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Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek 

Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego                  

na 2. posiedzeniu Senatu w dniu 18 grudnia 2019 r. w sprawie przydatności prowadzenia 

dokumentacji medycznej w formie elektronicznej w zarządzaniu jednostkami służby 

zdrowia uprzejmie proszę przyjąć poniższe wyjaśnienia.

1) W jakim zakresie przy pomocy wdrażanego obecnie systemu będzie można 
rejestrować i analizować codzienną pracę poszczególnych pracowników  
(technicznych, pomocniczych i lekarzy), w przypadku poszczególnych 
podjednostek (oddziałów, pracowni itd.) koszt i wykorzystanie badań 
laboratoryjnych w jednostkowych przypadkach, odstępstwa od procedur 
medycznych i powikłania, indywidualne koszty leczenia? 

2) Jaka będzie agregacja i analiza danych? 

Zakres i gromadzenie danych: 

W zakresie systemu P1 (e-Zdrowie) następuje weryfikacja i rejestracja operacji 

związanych z wystawianiem recept, realizacji recept papierowych i elektronicznych, 

obsługa skierowań oraz przyjmowanie danych o zdarzeniach medycznych i informacji               
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o wytworzonej dokumentacji medycznej. Do chwili obecnej Platforma P1 przyjęła ponad   

1 mld dokumentów. System przekazuje ok. 3 mln dokumentów dziennie do Hurtowni 

Danych e-zdrowia (HD) w celu dalszego ich przetwarzania i agregacji. 

Przetwarzanie, łączenie i agregacja danych:

Hurtownia danych P1 (HD) jest komponentem odpowiedzialnym za przyjmowanie 

danych przetwarzanych przez aplikacje P1 oraz aplikacje zewnętrzne, ich utrwalanie, 

normalizowanie, anonimizację danych wrażliwych, podnoszenie jakości (data quality) 

oraz, w zależności od celu przetwarzania, wykonywanie odpowiednich agregacji oraz 

udostępniania zbiorów do dalszego wykorzystania. Hurtownia dostarcza również 

mechanizmy monitorujące udostępnianie danych użytkownikom, w szczególności 

prowadzi rejestr zapytań.

Analiza danych:

Wspieranie prac analitycznych oraz udostępnianie danych innym systemom jest jednym 

z głównych zadań HD. Zadania te są realizowane przez dedykowane komponenty 

odpowiednio sprofilowane do stawianych celów. Są to:

 komponent eksploracyjny – dostarcza kompletne środowisko do eksploracji danych. 

Jest to podstawowe środowisko pracy zespołu analityków Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w którym powstają dedykowane, przekrojowe 

analizy z zakresu e-zdrowia;

 komponent wykrywania nadużyć – komponent odpowiedzialny za analizy post-

factum danych dotyczących udzielonych świadczeń medycznych, zrealizowanych 

recept w celu wykrywania potencjalnych nadużyć i nieprawidłowości; 

 komponent monitorowania – komponent odpowiedzialny za przetwarzanie danych 

analitycznych i dostarczanie użytkownikowi informacji o istotnych wskaźnikach, 

których interpretacja jest ważna z punktu widzenia podejmowania działań 

operacyjnych w szeroko rozumianym systemie ochrony zdrowia (np. wskaźniki 

dotyczące wczesnego wykrywania pandemii);

 komponent raportowy – dostarcza katalog predefiniowanych raportów, którymi jest 

przekazywana informacja w wybranych obszarach takich, jak: ogólne statystyki, 

charakter prac podmiotów leczniczych, aptek czy pracowników medycznych. 

Dostarcza również szczegółowe informacje dotyczące przepisywanych leków oraz 

ich realizacji.
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Analiza pracy pracowników i jednostek: 

Komponent HD gromadzi szczegółowe informacje odnośnie wystawianych przez 

poszczególnych pracowników medycznych dokumentów elektronicznych. Zarówno 

komponent HD, jak i cały System P1 nie zbiera danych dotyczących pracy tych 

pracowników (np. godziny pracy). Na podstawia dostępnych danych są przygotowywane 

raporty dotyczące liczb wystawianych dokumentów czy odchylenia od wartości średnich. 

Informacje można odnosić do poziomu pojedynczego aktora systemu ochrony zdrowia, 

jak i agregować je (np. województwa, wiek lekarza itd.).

Efektywność wykorzystania usług medycznych:

HD gromadzi szczegółowe informacje odnośnie wystawianych leków oraz ich realizacji, 

skierowań czy zdarzeń medycznych. Dodatkowo, łącząc dane, ma możliwość 

dostarczania informacji przekrojowych (np. dla pacjenta), w szczególności informacji 

finansowych. Efektywność wykorzystania usług medycznych jest monitorowana przez 

szereg wskaźników i raportów dostarczanych przez poszczególne komponenty. 

3) Jak będzie wyglądała wymiana informacji i koordynacja między jednostkami 
służby zdrowia?

System P1 ma co do zasady wspierać wymianę informacji o wytworzonej dokumentacji 

medycznej w postaci elektronicznej. Zgodnie z założeniami, do Systemu P1 raportowane 

będą tzw. indeksy elektronicznej dokumentacji medycznej. Indeksy te będą nieść za 

sobą m.in. informacje odnośnie adresu repozytorium EDM, w którym znajdować się 

będzie przedmiotowa dokumentacja. Po uwierzytelnieniu w ramach komunikacji                          

z Systemem P1, usługodawca, który będzie występował o dokumentację medyczną (po 

stosownej weryfikacji zgód pacjentów), otrzyma adres repozytorium, z którego będzie 

mógł pobrać dokumentację, o którą wnioskował i do której pacjent jako właściciel 

dokumentacji medycznej wyraził zgodę. Wszystkie operacje, w postaci logów,                            

z udostępnienia EDM będą przekazywane do Systemu P1. 

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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