
 
Budowanie kompetencji dla e-zdrowia 

 

Forum e-Zdrowia 
Cyfrowa transformacja 

w obszarze zdrowia 



REALIZACJA PROJEKTU POWER „AKADEMIA CSIOZ” 



Realizacja projektu (Akademia CSIOZ) w ramach działania 5.2 POWER 

Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony 

zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości 

usług zdrowotnych. 

Priorytet Inwestycyjny 9IV ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, 

trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług 

socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. 

Wartość Projektu 11 mln PLN. 



CEL PROJEKTU 
Głównym celem Projektu jest poprawa koordynacji w zakresie wdrożenia 
rozwiązań e-zdrowia, w tym również wzrost świadomości rezultatów 
Projektu P1 w zakresie e-recepty, e-skierowania, IKP oraz EDM związany ze 
zdarzeniami medycznymi, poprzez m.in.  
• spotkania warsztatowe 
• szkolenia 
• wsparcie eksperckie  
• opracowanie Rekomendacji działań potrzebnych do podjęcia w celu 

wdrożenia w podmiotach leczniczych systemów informatycznych. 



UCZESTNICY 
PROJEKTU 

pracownicy podmiotów leczniczych: 
 
 kadra zarządzająca (niemedyczna, medyczna) 
 pracownicy administracyjni 
 pracownicy działów IT 
 pracownicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo danych, w tym danych 

osobowych (Inspektorzy Ochrony Danych, Pełnomocnicy ds. 
bezpieczeństwa, Pełnomocnicy ds. cyberbezpieczeństwa) 

 pracownicy  medyczni 
 

pracownicy jednostek nadzorujących (organów założycielskich) (zarówno 
na poziomie województw, jak i powiatów), czyli grupy osób akceptujących 
działania inwestycyjne w podmiotach leczniczych, m.in. informatyzację 
placówek i wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej. 



DZIAŁANIA  
W RAMACH 
PROJEKTU 

Działania wpierające podmioty lecznicze w zakresie standaryzacji rozwiązań z 
zakresu e-Zdrowia poprawiających jakość zarządzania podmiotami 
leczniczymi:  
 
Opracowanie Rekomendacji działań potrzebnych do podjęcia w celu 
wdrożenia w podmiotach leczniczych systemów informatycznych tj.:  
 

 Rekomendacji ds. bezpieczeństwa (wraz z listą kontrolną) 
 Rekomendacji w sprawie wdrożenia HL7/IHE (opracowanie 

scenariuszy testów walidacyjnych interoperacyjności technicznej)  
 Rekomendacji w sprawie implementacji wzorów dokumentów przy 

wdrażaniu EDM. 



DZIAŁANIA  
W RAMACH 
PROJEKTU 

Organizacja ogólnopolskich eventów- eventy edukacyjno-informacyjne, 
połączone z warsztatami związanymi z bieżącymi tematami dotyczącymi 
informatyzacji placówki oraz wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej 
ze szczególnym naciskiem na kwestie związane z wdrażaniem produktów 
Projektu P1: e-recepty i e-skierowania oraz bezpieczeństwa danych, w tym 
danych osobowych, wdrażania i praktycznego stosowania RODO, stosowania 
kodeksu branżowego RODO, wykonywanie obowiązków nałożonych przez 
ustawę o cyberbezpieczeństwie. 
 
Planowane jest 6 tego typu eventów w trakcie trwania Projektu.  



DZIAŁANIA  
W RAMACH 
PROJEKTU 

Warsztaty w regionach (na poziomie województw): 
 

 skierowane do pracowników podmiotów leczniczych osób zarządzających w 
podmiotach leczniczych (niemedycznych, medycznych), pracowników 
administracyjnych, pracowników działów IT, osób odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo danych, w tym danych osobowych (IOD, PZB), pracowników 
medycznych 
 

 organizowane w każdym województwie przy współpracy z Urzędami 
Marszałkowskimi 
 

 planowane jest, aby w trakcie trwania Projektu, w każdym z województw 
odbyły się minimum 2 warsztaty. 



DZIAŁANIA  
W RAMACH 
PROJEKTU 

Warsztaty w regionach (na poziomie powiatów) : 
 

 skierowane do pracowników podmiotów leczniczych osób zarządzających w 
podmiotach leczniczych (niemedycznych, medycznych), pracowników 
administracyjnych, pracowników działów IT, osób odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo danych, w tym danych osobowych (IOD, PZB), pracowników 
medycznych 
 

 planowane jest, aby w trakcie trwania Projektu w każdym z powiatów odbyło 
się jedno spotkanie, możliwe jest przeprowadzenie jednego połączonego 
warsztatu dla kilku powiatów. 



DZIAŁANIA  
W RAMACH 
PROJEKTU 

Warsztaty dla działów IT : 
 

 skierowane do pracowników IT podmiotów medycznych, 
kierowników sekcji wdrożeń, programistów, Inspektorów 
Ochrony Danych 

 
 planowane jest, aby w trakcie trwania Projektu odbyło się 6 

cykli warsztatowych tj. 24 warsztaty. 



ZAKRES 
TEMATYCZNY - 

WARSZTATY  
W REGIONACH  

Stan aktualny działań centralnych z zakresu e-Zdrowia: 

E-Usługi – bieżące informacje dotyczące uruchamianych w ramach projektów 
centralnych funkcjonalności (e-Recepta, e-Skierowanie, dokumentacja 
medyczna). 

Komunikacja i wymiana danych pomiędzy systemami centralnymi a systemami 
usługodawców m.in. zakres zbieranych danych, obszary biznesowe oraz 
interfejsy udostępnione  przez systemy. 

Elektroniczna dokumentacja medyczna, standaryzacja gromadzenia danych 
medycznych, interoperacyjność, korzyści z informatyzacji placówki i wdrożenia 
elektronicznej dokumentacji medycznej. 

Bezpieczeństwo danych i cyberbezpieczeństwo /infrastruktura krytyczna. 

Praktyczne stosowanie RODO w podmiocie leczniczym. 



Dziękuję za uwagę! 
 

JAROSŁAW PUDZIANOWSKI 

 
j.pudzianowski@csioz.gov.pl 


