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

Celem Projektu, jest budowa elektronicznej platformy usług publicznych w
zakresie ochrony zdrowia umożliwiającej organom administracji publicznej i
obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o
zdarzeniach medycznych, w zakresie zgodnym z ustawą z dnia 28 kwietnia
2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Cele szczegółowe :

• Poprawa jakości obsługi pacjenta

• Zapewnienie wiarygodności i kompletności danych o zdarzeniach medycznych

• Umożliwienie wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

• Wsparcie dla planowania opieki zdrowotnej

• Wsparcie dla zarządzania kryzysowego

• Zapewnienie interoperacyjności systemów informacyjnych w obszarze ochrony zdrowia



System informacji obejmuje bazy danych funkcjonujące w ramach: 

• Systemu Informacji Medycznej (SIM),

• dziedzinowych systemów teleinformatycznych: 

–Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia, 

–Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia, 

–Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia, 

–Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego, 

–Systemu Monitorowania Zagrożeń, 

–Systemu Monitorowania Dostępności do Świadczeń Opieki Zdrowotnej, 

–Systemu Monitorowania Kosztów Leczenia i Sytuacji Finansowo-Ekonomicznej Podmiotów Leczniczych, 

–Zintegrowanego System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, 

–Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych; 

• rejestrów medycznych. 

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia 



23 lipca 2014 r., Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o systemie informacji
w ochronie zdrowia, dotyczącą przesunięcia terminu obowiązkowego
prowadzenia dokumentacji medycznej tylko w postaci elektronicznej
z 1 sierpnia 2014 r., na 1 sierpnia 2017 r.

* Obecnie trwa procedowanie kolejnego projektu ustawy o zmianie ustawy o
systemie informacji w ochronie zdrowia.

Nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia



• Elektroniczna recepta

• Elektroniczne skierowanie 

• Elektroniczne zlecenie

• Telemedycyna

• Outsourcing

• Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

• (…)

Ramowy zakres zmian legislacyjnych



EDM – planowane zmiany w ustawie o SIOZ

• e-Recepta

1 sierpnia 2016 r.

• e-Skierowanie, e-Zlecenie

1 marca 2017 r.

• Pozostała EDM (proponowana tylko indywidualna)

1 sierpnia 2017 r.
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Główne korzyści do obywateli wynikające z realizacji Projektu P1:

• możliwość korzystania z e-skierowania i e-zlecenia;

• możliwość przesłania deklaracji POZ w postaci elektronicznej;

• łatwy dostęp do informacji o przebiegu leczenia;

• możliwość udostępnienia danych o przebiegu leczenia w innych placówkach wybranemu lekarzowi;

• możliwość wyszukania personelu medycznego; 

• możliwość lokalizacji podmiotów realizujących określone świadczenia zdrowotne; 

• możliwość kontaktu z wybranym personelem medycznym;

• przypomnienie o zaplanowanych terminach.

• możliwość korzystania z e-recepty, 

• możliwość uzyskiwania elektronicznego zwolnienia lekarskiego;

• informacja o preskrypcji leków możliwość bieżącego sprawdzenia dawkowania; 

• możliwość wprowadzania danych krytycznych przez lekarza pacjenta;

• możliwość umieszczania wpisów własnych; 
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Dziękuję za uwagę

Kontakt: r.orlik@csioz.gov.pl




