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AGENDA
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• Ewolucja organizacji systemów informatycznych
• Dokumenty medyczne
• Integracja różnych platform użytkowych
• Portal dla pacjenta i lekarza
• Prognozy rozwoju systemów medycznych
• Przechowywanie i przetwarzanie informacji medycznych
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• Ewolucja technologiczna
• Ewolucja zarządzania
• Ewolucja intelektualna
• Ewolucja mentalna
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USA - Centre of Disease Control

EU - epSOS
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• CDC (Centre of Disease Control):

– Publiczne i szybkie raportowanie 

najświeższych danych

– Osadzone w 30 stanach USA dla publicznej 

służby zdrowia

– Używane przez wiele centrów CDC

• epSOS
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DOKUMENTACJA MEDYCZNA
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Obecnie dokumentację medyczną prowadzi się w formie papierowej lub 
elektronicznej. 

Jest to zbiór materiałów zawierających dane i informacje medyczne dotyczące 
stanu zdrowia pacjentów oraz udzielanych im świadczeń zdrowotnych w 

czasie pobytu w szpitalu lub wizyt lekarskich w przychodniach.
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Indywidualna – dotyczy konkretnego 
pacjenta.

Zbiorcza - odnosi się do ogółu 
chorych korzystających ze świadczeń 
zdrowotnych w placówce medycznej 

lub określonych grup pacjentów. 
Należą do niej księgi, rejestry, 

formularze itp.

Wewnętrzna -
przeznaczona na 

potrzeby 
zakładu. Historia 

zdrowia i 
choroby. 

Zewnętrzna -
skierowana do 

pacjenta: 
skierowania do 

szpitala, na 
badania itp.

Podział dokumentacji medycznej
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Dokumentacja musi być prowadzona czytelnie

Wpisy do niej są sporządzane w porządku chronologicznym

Pod każdym z nich musi być podpis osoby sporządzającej jakiekolwiek adnotacje w 
dokumentacji dotyczącej pacjenta

W dokumentacji muszą być zarówno dane pacjenta, jak i lekarza udzielającego 
świadczeń zdrowotnych oraz kierującego na nie

Za prowadzenie, zabezpieczenie, a także dostęp do dokumentacji medycznej 
odpowiada kierownik szpitala lub przychodni
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Punktem docelowym dobrej organizacji szpitala 
jest sprawny przepływ i dostęp do dokumentacji 

medycznej. 
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HIS

Health Information 
Systems

CIS 

Clinical Information 
System

LIS

Laboratory 
Information System

RIS + PACS

Radiology Information 
System + Picture 

Archiving and 
Communications System

Rozliczenia
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• Rodzaje interfejsów:

• Automatyczne:

• HL7

• Web Service

• Wymiana plików

• Na poziomie bazy danych

• Ręczne:

• Graficzny

• „Interfejs białkowy”
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Szyna integracyjna – plug & play (& script)
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PRZYKŁAD INTERPRETACJI W CZASIE I 
WSKAZANIA DYSCYPLINY DO KTÓREJ NALEŻY 

DOKUMENT
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PORTAL ERDM: PRZYKŁAD SZCZEPIEŃ, 
PRZYPISANYCH LEKÓW ORAZ EPIKRYZY Z 

LECZENIA SZPITALNEGO.
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PORTAL ERDM:  PRZYKŁAD WYNIKÓW 
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PORTAL ERDM:  PRZYKŁAD WIZUALIZACJI BADAŃ 
OBRAZOWYCH.
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PORTAL ERDM:  PRZYKŁAD WIZUALIZACJI 
DANYCH LABORATORYJNYCH.
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PORTAL ERDM:  PRZYKŁAD INTEGRACJI Z 
SYSTEMEM HIS

www.exea.pl



PROGNOZY ROZWOJU SYSTEMÓW 
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Wytyczne, zasady i rekomendacje dla usługodawców w zakresie budowy i 

stosowania systemu bezpiecznego przetwarzania elektronicznej 

dokumentacji medycznej – Dokument wydany przez CSIOZ 

• Model klasyczny 

• Outsourcing – Kolokacja 

• Chmura obliczeniowa – IaaS (Infrastruktura jako usługa) 

oraz Outsourcing - Hosting 

• Chmura obliczeniowa – PaaS (Platforma jako usługa) 

• Chmura obliczeniowa – SaaS (Oprogramowanie jako usługa) 
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Model klasyczny – Wymagania odnośnie serwerowni

Obszar bezpieczeństwa o znaczeniu krytycznym jak np. serwerownia musi:

1. Być wyposażone w system kontroli dostępu, uniemożliwiający osobom nieuprawnionym

dostęp (solidnej konstrukcji drzwi, bramki, ochrona),

2. Posiadać wydajną klimatyzację,

3. Posiadać instalację przeciw pożarową w postaci wewnętrznego systemu gaszenia wraz

z systemem alarmowym,

4. Posiadać zabezpieczenie przed utratą zasilania,

5. Nie posiadać otworów okiennych,

6. Posiadać pomiar parametrów takich jak: wilgotność, temperatura, które mogą w negatywny

sposób wpłynąć na działanie urządzeń,

7. Posiadać monitoring wizyjny,
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Model klasyczny – Wymagania odnośnie serwerowni

8. Posiadać kontrolę dostępu w postaci przynajmniej jednego z zabezpieczeń: karta dostępowa

z czytnikiem elektronicznym, przepustki,

9. Być umieszczona w miejscu o minimalnym ryzyku zalania,

10. Być umieszczona w bezpiecznej odległości od materiałów łatwopalnych, grożących

wybuchem,

11. Budynki powinny być wyposażone w instalacje odgromową, należy tez stosować filtry

odgromowe na liniach zasilających i komunikacyjnych.

Ponadto:

12. Obszar, na którym znajdują się krytyczne strefy bezpieczeństwa musi być monitorowany

z zewnątrz.
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Model klasyczny – Wymagania odnośnie serwerowni

13. Należy wziąć pod uwagę zagrożenia wynikające z otoczenia, np. zagrożenie pożarowe,

przeciekającą wodę przez dach oraz zastosować środki bezpieczeństwa adekwatne do

potencjalnych zagrożeń (umieszczenie sprzętu gaśniczego, odpowiednie rozmieszczenie

sprzętu zapasowego i nośników danych, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia

w momencie wystąpienia katastrofy).
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Model klasyczny 

• Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych 

• Dostępność i niezawodność

• Postępowanie na wypadek awarii/katastrofy i utraty danych

• etc.
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Reguły biznesowe i walidacyjne dla opracowanych typów 

elektronicznych dokumentów medycznych w ramach Platformy P1:

1. recepta,

2. skierowanie,

3. zlecenie na zaopatrzenie

oraz dokumentów medycznych, które podlegają wymianie między 

usługodawcami i pacjentami, a których Platforma P1 nie przetwarza jedynie 

indeksuje:

4. karta informacyjna leczenia szpitalnego

5. konsultacja lekarska / karta porady ambulatoryjnej

6. sprawozdanie z badania laboratoryjnego

7. opis wyniku badania diagnostycznego
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Informacje ze zgromadzonych danych można wydobyć  poprzez ich: 

P

Selekcję (usunięcie danych niepotrzebnych) 

Porządkowanie (grupowanie według tematów, organizowanie w 

sekwencje czasowe, wiązanie zgodnie z ustalonymi relacjami, wstawianie 

w odpowiednie miejsca hierarchicznej struktury współzależności) 

Przetwarzanie (usuwanie przypadkowych fluktuacji, skalowanie, 

wprowadzanie poprawek eliminujących błędy pomiarowe lub pomyłki 

obserwatorów, znajdowanie wskaźników powstających z kombinacji 

rozważanych danych (na przykład odejmowania danych od siebie celem 

wychwycenia wartości i kierunku istotnych zmian, wydzielania jednych 

danych przez drugie dla uzyskania łatwiejszych do interpretacji 

bezwymiarowych proporcji itp.) 
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P

Wizualizację (duże tablice pełne liczb są trudne do prześledzenia, 

podczas gdy te same dane przedstawione na rysunku od razu pozwalają 

zrozumieć istotę pewnych zjawisk i procesów 
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P

Wiedza składa się z informacji tak jak dom składa się z cegieł. 

Jednak nie każde nagromadzenie cegieł jest domem 

i nie każda kolekcja informacji jest wiedzą. 
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Zarządzanie Efektywnością:

P

tworzenie Kluczowych Wskaźników Wydajności (KPI - Key 

Performance Indicator)

tworzenie Kart Wyników dla dowolnych obszarów biznesowych 

(Scorecards

tworzenie Kokpitów Menadżerskich (Dashboards)

Portal Korporacyjny
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Korzyści:

udostępnia w odpowiednim czasie żądaną informację,  wskazanym 

osobom jej w celu podjęcia właściwej decyzji

poprawia wydajność oraz skraca czas przygotowywania przekrojowych i 

kompleksowych zestawień, raportów i analiz

znacznie zwiększa użyteczność danych gromadzonych przez firmę w 

różnych systemach i bazach danych

usprawnia przygotowanie budżetów oraz ułatwia kontrolę ich realizacji

ułatwia dopasowanie budżetów i planów do celów strategicznych, w 

sposób zapewniający efektywną alokację środków

umożliwia dynamiczne raportowanie z możliwością eksploracji danych

pozwala na tworzenie wielu wariantów scenariuszy biznesowych oraz ich 

porównywanie i analizę
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Archiwalna dokumentacja zakładu jest przechowywana przez 20 lat licząc od końca 
roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu

Dokumentacja indywidualna wewnętrzna pacjenta, w razie jego zgonu na skutek 
uszkodzenia ciała lub zatrucia, jest przechowywana przez 30 lat

Zdjęcia rentgenowskie przez 10 lat

Skierowania na badania lub zlecenia lekarza przez okres 5 lat

dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia drugiego roku życia, która 
jest przechowywana przez okres 22 lat.

Szpital ma 30 dni od złożenia wniosku przez pacjenta na udostępnienie 
zainteresowanemu dokumentacji
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Archiwum posiada odpowiednie warunki zabezpieczające dokumentację przed 
zniszczeniem i dostępem osób trzecich.

Kierownik zakładu jest odpowiedzialny za stworzenie warunków organizacyjnych i 
technicznych przechowywania dokumentacji zapewniających jej poufność, 
zabezpieczających przed dostępem osób nieupoważnionych, zniszczeniem lub 
zgubieniem oraz umożliwiających jej wykorzystanie bez zbędnej zwłoki.

Dokumentacja przechowywana w archiwum jest skatalogowana w szpitalu - na 
podstawie numeru księgi głównej przyjęć i wypisów, a w przychodni - na podstawie 
numeru kartoteki pacjentów.



Dziękuję za uwagę
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