane cele i zadania systemu informacyjnego Wybrane cele i zadania systemu informacyjnego ––
podsumowanie dotychczasowej dyskusjipodsumowanie dotychczasowej dyskusji

ObniObniŜŜenie kosztenie kosztóów poprzez m.in. Zapewnienie w poprzez m.in. Zapewnienie 
wspwspóółłdzielenia zasobdzielenia zasobóów informacyjnych i sprzw informacyjnych i sprzęętowych towych 
(rozproszenie system(rozproszenie systemóów)w)
PowiPowięększenie wiarygodnokszenie wiarygodnośści i jakoci i jakośści danych (poprzez ci danych (poprzez 
algorytmizacjalgorytmizacjęę kontroli danych)kontroli danych)
ZwiZwięększenie bezpieczekszenie bezpieczeńństwa systemstwa systemóów i danychw i danych
UmoUmoŜŜliwienie terminowego przepliwienie terminowego przepłływu danych pomiywu danych pomięędzy dzy 
jednostkami resortu OZjednostkami resortu OZ
Zapewnienie interoperacyjnoZapewnienie interoperacyjnośści w systemach ci w systemach 
informatycznych ochrony zdrowiainformatycznych ochrony zdrowia



RekomendacjeRekomendacje

ee-- zdrowie istotnym trwazdrowie istotnym trwałłym elementem ym elementem 
modernizacji systemu ochrony zdrowia modernizacji systemu ochrony zdrowia 
budowane w oparciu o narodowe budowane w oparciu o narodowe 
priorytety sppriorytety spóójne z UE ( jne z UE ( interoperacyjnointeroperacyjnośćść, , 
EHR, EHR, ee--receptarecepta i inne i inne ee--ususłługiugi, , 
bezpieczebezpieczeńństwo stwo informacji,einformacji,e--kartykarty))
Informatyzacja w ochronie zdrowia  to Informatyzacja w ochronie zdrowia  to 
proces wkomponowany w projekt budowy proces wkomponowany w projekt budowy 
spospołłeczeeczeńństwa informacyjnego w Polsce stwa informacyjnego w Polsce 



DziDzięękujkuj ęę za uwagza uwag ęę

Leszek  Sikorski  Leszek  Sikorski  

l.sikorski@csioz.gov.pll.sikorski@csioz.gov.pl


