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Nazwa 
Spotkanie ze Stowarzyszeniem Twórców 

Oprogramowania Rynku Medycznego (STORM) 
Data 2016-09-20 

Temat 

1. Aktualny stan prac w Projekcie P1. 

2. Interoperacyjność systemów 

informatycznych.  

3. Korzyści wynikające z prowadzenia 

elektronicznej dokumentacji medycznej.  

Miejsce 
Centrum Systemów 

Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia 

 

Osoby obecne na spotkaniu 
 
Przedstawiciele CSIOZ: 

• Dyrektor, Marcin Węgrzyniak, 
• Zastępca Dyrektora do Spraw Informacji i Współpracy z Regionami, Wojciech Górnik, 
• Kierownik Projektu P1, Piotr Starzyk, 
• Kierownik Projektu P4, Wojciech Stefanowicz, 
• Kierownik Wydziału Informacji i Współpracy z Regionami, Marta Błędowska, 
• Paweł Masiarz, 
• Krzysztof Bugajski, 
• Waldemar Ozga, 
• Tomasz Woźniakowski, 
• Przemysław Gołębiewski, 
• Jolanta Iskra, 
• Dagmara Niemczyk, 
• Marta Brożyna, 
• Karolina Gorzka. 

 
 

Przedstawiciele STORM: 
• Prezes, Andrzej Strug, 
• Wiceprezes, Rafał Dunal, 
• Wiceprezes Robert Pawłowski, 
• Skarbnik, Henryka Koperniak 
• Sekretarz, Andrzej Czubek, 
• Tomasz Polowy, 
• Roman Radomski, 
• Dariusz Sobusik, 
• Marcin Jaworski, 
• Grzegorz Siwiec, 
• Tomasz Judycki 
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Przebieg spotkania 
 

Celem spotkania było zapoczątkowanie obustronnej współpracy na rzecz wzmacniania świadomości i 

wymiany informacji w obszarze informatyzacji ochrony zdrowia w Polsce. Na początku uczestnicy 

przedstawili istotne tematy oraz kwestie, które kolejno zostały omówione w trakcie spotkania.  

Zagadnienia przedstawione przez CSIOZ: 
1. Interoperacyjność systemów informatycznych.  

Centrum zaproponowało nawiązanie regularnej i ustrukturyzowanej współpracy w obszarze 

interoperacyjności. Przyjęto założenie, że prace związane z rozwijaniem interoperacyjności systemów i 

dokumentów elektronicznych należy prowadzić niezależnie od sytuacji, która ma miejsce w Projekcie P1. 

Interoperacyjność jest szerokim zagadnieniem, samoistnie ważnym, potrzebnym i nie należy jej 

postrzegać przez pryzmat konkretnego projektu.  

W tym celu CSIOZ planuje przeanalizować modele oceny dojrzałości wdrożeń w placówkach ochrony 

zdrowia (HIMSS), które pozwoliłyby na ocenę jakości oprogramowania medycznego. Ponadto CSIOZ 

uczestniczy w projekcie EURO-CAS realizowanym w ramach HORIZON 2020, gdzie badane będą profile 

integracyjne IHE, CSIOZ będzie miało dostęp do doświadczeń międzynarodowych w zakresie 

skuteczności profili IHE.  

W trakcie dyskusji przedstawiciele STORM zasygnalizowali zdiagnozowanie kilku problemów, które 

utrudniają prawidłową implementację standardu HL7 CDA.  

STORM zwrócił uwagę, że istnieje potrzeba aby opracowywane przez administrację publiczną standardy 

były ogłaszane w odpowiednich przepisach prawa jako powszechnie obowiązujące, ponieważ znacznie 

ułatwi to proces wdrażania i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej.  

STORM zaproponował również, aby w celu uporządkowania dyskusji nt. projektowania rozwiązań 

umożliwiających wymianę EDM, przygotować pewien zestaw zasad, celów czy rekomendacji, które 

powinny być przestrzegane przez wszystkich dostawców oprogramowania medycznego.  

2. Korzyści z prowadzania elektronicznej dokumentacji medycznej.  

CSIOZ podkreśliło, że w najbliższym czasie planuje podjąć działania, które przyczynia się do zwiększenia 

świadomości użytkowników końcowych nt. profitów płynących z prowadzenia dokumentacji medycznej w 

postaci elektronicznej. 

Dotychczas w ramach Zespołu ekspertów medycznych, który został utworzony jako organ doradczy w 

CSIOZ, odbyła się demonstracja funkcjonalności, które są dostępne na rynku w zakresie podpisywania 

EDM. 

3. Projekt P1- zaprezentowanie aktualnego stanu prac. 
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W trakcie dyskusji poinformowano, że plan naprawczy dla Projektu P1, którego założeniem jest 

fazowanie Projektu oczekuje na stanowisko Komisji Europejskiej oraz pozytywną rekomendację Komitetu 

Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. Obecnie trwają przygotowania do przeprowadzenia przez Ministerstwo 

Cyfryzacji audytu prawnego w zakresie SIWZ na zamówienie publiczne dot. realizacji drugiej fazy 

Projektu P1. Dodatkowo planowane są audyty w zakresie merytorycznym OPZ oraz audyt technologiczny 

produktów wytworzonych w fazie 1.  

Planowany termin realizacji Projektu P1 wywoływany jest zdarzeniami i są to 33 miesiące po 

zakończeniu przetargu i zakontraktowaniu Wykonawcy na jego realizacje (wykonanie). CSIOZ zakłada 

możliwość wykorzystania rozwiązań dotychczas opracowanych w ramach P1, z zastrzeżeniem zmian 

wynikających z reformy ochrony zdrowia. Jednakże procesy biznesowe przedyskutowane zostały 

ponownie ze środowiskiem medycznym i pewne zmiany do wcześniej zaprojektowanych rozwiązań 

zostały wprowadzone. 

W nawiązaniu do pytań dotyczących zależności między Projektem P1, a rozwiązaniami regionalnymi 

zostało podkreślone, że Centrum w ramach prac Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI ( 

Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych) w Ministerstwie Zdrowia, opracowało m.in. dokument 

opisujący funkcjonalności Systemu P1 z perspektywy integracji systemów zewnętrznych. Dokument ten 

wraz kilkoma uzupełniającymi jest dostępny na stronach CSIOZ: 

• Wersja maj_2016 https://www.csioz.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/rekomendacja-dla-kryteriow-

wyboru-projektow-z-sektora-zdrowia-w-ramach-priorytetu-inwestycyjnego-2/  

• Wersja aktualna wrzesień_2016 https://www.csioz.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/opis-

funkcjonalny-systemow-centralnych/  

Centrum poinformowało, że jest otwarte na ewentualne uwagi do ww. dokumentów.  

Następnie przedstawiony został problem praw autorskich do rozwiązań zrealizowanych przez platformy 

regionalne i ewentualnego sposobu wykorzystania tych rozwiązań przez CSIOZ.  

 

Zagadnienia (oczekiwania) przedstawione przez STORM: 
1. Oczekiwanie uzyskania informacji nt. Projektu P1. (omówione przez CSIOZ) 

2. Kwestia uwierzytelnienia podpisu elektronicznego.  

CSIOZ poinformowało, że obecnie trwają ustalenia w Ministerstwie Zdrowia oraz Ministerstwie Cyfryzacji 

w zakresie  m.in. kart pacjentów i kart prawa wykonywania zawodu dla środowisk medycznych, oraz e-

dowodów,  gdzie analizowania  jest również kwestia podpisów elektronicznych.  

3. STORM zależy aby zachęcić instytucje publiczne do większego zaangażowania w projekt IHE.  
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Ustalenia ze spotkania: 
 

1. STORM przekaże do CSIOZ listę zdefiniowanych problemów, które utrudniają prawidłową 

implementacje standardu HL7 CDA. (zrealizowane, uwagi przesłane 2016-09-22) 

2. Na jednym z najbliższych spotkań STORM zaprezentuje jak wygląda przekrój rynku pod kątem 

zaimplementowania liczby dokumentów w standardzie HL7 CDA w systemach obecnie oferowanych 

na rynku. CSIOZ przekaże wcześniej zakres informacji, jakie chciałby uzyskać.  

3. Przedstawiciele STORM zostali poinformowani przez CSIOZ o możliwości zaprezentowania przez 

firmy komercyjne, w których pracują lub z którymi współpracują członkowie STORM, rozwiązań, 

jakimi dysponują one w zakresie wdrażania EDM.  

4. STORM udostępni wyniki ankiety dot. prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej w 

podmiotach leczniczych, przeprowadzonej przez jednego z członków stowarzyszenia.  

5. STORM i CSIOZ przeanalizują i przygotują propozycję dot. zorganizowania zespołu/instytucji 

zajmującej się tematem interoperacyjności. 

6. Ze strony CSIOZ padła propozycja, dotycząca przysyłania do wiadomości CSIOZ kopii opinii STORM 

do projektów aktów prawnych dotyczących systemu służby zdrowia zgłoszonych w ramach 

konsultacji społecznych. 

	

 


