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Strategia – przemyślany plan działań w jakiejś dziedzinie*

Przemyślany
plan działań

*http://sjp.pwn.pl/szukaj/Strategia.html
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Elementy na zielonym tle – domena CSIOZ
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Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ)
jest:

powołaną przez Ministra Zdrowia państwową jednostką budżetową, 
której głównym przedmiotem działalności jest realizacja zadań z zakresu 
budowy społeczeństwa informacyjnego, obejmujących organizację 
i ochronę zdrowia oraz harmonizację z Unią Europejską w ramach 
funduszy strukturalnych i programów e-zdrowie. 

nie jest:
• podmiotem działającym dla zysku, ani producentem, ani też dostawcą 

oprogramowania dla sektora ochrony zdrowia
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Ponadto CSIOZ:
• realizuje zadania wspierające rozwój systemów ewidencyjno -

informatycznych dotyczących usług medycznych.

• odpowiada za procesy wdrażania i monitorowania projektów oraz 
funkcjonowania systemów informacyjnych w ochronie zdrowia.

• jest jednostką odpowiedzialną za współpracę międzynarodową 
w obszarze informatyzacji ochrony zdrowia.

• realizuje zadania z zakresu statystyki publicznej w ochronie zdrowia 
oraz odpowiada za prowadzenie statystyki resortowej.
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Elektronizacja, informatyzacja, interne-
tyzacja zasobów, a także konsekwencja 
w ich tworzeniu i łączeniu  jest drogą do 
zbudowania systemu informacji w ochronie 
zdrowia – systemu bardzo wprawdzie 
złożonego, jednak mimo wszystko 
możliwego do realizacji w nieodległej 
perspektywie czasowej.
Jego scehmat zamieszczony jest na stronie 
Centrum Systemów Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia.
Warto uświadomić sobie, z jakich 
elementów system informacji się składa 
– i kto jest dostawcą czy twórcą tych 
elementów. 
Głównym narzędziem jest tu 
Rozporządzenie RM w sprawie Krajowych 
Ram Interoperacyjności (Dz.U. 2016 poz. 113 )



7https://www.csioz.gov.pl/schemat-systemu-informacji-w-ochronie-zdrowia/
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Aplikacje - oprogramowanie do wszelkich systemów stosowanych w ochronie zdrowia –
bez względu na wielkość podmiotu czy przedsiębiorstwa powinny być wynikiem 
naturalnego działania postępu technicznego i konkurencji pomiędzy producentami.

Zawsze jednak bezwzględnie trzeba pamiętać o: 

1. interoperacyjności systemów (możliwości ich wzajemnego współdziałania)

2. możliwości bezstratnego importu/eksportu danych/dokumentów

3. możliwości konwersji formy i/lub postaci danych/dokumentów

4. rozliczalności (powiązania osób z tworzonymi przez nie dokumentami mającymi 
atrybuty dowodów)

5. integralności dokumentów, komunikatów i logów systemowych
https://epodrecznik.mac.gov.pl/

https://epodrecznik.mac.gov.pl/
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Strona główna ZUS
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…

Projekt P2 –
platforma 
rejestrów 
medycznych;
Poszczególne 
rejestry mają 
różną strukturę, 
a mimo to 
umieszczone są 
na tej samej 
platformie 
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Punktem wyjścia jest rejestracja na platformie 
ePUAP – założenie konta i wykorzystywanie go do 
realizacji wszelkich spraw związanych z 
kontaktami między podmiotami publicznymi – w 
szczególności spraw dokumentowanych 
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Do 
funkcjonowania 
w e-środowisku 
trzeba się 
przyzwyczaić!

Dokumenty 
elektroniczne 
to nie skany 
dokumentów 
papierowych, 
lecz dokumenty 
o przeszukiwalnej
strukturze 
w formacie XML, 
tworzone w 
oparciu o wzorce 
w standardzie 
HL7 CDA
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W związku z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
I RADY (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. 

w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania 
w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym 

oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE 
trwają bardzo intensywne prace nad wdrożeniem technik identyfikacji 

i uwierzytelniania osób, dokumentów, systemów, procedur…

Niezależnie od 
efektów tych prac 
należy zaopatrzyć 
się w Profil 
Zaufany ePUAP! 
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…
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Na stronie głównej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 
(http://csioz.gov.pl) można łatwo odszukać  miejsce publikacji reguł tworzenia 
elektronicznej dokumentacji medycznej: 
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Wszystkie dokumenty 
tworzone są na 
podstawie 
udostępnionych 
wzorów w standardzie 
HL7 CDA (zawartość 
informacyjna 
dokumentu) oraz 
polskiej transformaty –
pliku powodującego 
określony wygląd 
dokumentu.
Wzory udostępniane 
są na stronie Centrum 
Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia
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Słowniki udostępniane przez GUS – TERYT TERC, TERYT SIMC

2
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Przykład wizualizacji 
recepty. Należy zwrócić 
uwagę na podział 
każdego dokumentu na 
stałe obszary, 
czytelność, 
kompletność 
informacyjną, 
wskazanie wzoru, na 
podstawie którego 
został utworzony…



Fragment kodu e-recepty – w standardzie HL7 CDA (XML)
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Widoczne stają się powiązania pomiędzy pozornie niemającymi ze sobą nic 

wspólnego elementami systemu informacji w ochronie zdrowia, zasobami 

Głównego Urzędu Statystycznego (TERYT  TERC, TERYT SIMC), Rejestrem 

Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, standardem HL7 CDA, platformą 

ePUAP, profilem zaufanym ePUAP, językiem XML, interoperacyjnością (zdolnością 

odrębnych systemów teleinformatycznych do bezpośredniego współdziałania)…

Elektroniczna dokumentacja medyczna składa się z pojedynczych dokumentów, 

które muszą dać się łączyć w większe zbiory w elektronicznym środowisku, 

niezależnie od czasu i miejsca ich wytworzenia. Cel ten można osiągnąć stosując 

standardy światowe.
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„Nie od razu Kraków zbudowano…” 
Droga do celu wiedzie zatem przez niezależnie, równolegle prowadzone 
prace związane z wdrażaniem standardów elektronicznej dokumentacji 
medycznej, tworzeniem warunków interoperacyjności 
(porządkowaniem istniejących już zasobów elektronicznych, baz 
danych), szkoleniami pracowników tworzących dokumenty medyczne, 
tworzeniem oprogramowania dostosowanego do nowych wymagań.
Jednym z elementów szkoleń jest opanowywanie nowych narzędzi, 
nabywanie umiejętności stosowania podpisów elektronicznych (eIDAS)
– gdyż „dokument” niezabezpieczony przed niekontrolowaną 
modyfikacją nie jest dokumentem, traci moc i wartość dowodową…   
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Jednym z narzędzi, od których można zacząć przygotowywanie się do 
pracy z dokumentami elektronicznymi i podpisem elektronicznym jest 
profil zaufany ePUAP – służący do podpisywania dokumentów 
elektronicznych. Niezbędne będzie założenie konta na platformie ePUAP 
i potwierdzenie tożsamości w Punkcie Potwierdzającym.
Można bezpośrednio wykorzystać pożytki płynące z posiadania profilu 
zaufanego, czyli możliwości elektronicznego podpisywania dokumentów 
elektronicznych.

Dokumenty tworzone na ePUAP są dokumentami w formacie XML – co 
otwiera zupełnie nowe możliwości. Oto przykład przesyłania dokumentu 
elektronicznego podpisanego profilem zaufanym – i jego weryfikacja…  



• Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia
• Ustawa o podpisie elektronicznym (do dnia 2016-07-01)
• Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne
• Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
• Kodeks postępowania administracyjnego
• …
Powyższe przepisy w pełni umożliwiają wykorzystywanie dokumentów elektronicznych w codziennej praktyce. 

Warunek – przesyłane dokumenty muszą być elektronicznie podpisane!

Obowiązujące przepisy prawa:



Podsumowanie:
• Konieczność stosowania standardów – aktualności na stronie CSIOZ

• Zachowanie zasad opisanych w rozporządzeniu RM w sprawie 

Krajowych Ram Interoperacyjności 

• Pełne upowszechnienie dokumentów strukturalnych (XML) 

• Brak przeszkód prawnych, by wszystkie dokumenty  (także kategorii  

archiwalnej „A”) wytwarzać i przesyłać drogą elektroniczną.

• Pełna implementacja zasad opisanych w rozporządzeniu eIDAS

(identyfikacja/podpis/pieczęć elektroniczna/znakowanie czasem)
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Dziękuję za uwagę

Kontakt: biuro@csioz.gov.pl

ePUAP ESP:  /csiozgovpl/SkrytkaESP
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