STRATEGIA eZDROWIA
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
na lata 2007–2013

Uwaga!
Coraz częściej pojawiają się niepokojące sygnały, iż obecne krajowe systemy opieki zdrowotnej na całym świecie
staną się niestabilne, jeśli nie zmienimy ich w ciągu najbliższych 15 lat.
W skali globalnej, opieka zdrowotna zagrożona jest przez wzmacniające się nawzajem silne trendy: wzrastające zapotrzebowanie, rosnące koszty, nierówną jakość usług, brak bodźców. Jeśli zlekceważymy te sygnały, poważnie nadwyrężymy systemy opieki zdrowotnej, co spowoduje obciążenia finansowe dla poszczególnych krajów i dramatyczne
problemy zdrowotne dla ludzi nimi objętych.
Raport HealthCast2020, PricewaterhouseCoopers, 2005
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ROZDZIAŁ I.

WPROWADZENIE DO PROGRAMOWANIA ZASTOSOWAŃ
TELEINFORMATYKI W SEKTORZE OPIEKI ZDROWOTNEJ

Rozdział I. Wprowadzenie do programowania zastosowań
teleinformatyki w sektorze opieki zdrowotnej 
I.1. TRANSFORMACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA UNII
EUROPEJSKIEJ IMPULSEM DLA ROZWOJU eZDROWIA
Lata przełomu XX i XXI wieku to okres formowania się w Unii Europejskiej strategicznych odpowiedzi na społeczne
i gospodarcze wyzwania wynikające z globalnej konkurencji oraz uwarunkowań wewnętrznych, związanych głównie
z transformacją demograficzną. Część z nich Rada Unii Europejskiej zaproponowała w ramach tzw. Strategii Lizbońskiej w marcu 2000 roku, inne — po zdiagnozowaniu nieadekwatności podjętych wcześniej działań w stosunku do
rzeczywistych wyzwań– pojawiły się wiosną 2005 roku1.
Obecne ramy prawne Unii — w szczególności zapisy artykułu 152 Traktatu Amsterdamskiego — wszelkie obowiązki
związane z zapewnieniem opieki zdrowotnej dla mieszkańców przekazują władzom krajów członkowskich, co oznacza, iż instytucje UE nie podejmują wspólnotowej działalności legislacyjnej w tym zakresie2. Jednakże implementacja
rozwiązań teleinformatycznych w obszarze zdrowia publicznego leży w kompetencjach instytucji europejskich, które
korzystają z nich w kreowaniu europejskiej polityki w tym obszarze. Procesy wdrażania innowacyjnych rozwiązań ICT
w lecznictwie mają charakter rewolucyjny i porównywane są często z odkryciami nowoczesnej medycyny, takimi jak
wprowadzenie powszechnych szczepień ochronnych czy uzdatniania wody3.
Jedną z głównych osi przemian społecznych tworzą rosnące oczekiwania Europejczyków wobec jakości codziennego
życia, w tym lepszej, efektywniejszej kosztowo i bezpiecznej dla pacjenta opieki zdrowotnej. Odpowiedzią na nie jest
programowanie i wdrażanie krajowych, regionalnych i lokalnych programów działania, które w centrum zainteresowania stawiają coraz lepiej definiowane potrzeby mieszkańców4.
Coraz większego znaczenia nabierają:
• dostępność usług medycznych — możliwie w każdym miejscu i przez całą dobę
• zapewnienie jednakowej i wysokiej jakości usług — zarówno dla mieszkańców miast, jak i wsi
• przyjazność świadczonych usług medycznych — pooperacyjnych, wobec przewlekle chorych — świadczonych w warunkach domowych
• bezpieczeństwo pacjenta i zapewnienie prywatności danych pozyskiwanych w trakcie kontaktu pacjenta
z systemem opieki zdrowotnej
• zapewnienie niezależności i swobody działania osobom starszym i niepełnosprawnym5
Wyzwania demograficzne. Na zasadnicze odpowiedzi ze strony władz publicznych krajów UE27 — zarówno na
poziomie krajowym, jak regionalnym i lokalnym — czekają wyzwania demograficzne „starzejącej się” Europy. Pierwsza połowa XXI wieku ujawni skutki „boomu demograficznego” lat 50. i 60. Jest wysoce prawdopodobne, iż w roku
2050 populacja osiemdziesięciolatków ulegnie na Starym Kontynencie potrojeniu w stosunku do roku 2004 i stanowić będzie ponad 12% całego społeczeństwa6.
W roku 2050 29,9% społeczeństwa europejskiego stanowić będą osoby w wieku powyżej 65 roku życia7. W roku 2030
średnia wieku mieszkańca UE25 wynosić ma 46,9 lat, czyli o 7,5 roku więcej niż w roku 2004.
Demografowie nie mają wątpliwości, iż starzenie się europejskiego społeczeństwa nabrało przyspieszenia
i powinno stać się przedmiotem zasadniczej debaty publicznej na poziomie UE w związku z istotnymi implikacjami ekonomicznymi, społecznymi i kulturowymi tego procesu oddziaływującymi na polityki wspólnotowe8.
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Prognozowaną piramidę wieku mieszkańców UE25 przedstawia rys. 1:

Piramida wiekowa mieszkańców Unii Europejskiej
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Rysunek 1. Piramida wiekowa mieszkańców Unii Europejskiej
Źródło: S. Scherbov, M. Mamolo, Probablistic Population Projections…

Skutkiem tak znaczących zmian demograficznych — przy założeniu zachowania obecnego modelu organizacyjno-finansowego systemu opieki zdrowotnej — będzie konieczność alokacji znacząco wyższych środków na sfinansowanie działań na rzecz osób starszych i przewlekle chorych9. Koszty systemu opieki zdrowotnej w UE będą rosły o co najmniej 5% rocznie i charakteryzować je będzie dalsza tendencja wzrostowa10.
Na obciążenia budżetowe systemu opieki zdrowotnej wpływać będą przede wszystkim: bezwzględne i względne
zwiększanie się populacji osób w wieku emerytalnym oraz ograniczanie populacji aktywnej w finansowaniu systemu
opieki zdrowotnej i gotowej pełnić funkcje opiekuńcze wobec osób starszych11. Dramatycznie, aż o 18% w stosunku
do populacji roku 2004, zmniejszy się przy tym w roku 2050 populacja osób zawodowo czynnych zamieszkujących
kraje członkowskie UE12.
Oznacza to, iż w tym samym czasie, gdy rosła będzie populacja „trzeciego wieku” objęta opieką zdrowotną
i społeczną, znacząco zmniejszy się liczba osób zasilających systemy emerytalne swoimi składkami. W tej sytuacji system opieki zdrowotnej — w modelu obecnym — stanie się systemem słabo zrównoważonym.
Zmiana obecnego modelu zmierzać musi zatem ku zdecydowanemu zwiększeniu jakości opieki i jej organizacyjnej
skuteczności, dostosowaniu liczby i struktury pracowników służby zdrowia do rzeczywistych potrzeb populacji, stworzeniu skutecznych mechanizmów zapobiegania błędom lekarskim (także na etapie prewencyjnym) oraz zaproponowaniu alternatywnych dla opieki szpitalnej modeli opieki nad pacjentem, szczególnie w starszym wieku lub niepełnosprawnym13.
Zróżnicowane ekonomicznie, kulturowo, pod względem sposobu życia i oczekiwań grupy społeczeństw krajów UE
stają przed wyzwaniem przyjęcia nowego „paradygmatu aktywnego starzenia się” poprzez pozyskiwanie i rozwijanie
nowych umiejętności zapewniających podwyższoną jakość życia i pracy w otoczeniu technologii teleinformatycznych14. Przedłużenie aktywności zawodowej i zdolności pokolenia „trzeciego wieku” do niezależnego życia w środowisku ICT stanowi już jedno z najpoważniejszych zadań władz publicznych w nadchodzącej perspektywie finansowej
Unii Europejskiej.
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Wyzwania ekonomiczne. Rozwój systemu opieki zdrowotnej w UE należy postrzegać także jako ważny czynnik
wzrostu gospodarczego i zwiększania zatrudnienia — kluczowych celów Agendy Lizbońskiej. Osoby starsze i niepełnosprawne, stanowiące ok. 20% europejskiej populacji, budują znaczący strategicznie segment konsumentów usług
i produktów18, w tym usług medycznych. W skali Wspólnoty, sektor opieki zdrowotnej zatrudnia ponad 10% osób zawodowo czynnych oraz jest odpowiedzialny za 7,76% europejskiego PKB19. Przewidywana rola tego sektora jako kreatora wzrostu PKB będzie rosła do blisko 16% PKB w roku 2020 w UE, zaś ponad 20% w USA20.
Ze względu na znaczenie gospodarcze eksperci zwracają uwagę na potrzebę istotnych reform w sektorze zdrowia
publicznego, obejmujących jego modernizację z wykorzystaniem ICT oraz zmianę modelu współpracy z partnerami sektora w celu wypracowania efektywnych sposobów osiągania wysokiej jakości za relatywnie przystępną cenę21.
Brak istotnego postępu na tym polu zagrozić może ekonomicznym fundamentom społecznego modelu UE w perspektywie najbliższych piętnastu lat.
Zdaniem Brussels Roundtable podstawą postulowanych zmian o charakterze strategicznym winno stać się zdefiniowanie nowego paradygmatu opieki zdrowotnej i traktowanie jej nie jako czynnika kosztów, lecz jako sektora gospodarki22. Znaczącą rolę w poprawie jakości świadczeń i zwiększeniu efektywności systemu opieki zdrowotnej odgrywają rozwiązania eZdrowia23.
Jednakże zastosowanie innowacyjnych rozwiązań ICT bez reformy instytucjonalno-finansowej skutkującej wprowadzeniem nowych modeli biznesowych, które zapewnią korzyści dla wszystkich partnerów systemu, bez intensywnych
szkoleń dla kadr systemu zdrowia publicznego i zapewnienia standardów interoperacyjności oraz bez początkowego
zwiększenia nakładów, będzie — zdaniem ekspertów — działaniem mało efektywnym24.
Komisja Europejska w eHealth Action Plan25, opublikowanym w kwietniu 2004 roku, prognozuje wzrost wydatków na
ezdrowie w UE z 2–3%26 do 5% całkowitych wydatków na opiekę zdrowotną w roku 2010. „Przemysł eZdrowia” w krajach członkowskich UE jest w znacznej części domeną małych i średnich przedsiębiorstw i kreuje obecnie rocznie wartość 11 mld euro, co lokuje go na trzecim miejscu w sektorze zdrowotnym (przewidywana wartość w 2010 roku —
ok. 50 mld Euro)27.

I.2 eZDROWIE jako proces Strategii Lizbońskiej
I.2.1. Zagadnienia terminologiczne28
eZdrowie traktowane jest jako wspólna domena sektorów ochrony zdrowia i sektora technologii teleinformatycznych,
w której ICT realizują pełną gamę funkcji wpływających na dostępność, efektywność i jakość usług sektora ochrony
zdrowia. Celem wdrażania systemów świadczących usługi eZdrowia jest zwiększenie dostępu do działań prewencyjnych i opieki zdrowotnej, modernizacja tradycyjnych sposobów obsługi mieszkańców i pacjentów, wsparcie adaptacji
służby zdrowia do postępu w naukach medycznych wobec zachodzących zmian demograficznych oraz podniesienie
ogólnego poziomu życia obywateli. Sam termin ezdrowie pojawił się w literaturze w latach 1998–2000 i upowszechnił się w Europie, jak wolno sądzić, dzięki wprowadzeniu do oficjalnej nomenklatury 5. Programu Ramowego Badań
i Rozwoju UE.
Komisja Europejska zaproponowała w maju 2003 roku definicję terminu ezdrowie jako zastosowanie nowoczesnych
technologii teleinformatycznych dla zaspakajania potrzeb obywateli, pacjentów, specjalistów w zakresie ochrony zdrowia,
dostawców usług zdrowotnych oraz polityków29.
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Jednym z warunków przeprowadzenia tych zmian w skali powszechnej będzie zapewnienie łatwego dostępu do infrastruktury teleinformatycznej oraz wyprofilowanych zasobów treści on-line, a także wdrożenie programów permanentnej edukacji umożliwiających pozyskanie umiejętności korzystania z rozwiązań ICT15, w tym także zapewniających wysoką jakość opieki medycznej w miejscu zamieszkania. Stworzenie warunków dla „aktywnego starzenia się”
zyskało w europejskiej agendzie politycznej eksponowane miejsce (w Europejskiej Strategii Zatrudnienia16 oraz strategii i2010 — Europejskie Społeczeństwo Informacyjne dla Wzrostu i Zatrudnienia17).

WPROWADZENIE

W szerszym kontekście KE zwraca uwagę na ezdrowie jako narzędzie jutra dla wzrostu produktywności w dostarczaniu
zrestrukturyzowanych, zorientowanych na obywatela instrumentów systemu opieki zdrowotnej, które respektują zróżnicowanie Europy w aspekcie jej tradycji, wielokulturowości i wielojęzyczności.
Z punktu widzenia technologicznego przedmiotem zainteresowania ezdrowia są systemy teleinformatyczne służące
pozyskiwaniu, przechowywaniu, wyszukiwaniu, przetwarzaniu, analizowaniu oraz dzieleniu się medycznymi danymi,
medyczną informacją oraz wiedzą. Jako takie, ezdrowie jest domeną silnie uzależnioną od postępu badań nad ICT
i efektywnie absorbującą ich wyniki w skali UE, co znajduje wyraz w zakresach prac badawczych współfinansowanych z funduszy Programów Ramowych Badań i Rozwoju Unii Europejskiej, obejmujących zarówno badania w zakresie aplikacji, jak i różnorodne aspekty programowania rozwoju oraz foresight w obszarze ezdrowia.
W kontekście zastosowania teleinformatyki w ochronie zdrowia w UE używa się również pojęcia telemedycyna (ang.
telemedicine) i teleopieka (ang. telecare). Pierwsze określenie odnosi się do usług telemedycznych, czyli przesyłania
danych medycznych i obrazów do centrów konsultacyjnych w celu uzyskania porady (szczególnie przy wykonywaniu zabiegów chirurgicznych) oraz do szkolenia personelu medycznego. Pojęcie teleopieka pojawia się najczęściej
w przypadku systemów zdalnego kontaktu z osobami potrzebującymi informacji profilaktycznej, wstępnej porady,
a także pomocy medycznej możliwej do udzielenia zdalnie lub też w przypadku zdalnego monitoringu krytycznych
funkcji życiowych pacjenta za pomocą kombinacji rozwiązań komunikacyjnych i odpowiednio skonstruowanych
sensorów.
Na coraz bardziej istotne, także z praktycznego punktu widzenia (choć często pomijane w rozważaniach), humanistyczne aspekty zwraca z kolei uwagę Gunther Eysenbach, stwierdzając, iż w szerokim tego słowa znaczeniu ezdrowie
(…) charakteryzuje nie tylko stopień rozwoju technologicznego, lecz także stan umysłu, sposób myślenia, postawę osobistą
oraz zgodę na globalne myślenie o tym, jak ulepszyć opiekę zdrowotną na poziomie lokalnym, regionalnym i w skali światowej wykorzystując technologie informacji i komunikacji30.
I.2.2 Problematyka eZdrowia a polityki wspólnotowe w latach 2000–2005
Wspieranie zastosowania technologii informatycznych jako narzędzia wspomagającego pracę specjalistów w zakresie opieki zdrowotnej było przedmiotem działań Komisji Europejskiej już na początku lat dziewięćdziesiątych XX
wieku31. Podobnie jak w innych domenach sfery publicznej (np. administracji, transporcie) wsparcie to koncentrowało
się na współfinansowaniu badań w zakresie zastosowań telematyki w lecznictwie i praktyce lekarskiej — dominujące
miejsce zajmowała wówczas problematyka wymiany informacji medycznych w środowisku elektronicznym. Szerszą
perspektywę zastosowań ICT w sektorze opieki zdrowotnej zarysował dopiero w 1994 roku tzw. raport Bangemanna — pierwsza kompleksowa diagnoza poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w UE i katalog globalnych
wyzwań, z którymi Europa zmaga się do dnia dzisiejszego32. Europejscy eksperci celnie postulowali w nim między
innymi:
• stworzenie bezpośredniej komunikacji między „sieciami sieci”, bazującymi na wspólnych standardach, łączących w skali europejskiej jednostki podstawowej opieki zdrowotnej, szpitale i inne ośrodki opieki
• wzmożenie współpracy między sektorem prywatnym, firmami ubezpieczeniowymi, organizacjami lekarskimi
oraz instytucjami europejskimi dla zapewnienia standaryzacji oraz przenośnych aplikacji IT
• zapewnienie bezpieczeństwa i poufności danych medycznych pozyskiwanych przez służbę zdrowia.
Zdaniem autorów raportu w niedalekiej przyszłości obywatele jako pacjenci zaobserwują znaczną poprawę usług (poprawę jakości diagnoz dzięki możliwości konsultacji ze specjalistami w krajach europejskich, rezerwacji analiz oraz usług
szpitalnych on-line, informacji o narządach do transplantacji). Podatnicy i administracja publiczna osiągną korzyści dzięki
skrupulatnej kontroli kosztów i oszczędnościom w wydatkach na opiekę zdrowotną oraz szybszemu zwrotowi poniesionych kosztów. Wyzwania raportu Bangemanna pozostają aktualne do dziś.
Wraz ze wzrostem świadomości wpływu, jaki teleinformatyka wywiera na otaczające nas środowisko społeczno–gospodarcze i nas samych33 oraz poprzez ujawniające swój potencjał wdrożenia w sektorze prywatnym — redefinicji
podlegała omawiana domena w kolejnych programach badawczych UE. 5 Program Ramowy Badań i Rozwoju (1998–
2002) wprowadził po raz pierwszy do terminologii określenie ezdrowie, zaś w szóstym — priorytet ten przyjął bardziej
operacyjną nazwę ICT dla Zdrowia.
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Rada zobowiązała Komisję Europejską do opracowania programu implementacji decyzji lizbońskich, co wkrótce znalazło wyraz w dokumencie eEurope 2002 — an Information Society for All35. Stawiając na stymulowanie rozwoju Internetu w Europie, wśród jego kluczowych zastosowań36 KE postawiła problematykę zdrowia on-line. Zasadniczym
celem działań władz publicznych w tym zakresie stało się stworzenie przyjaznej użytkownikom, uzasadnionej rzeczywistymi potrzebami i spełniającej warunki interoperacyjności infrastruktury systemów: edukacji zdrowotnej, zapobiegania chorobom i opieki medycznej. Do szczegółowych zadań określonych w dokumencie (wspieranych w ramach realizacji priorytetu IST 5 Programu Ramowego UE) zaliczono:
• zbudowanie teleinformatycznej infrastruktury dla specjalistycznej służby zdrowia oraz lekarzy pierwszego
kontaktu, także na poziomie regionalnym
• identyfikację i rozpowszechnienie najlepszych praktyk w zakresie ezdrowia wraz z określeniem kryteriów porównawczych (benchmarking) dla określenia najlepszych praktyk
• określenie jakościowych kryteriów dla witryn internetowych poświęconych tematyce ochrony zdrowia
• zawiązanie sieci podmiotów odpowiedzialnych za ocenę technologii ezdrowia oraz wymianę danych drogą
elektroniczną37.
Plan e-Europe 2005. W maju 2002 roku Komisja Europejska przedstawiła kolejny plan działań dla rozwoju europejskiego społeczeństwa informacyjnego, który odnosił się także do trudności w realizacji Agendy Lizbońskiej38. Usługi
ezdrowia zostały w nim określone jako jeden z segmentów usług publicznych świadczonych on-line39.
W przedstawionej wówczas diagnozie po raz pierwszy zwrócono uwagę na rosnące znaczenie rozwiązań teleinformatycznych dla zarządzania zdrowiem publicznym zarówno z punktu widzenia krajowego i regionalnego, jak i przez
indywidualnych lekarzy. Zwrócono także uwagę na fakt, iż wdrażanie rozwiązań ezdrowia służyć może obniżaniu
kosztów poprzez świadczenie usług medycznych na odległość oraz zapobieganie wielokrotnemu wykonywaniu tych
samych badań medycznych (poprzez zapewnienie dostępu do wyników badań drogą elektroniczną). Wobec takich
priorytetów plan eEurope 2005 ustalił trzy główne kierunki operacyjnych działań Komisji Europejskiej i państw członkowskich UE w zakresie ezdrowia w latach 2002–2005, wspierane horyzontalnie zapewnieniem infrastruktury dostępu do Internetu dla jednostek systemu opieki zdrowotnej. Kierunki te to:
• opracowanie i wdrożenie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego40
KE koordynować będzie działania zmierzające do zastąpienia papierowych formularzy służących identyfikacji
pacjenta kartą ubezpieczenia zdrowotnego, opartą na wspólnych standardach. Kartą będzie można posługiwać się na obszarze całej UE. Od tej chwili problematyka EKUZ oraz powiązane z nią zagadnienia elektronicznej karty pacjenta stanęły w centrum europejskiej debaty nad zapewnieniem obywatelom UE efektywnych
e-usług medycznych.
• budowa sieci informacyjnych ochrony zdrowia
Państwa członkowskie UE winny rozwijać wymianę informacji pomiędzy miejscami świadczenia opieki zdrowotnej (szpitalami, laboratoriami, mieszkaniami pacjentów). KE zadeklarowała ponadto, iż równolegle będzie
rozwijać paneuropejskie sieci wymiany informacji o publicznej służbie zdrowia oraz koordynować działania
zmierzające do zapewnienia szybkiego reagowania na zagrożenia zdrowotne.
• rozwój usług zdrowotnych dostępnych on-line
KE wraz z państwami członkowskimi zadeklarowała zapewnienie obywatelom elektronicznego dostępu do
usług takich jak: informacje o zdrowym trybie życia i zapobieganiu chorobom, dostęp do elektronicznej karty
zdrowia pacjenta, telekonsultacje oraz elektroniczny zwrot kosztów leczenia — do końca 2005 r.
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Plan e-Europe 2002. Rok 2000 zaowocował przełomowymi decyzjami Rady Europejskiej składającymi się na tzw.
Strategię Lizbońską. W konkluzjach posiedzenia Rady34 zarysowany został nowy strategiczny cel działań instytucji
europejskich i rządów krajów członkowskich UE na kolejną dekadę — uzyskanie pozycji najbardziej konkurencyjnej
i dynamicznej gospodarki opartej na wiedzy na świecie, zdolnej do zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz do
zapewnienia lepszych miejsc pracy, a także spójności społecznej. Wysoką jakość usług zdrowotnych uznano w niej za
silnie powiązany z zagadnieniami integracji społecznej element europejskiego modelu socjalnego, stanowiącego
fundament porozumienia na poziomie Wspólnoty. W zakresie ezdrowia działania KE w kolejnych latach koncentrowały się zatem na wspieraniu badań, zapewnieniu odpowiednich narzędzi regulacyjnych oraz wprowadzenia
benchmarkingu.

WPROWADZENIE

W ramach wdrażania planu eEurope 2002 Komisja Europejska opublikowała w listopadzie 2002 roku komunikat eEurope 2002: Quality Criteria for Health related Websites, określający kryteria, jakie winny spełniać witryny publicznej służby
zdrowia poświęcone ochronie zdrowia i zawierające informacje medyczne41.
W konsekwencji przyjętych ustaleń w lutym 2003 roku Komisja Europejska opublikowała także komunikat dotyczący
wdrożenia europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego42, w którym przedstawiła swoje stanowisko w zakresie powstania EKUZ, stanowiącej w przyszłości jednolity identyfikator osoby ubezpieczonej, respektowany we wszystkich
krajach członkowskich UE. Komisja Europejska zadeklarowała także sfinansowanie programów pilotażowych służących realizacji tego celu43.
W tym samym czasie ukazał się także — opracowany przez Komisję Europejską — raport podsumowujący realizację
planu eEurope 200244, który wskazywał na sukcesy w osiąganiu celów Agendy Lizbońskiej w latach 2000–2002 (późniejsze lata miały zrewidować ten nadmiernie optymistyczny pogląd). Wartości wskaźników dotyczących rozwoju
ezdrowia przedstawione w raporcie prezentuje tabela 1:
Wskaźnik

Wartość wskaźnika (%)

Dostęp do Internetu praktyków służby zdrowia

78%45

Wykorzystanie elektronicznej karty pacjenta przez dostarczycieli usług medycznych

48%

Wykorzystanie Internetu do przesyłania danych pacjenta do innych dostarczycieli usług
medycznych w celu kontynuowania opieki

46%

Wykorzystanie Internetu do konsultacji medycznej [np. poprzez e-mail]

12%

Wykorzystanie Internetu do rejestracji wizyty u lekarza

2%

Tabela 1. Wskaźniki rozwoju ezdrowia — stan na koniec 2002 r.
Źródło: eEurope2002 — Final report (2003)

W agendzie działań KE na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego tematyka ezdrowia nabierała z roku na rok
znaczenia wraz z istotnym zwiększaniem się nakładów na sektor ochrony zdrowia w państwach członkowskich UE, postępem w badaniach nad praktycznymi aspektami zastosowań ICT oraz rosnącymi oczekiwaniami obywateli wobec
jakości świadczonych usług medycznych.
W maju 2003 roku odbyła się w Brukseli pierwsza w skali UE konferencja poświęcona tematyce ezdrowia zorganizowana na politycznym poziomie tzw. konferencji ministerialnych. W oficjalnej deklaracji ministrowie rządów państw
UE położyli silny nacisk na konieczność opracowywania, zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym, planów
wdrożenia rozwiązań ezdrowia. Zwrócili także uwagę, iż wdrażanie i ocena skutecznych polityk w zakresie efektywnego
świadczenia usług opieki zdrowotnej wymaga szybkiej, dokładnej i pełnej wymiany danych.
Ta decyzja ministrów zdrowia stanowi jednoznaczny mandat dla władz publicznych państw członkowskich
do opracowania i wdrażania — z wykorzystaniem środków funduszy strukturalnych i programów wspólnotowych — strategii rozwoju eZdrowia, analogicznych do niniejszego dokumentu.
Ministrowie zdrowia krajów członkowskich zadeklarowali podczas konferencji wsparcie dla trzech podstawowych
kierunków wspólnych działań:
• promowania jakości i podnoszenia efektywności opieki zdrowotnej poprzez rozwiązania ezdrowia,
• ułatwiania korzystania z usług poprzez dostęp do informacji o wysokiej jakości,
• wdrażania i wzajemnej wymiany dobrych praktyk z zakresu ezdrowia.
Podczas konferencji brukselskiej po raz pierwszy zadeklarowano poparcie dla rozwoju standardów interoperacyjności systemów ezdrowia oraz dla wykorzystania aplikacji o otwartym kodzie źródłowym46. Konferencja była też okazją
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L.p. Nazwa projektu

Realizator projektu

Tematyka projektu

1.

EVISAND
http://www.juntadeandalucia.es/

Ministerstwo Zdrowia Regionu Andaluzja (Hiszpania)

Regionalna platforma usług telemedycznych w Andaluzji zrealizowana w ramach programu rozwoju
Zdrowia.

2.

SJUNET
http://www.carelink.se

Carelink (Szwecja)

Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu
do Internetu dla placówek służby zdrowia we wszystkich regionach Szwecji.

3.

COHERENCE
http://www.aphp.fr/

Hospital Européen Georges Pompidou (Francja)

Wdrożenie kompleksowej aplikacji do zarządzania
informacją medyczną o pacjencie.

4.

NHS Direct Online
http://www.nhsdirect.nhs.
uk/

NHS Direct Online
(Wlk. Brytania)

System zapewniający wysokiej jakości informacje
zdrowotne oraz zdalne doradztwo on-line.

Tabela 2. Laureaci Europejskiej Nagrody ezdrowia w 2003 roku
Źródło: http://www.eipa.eu/eEurope_Awards/index.htm

W kwietniu 2004 opublikowano raport Institute for Prospective Technological Studies w Sewilli, który zainspirował
debatę na temat strategicznego podejścia do rozwoju ezdrowia w Europie w dobie „starzejącego się” społeczeństwa47.
Jego autorzy zaproponowali następujące strategiczne cele dla rozwoju opieki zdrowotnej w UE opartej na zastosowaniach ezdrowia:
• ministrowie EU25 winni zidentyfikować te obszary opieki zdrowotnej, które w szczególny sposób mogą skorzystać z aplikacji ICT i opracować plany budżetowe implementacji tych rozwiązań,
• dyrekcje generalne KE powinny określić te pola ezdrowia, które są powiązane z ich politykami w celu zapewnienia koordynacji i synergii działań,
• KE oraz rządy krajów członkowskich powinny skoordynować strategie finansowania projektów ezdrowia
i uwzględnić w tych działaniach koordynacyjnych inwestycje sektora prywatnego (np. firmy ubezpieczeniowe, organizacje konsumenckie),
• ICT odgrywa istotną rolę w stymulacji innowacji i konkurencyjności rozszerzonej UE. Zapewnienie pełnego wymiaru aplikacji ezdrowia wymaga działań na rzecz lepszego zrozumienia czynników innowacji w tym
zakresie,
• KE winna stworzyć Europejską Sieć Wsparcia ezdrowia w celu umożliwienia bezpośredniego kontaktu między
decydentami polityk na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym z realizatorami projektów wdrożeń
ezdrowia, co zwiększyć ma wymianę dobrych praktyk,
• należy zwrócić uwagę na szczególną rolę realizacji projektów ICT na obszarach peryferyjnych i w nowych
państwach członkowskich48.
Dokonania konferencji brukselskiej oraz prace podjęte przez Komisję Europejską doprowadziły w 2004 roku do sformułowania nowego kompleksowego programu działań krajów członkowskich UE w zakresie ezdrowia. Znaczący wkład
w jego opracowanie wniosły prace analityczne oraz rekomendacje grupy roboczej ds. telematyki Komitetu Wysokiego
Szczebla do spraw Zdrowia Komisji Europejskiej49. Już w kwietniu 2004 roku Komisja Europejska opublikowała obszerny
pakiet trzech komunikatów składający się na program działań na rzecz zbudowania europejskiej przestrzeni ezdrowia.
Plan działań na rzecz eZdrowia. Najważniejszy z komunikatów50, ustanawiający plan rozwoju ezdrowia w Europie: eHealth — making healthcare better for European citizens: An action plan for a European e-Health Area51 na lata
2005–201052, jest do dziś dokumentem obowiązującym państwa członkowskie UE w zakresie programowania działań
na rzecz ezdrowia.
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do wręczenia Europejskich Nagród w zakresie ezdrowia. Główne nagrody przyznano czterem projektom, cztery inne
otrzymały wyróżnienia honorowe (por. tab. 2). Konkurs European eHealth Award zorganizowany został przez Komisję
Europejską jako element programu promowania dobrych praktyk.

WPROWADZENIE

Za najważniejsze ustalenia diagnozy stanu rozwoju ezdrowia w skali paneuropejskiej, wpływające na konieczność
podjęcia pilnych działań, KE uznała w nim:
• wzrost wymagań wobec usług ochrony zdrowia i opieki społecznej wynikających ze „starzenia się” społeczeństwa, zwiększania się dochodów oraz poziomu edukacji,
• rosnące oczekiwania obywateli, którzy w obecnym modelu socjalnym UE domagają się jak najlepszej opieki
zdrowotnej oraz zmniejszenia dysproporcji w dostępie do wysokiej jakości opieki medycznej,
• wzrastającą mobilność pacjentów i lekarzy w granicach coraz lepiej funkcjonującego wewnętrznego rynku UE
• potrzebę zmniejszenia tzw. obciążenia chorobami53 oraz przeciwdziałania pojawiającym się ryzykom chorób
(np. SARS),
• wczesne wykrywanie chorób zakaźnych oraz szybsze reagowanie i minimalizacja ryzyka zachorowania na te
choroby,
• trudności władz publicznych w powiązaniu inwestycji w technologie z inwestycjami w kompleksowe zmiany
organizacyjne, potrzebne do wykorzystania potencjału wdrażanych technologii,
• potrzebę ograniczenia wypadków przy pracy i ryzyka chorób zawodowych,
• zarządzanie wielkimi zasobami danych zdrowotnych, które muszą być dostępne w sposób bezpieczny,
przyjazny, szybki i w miejscu, gdzie są potrzebne oraz przetwarzane w sposób efektywny dla celów administracyjnych,
• potrzebę świadczenia możliwie najlepszej opieki zdrowotnej w ramach ograniczonych zasobów budżetowych.
Przyjęty dla europejskiego obszaru eZdrowia Plan działań ma na celu utworzenie do 2010 roku ponadgranicznej, paneuropejskiej przestrzeni informacyjnej dla służby zdrowia.
Wobec tak zarysowanej diagnozy jako główne cele działań instytucji europejskich i władz publicznych krajów członkowskich uznano:
• lepszą, bardziej dostępną i bardziej wydajną ochronę zdrowia,
• transgraniczną ochronę obywateli na terenie całej Unii Europejskiej,
• wzrost innowacyjności oraz rozwoju badań w dziedzinie medycyny oraz służby zdrowia.
Rozwój systemów i usług ezdrowia winien następować w połączeniu ze zmianami organizacyjnymi oraz rozwojem
nowych umiejętności wśród potencjalnych użytkowników tych systemów. Ponadto pro-rozwojowe działania władz
powinny opierać się na wykorzystaniu dobrych praktyk i podlegać bieżącemu monitoringowi.
Podstawowe zadania Planu działań w zakresie ezdrowia przedstawia tabela 3:
Rok zakończenia
realizacji działania

Podmioty
odpowiedzialne

Działanie

początek 2005

Uzgodnienie wspólnego podejścia do benchmarkingu projektów Komisja Europejska
ezdrowia w oparciu o ilościowe, w tym ekonomiczne oraz jakoś- we współpracy z pańciowe wskaźniki oceny.
stwami członkowskimi

połowa 2005

Przygotowanie dokumentu podsumowującego dobre praktyki Komisja Europejska
w zakresie ezdrowia w formie przewodnika dla państw członkowskich UE.

koniec 2005

Opracowanie krajowych (regionalnych) planów („map drogo- Rządy państw członwych”54) rozwoju ezdrowia, ustanawiających cele m.in. w zakre- kowskich UE, władze
sie interoperacyjności, wdrożenia elektronicznych kart pacjentów regionalne
i dokonywania zwrotu kosztów leczenia drogą elektroniczną.
Uruchomienie europejskiego portalu ochrony zdrowia, który Komisja Europejska
będzie źródłem informacji m.in. w zakresie bezpieczeństwa oraz
ryzyka w środowisku pracy.
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Podmioty
odpowiedzialne

Działanie

Wzmocnienie działań na rzecz ostrzegania, wczesnego wykrywa- Komisja Europejska
nia oraz monitorowania zagrożeń zdrowia dzięki zastosowaniu
narzędzi ICT.
koniec 2006

Uzgodnienie wspólnego podejścia do identyfikacji pacjenta. Rządy państw członZaleca się wykorzystanie najlepszych praktyk w zakresie EKUZ kowskich UE we
oraz zarządzania tożsamością.
współpracy z KE
Przyjęcie wspólnych standardów interoperacyjności dla komuni- Rządy państw członkatów zawierających informacje medyczne oraz dla elektronicz- kowskich UE we
nej karty pacjenta.
współpracy z KE
Opracowanie wspólnego podejścia i przyjęcie mechanizmów Rządy państw członwspółpracy w finansowaniu inwestycji w ezdrowie.
kowskich UE

koniec 2007

Wdrożenie mechanizmów testowania i dokonywania akredytacji Rządy państw człondla produktów i usług ezdrowia.
kowskich UE

koniec 2008

Wspieranie utworzenia sieci wymiany informacji z zakresu ochro- Rządy państw członny zdrowia opartych na infrastrukturze przewodowej sieci telein- kowskich UE
formatycznej, technologiach bezprzewodowych, mobilnych oraz
typu GRID.
Zapewnienie, iż większość podmiotów publicznych odpowiedzial- Rządy państw członnych za ochronę zdrowia będzie świadczyć usługi w zakresie tele- kowskich UE we
konsultacji, wydawania elektronicznych recept, elektronicznego współpracy z KE
skierowania [ang. e-referral], telemonitoringu oraz teleopieki.
Promocja zastosowań kart elektronicznych w sektorze opieki Komisja Europejska
zdrowotnej. Przyjęcie i implementacja założeń Elektronicznej we współpracy z pańKarty Ubezpieczenia Zdrowotnego.
stwami członkowskimi

koniec 2009

Podjęcie działań w celu stworzenia podstaw dla europejskich Komisja Europejska
zasad kwalifikowania wystandaryzowanych usług ezdrowia we współpracy z pańw aspekcie klinicznym oraz administracyjnym.
stwami członkowskimi
Stworzenie ram dla zapewnienia odpowiedniej jakości produk- Komisja Europejska
tów oraz odpowiedzialności prawnej za świadczone usługi ezdro- we współpracy z pańwia w odniesieniu do istniejącego prawa.
stwami członkowskimi
Zapewnienie lepszego dostępu do informacji o zasadach zwrotu Komisja Europejska
kosztów usług ezdrowia — dla pacjentów, firm świadczących we współpracy z pańubezpieczenia zdrowotne oraz usługodawców.
stwami członkowskimi
Promowanie rozwiązań ezdrowia pod kątem ich wpływu na ogra- Komisja Europejska
niczanie wypadków przy pracy oraz zapobieganie chorobom we współpracy z pańpracowniczym, jak również w aspekcie wpierania działań pre- stwami członkowskimi
wencyjnych w obliczu pojawiania się nowych elementów ryzyka
w środowisku pracy.

koniec 2010

Publikacja co dwa lata studium dotyczącego aktualnego stanu Komisja Europejska
wiedzy na temat ezdrowia wraz z listą dobrych praktyk.

Tabela 3. „Mapa drogowa” zadań w ramach Planu działań ezdrowia (2004)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie e-Health — making healthcare better for European citizens: An action plan for
a European e-Health Area (2004)
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Rok zakończenia
realizacji działania

WPROWADZENIE

Realizacja zarysowanego w komunikacie KE Planu działań do roku 2010, stawiającego sobie za cel stworzenie europejskiego obszaru ezdrowia, wymaga bieżącego monitoringu. Miejscem dorocznych podsumowań wyników są ministerialne konferencje na temat ezdrowia. Druga z nich zorganizowana została w Cork (Irlandia) w maju 2004 roku i była
miejscem debaty nad rekomendacjami dla rządów krajów członkowskich UE i KE odnoszącymi się do wdrożenia przyjętego zaledwie miesiąc wcześniej Planu działań.
Najważniejsze z nich — wpływające znacząco na zakres działań, jakie winny podjąć władze realizując krajowe i regionalne programy rozwoju ezdrowia w nadchodzących latach — prezentuje tabela 455:
Typ rekomendacji

Opis rekomendacji

Zapewnienie
możliwości wyboru

Działania władz publicznych winny być ukierunkowane na stworzenie obywatelom możliwości wyboru poprzez dostarczanie informacji o usługach podstawowej opieki zdrowotnej. Konieczne jest również wzięcie pod uwagę aspektów mobilności pacjentów w ramach UE

Zapewnienie
dostępu do usług

Promując europejski jednolity rynek usług zdrowotnych, władze zapewnić winny warunki dla mobilności pacjentów oraz specjalistów służby zdrowia. Istotne w tym kontekście
jest publikowanie informacji o prawach i możliwościach wyboru, a dzięki temu dążenie do
równego dostępu obywateli do wysokiej jakości usług.

Zapewnienie
jakości usług

Zapewnienie wysokiej jakości i odpowiednich usług jest kluczowe dla sukcesu działań na
rzecz ezdrowia. Niezbędne stają się: staranna koordynacja i monitoring informacji, danych
i usług. Przykładem koordynacji i wymiany danych mogą być sieci profesjonalistów służby
zdrowia, zawiązywane w celu podniesienia jakości i skuteczności procedur klinicznych.
Innym — tworzenie sieci wymiany umiejętności i zasobów. KE rekomenduje także opracowywanie przewodników na temat minimalnych wymogów i standardów, sposobu wymiany danych między systemami ICT, w szczególności agregowanych w formie elektronicznych kart pacjenta.

Zapewnienie
interoperacyjności

Plan działań wskazuje na konieczność opracowania standardów interoperacyjności w zakresie wymiany komunikatów oraz danych agregowanych w elektronicznych kartach
pacjenta. Aktywną rolę odgrywać w tych procesach mogą regiony, a nawet władze subregionalne, które mają możliwość harmonizowania działań oddolnych z działaniami odgórnymi (na poziomie krajowym i UE), szczególnie w zakresie: wspólnych danych i standardów, platform interoperacyjnych (np. opartych na otwartym oprogramowaniu) oraz
formatów wymiany danych.

Zapewnienie
prywatności danych

Kluczowe dla wymiany danych osobowych jest zapewnienie ich ochrony zgodnie z dyrektywą w sprawie ochrony danych osobowych56. Użytkownicy wymagają zapewnienia
poufności i prywatności danych osobowych, a oczekiwania takie stawiają na pierwszym
miejscu w przypadku korzystania z systemów teleinformatycznych. KE wysoce rekomenduje działania w tym zakresie, zwracając uwagę na konieczność monitoringu na poziomie lokalnym.

Wykorzystanie
informacji oraz
dobrych praktyk

Podejmowanie działań na rzecz stałej prezentacji informacji o dobrych praktykach w zakresie ezdrowia, zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym (regionalnym) ma
duże znaczenie. Istotną rolę w procesie wymiany informacji odgrywać mogą paneuropejskie sieci, a także regularny monitoring i benchmarking produktów i usług ezdrowia oraz
ocena wyników badań nad efektywnością kosztową wdrażanych rozwiązań. KE winna
pełnić rolę koordynatora tego procesu.
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Zarządzanie
rozwojem eZdrowia
i wdrożeniami ICT
w opiece zdrowotnej

Opis rekomendacji
Niezbędna jest poprawa zarządzania systemem zdrowia z wykorzystaniem inteligentnych
systemów bazujących na ICT. Szczególne znaczenie ma reorientacja systemu na potrzeby
i wymagania obywateli, których analizę winny przeprowadzić władze publiczne, wspierając regularne badania, w tym badania nad postępem osiąganym dzięki wdrożeniom
nowoczesnych rozwiązań w służbie zdrowia. Zrozumienie potrzeb grup docelowych (np.
osób przewlekle chorych, osób w starszym wieku, osób silnie uwarunkowanych kulturowo) prowadzić będzie do zindywidualizowania treści i sposobu prezentacji informacji medycznej oraz usług zdrowotnych przy zachowaniu wspólnego minimum standaryzacyjnego w zakresie danych oraz informacji (taką rolę pełnić może elektroniczna karta pacjenta).

Tabela 4. Rekomendacje Komisji Europejskiej w zakresie wdrażania programów ezdrowia opracowane w konsekwencji II Konferencji
Ministerialnej ezdrowia w Cork [2004]
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: European e-Health Conference 2004. Executive Summary of the Conference: e-Health: what future are we heading towards?, 2005.

Podczas konferencji w Cork wręczono Europejskie Nagrody eHealth 2004 honorując następujące trzy projekty:
L.p. Nazwa projektu

Realizator projektu

Tematyka projektu

1.

Health of the Net
http://www.hon.ch/

Health On the Net
Foundation — HON
(Szwajcaria)

Udostępnienie serwisu informacyjnego chroniącego
obywateli przed błędnym lub niewłaściwym wykorzystaniem informacji zdrowotnej oraz etycznej. Kod zachowań etycznych wypracowany w ramach projektu
(HONcode) jest wykorzystywany obecnie przez ponad
3600 stron internetowych.

2.

Public Health Portal
http://www.sundhed.dk

MedCom
(Dania)

Utworzenie Duńskiej Sieci Danych Zdrowotnych udostępnianych poprzez portal internetowy, który stanowi podstawowy punkt informacji przygotowanych
i autoryzowanych przez profesjonalistów służby zdrowia w Danii. Poprzez portal dodatkowo można ustalać
terminy wizyt lekarskich, konsultować się via e-mail
oraz odnawiać recepty.

3.

DIABCARNET
http://www.diabcarnet.com/

Aide aux Jeunes
Diabetiques
(Francja)

Pierwsza wielkiej skali spersonalizowana platforma
usług dla ludzi młodych chorych na cukrzycę, wykorzystywana do zdalnego monitoringu choroby we
współpracy on-line ze specjalistami.

Tabela 5. Laureaci Europejskiej Nagrody ezdrowia w 2004 roku
Źródło: http://www.eipa.eu/eEurope_Awards/index.htm

Raport Koka. Strategia Lizbońska, zaprojektowana jako narzędzie kreowania wzrostu gospodarczego i zwiększania
zatrudnienia w pierwszej dekadzie XXI stulecia, już w pierwszych latach napotykała na zasadnicze ograniczenia i trudności. Jesienią 2004 roku Komisja Europejska opublikowała wstępny raport ze śródokresowej oceny postępów w jej
realizacji, stanowiący podstawę do zasadniczej rewizji dotychczasowych działań57. Poddano go pod dyskusję podczas
posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 4–5 listopada w Brukseli.
Wobec zachodzących zmian ekonomicznych i demograficznych Raport Koka zwrócił uwagę na konieczność uruchomienia niewykorzystanego potencjału w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, badań oraz podnoszenia jakości kapitału ludzkiego jako podstawowych osi rozwoju państw członkowskich UE oraz Wspólnoty jako całości58. Dokument ten stał się podstawą decyzji podjętych podczas wiosennego szczytu Unii Europejskiej w marcu 2005 roku.
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Rada Europejska, przyjmując jako punkt wyjścia dla swych działań komunikat Komisji Europejskiej: Working together
for growth and jobs — a new start of Lisbon Strategy59, zadecydowała wówczas o koncentracji priorytetów, uproszczeniu i usprawnieniu wdrażania oraz o korekcie harmonogramu realizacji celów Agendy Lizbońskiej. Filarami nowego
otwarcia miało być zapewnienie, iż:
• Europa będzie bardziej atrakcyjnym miejscem inwestowania i pracy,
• wiedza i innowacje będą „bijącym sercem” europejskiego wzrostu gospodarczego,
• będziemy kształtować nasze polityki, tak, aby umożliwiały one naszym przedsiębiorstwom tworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy.
Pośród wniosków, które pojawiły się podczas szczytu Rady Europejskiej, wyraźnie wskazano, iż wspólnie z rządami
państw członkowskich równoprawnymi partnerami w osiąganiu celów Strategii Lizbońskiej winny być władze regionalne i lokalne, partnerzy społeczni oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego60. Decyzja ta zaowocuje w niedalekiej przyszłości istotnymi konsekwencjami w zakresie definiowania polityki spójności na lata 2007–2013.
Modernizacja systemu emerytalnego i opieki zdrowotnej, prowadząca do realizacji strategii „aktywnego starzenia się”
oraz zapewnienie warunków dla zdrowego życia stanowić mają ważny element nowej polityki rozwoju, zaproponowanej przez premierów rządów państw członkowskich UE.
Inicjatywa i2010. Tak zaprojektowana rekonstrukcja priorytetów Strategii Lizbońskiej wymagała gruntownych
zmian w warstwie narzędziowej jej realizacji z wykorzystaniem polityk wspólnotowych planowanych w perspektywie
finansowej lat 2007–2013. W odniesieniu do rozwoju społeczeństwa informacyjnego znalazły one wyraz w przyjętych
w czerwcu 2005 roku ogólnych ramach strategicznych nazwanych: i2010 — Europejskie społeczeństwo informacyjne do
2010 roku61.
Inicjatywa i2010 postuluje koncentrację działań władz publicznych na:
• budowie jednolitej europejskiej przestrzeni informacyjnej, zapewniającej bezpieczną łączność szerokopasmową po przystępnych cenach, bogatą i zróżnicowaną zawartość oraz usługi cyfrowe
• dokonaniu analizy i wprowadzeniu niezbędnych zmian do przepisów wspólnotowych mających wpływ na
usługi z dziedziny społeczeństwa informacyjnego i mediów (do 2007 r.)
• określeniu i wspieraniu ukierunkowanych działań na rzecz interoperacyjności (2006/2007 r.)
• priorytetowym wspieraniu badań strategicznych nad ICT z uwzględnieniem kluczowych filarów technologicznych z FP7 (2007 r.).
ICT mają duży potencjał w dziedzinie poprawy jakości życia. Mogą też przyczynić się do poprawy zdrowia obywateli dzięki
nowym usługom zdrowotnym i socjalnym, których wprowadzenie staje się możliwe właśnie za sprawą ICT. W kontekście
wyzwań demograficznych stojących przed Europą, ICT mogą pomóc w zwiększeniu wydajności i efektywności publicznych systemów ochrony zdrowia i opieki społecznej 62 — czytamy w dokumencie. Zwraca uwagę fakt, iż główne procesy
zainicjowane w ramach inicjatywy i2010 — czyli zapewnienie standardów interoperacyjności na poziomie europejskim, wzmacnianie efektywności transferu wyników badań nad innowacyjnymi technologiami do codziennej praktyki wdrożeń projektów ICT modernizujących sektor publiczny, rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu
do Internetu oraz koordynacja polityczna — stanowią potencjalne źródła silnych impulsów na rzecz rozwoju ezdrowia w Europie.
W kontekście inicjatywy i2010, koncentrującej się na zagadnieniach zapewnienia europejskiej przestrzeni informacji, innowacji i integracji, najważniejsze okazują się prezentowane poniżej trzy obszary działań na rzecz rozwoju ezdrowia63:
Informacyjna
Przestrzeń
Zdrowia

Przestrzeń ta obejmować winna nie tylko wymianę zasobów informacji zdrowotnych, lecz
także współdziałanie narzędzi niezbędnych do prowadzenia leczenia oraz badań klinicznych
dzięki zapewnieniu interoperacyjności systemów ICT. Takie podstawy techniczne otwierają
możliwość organizowania regionalnych i krajowych sieci informacyjnych, szerokie wykorzystanie danych zawartych w elektronicznych kartach pacjentów, świadczenie różnorodnych eusług zdrowotnych i skuteczny transfer danych. Elektroniczne środowisko wymiany danych
i świadczenia usług będzie miało znaczny wpływ na zapewnienie ciągłości i jakości opieki oraz
bezpieczeństwa pacjentów. Istotną inicjatywą paneuropejską na tym polu jest HealthGrid:
http://www.healthgrid.org/en/about–us/initiative.html
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Innowacje w zakresie ezdrowia możliwe są jedynie dzięki prowadzeniu badań, które zidentyfikują w ramach złożonych procesów badawczych problemy istotne z punktu widzenia modernizacji i restrukturyzacji systemów opieki zdrowotnej. Do generalnych problemów wymagających rozległych badań zaliczają się dziś:
• personalizacja usług zdrowotnych i informacji (danych)
• systemy diagnostyczne i monitoringowe.
W nadchodzących latach należy szerzej wykorzystywać rezultaty projektów badawczych
5. i 6. Programu Ramowego Badań i Rozwoju UE oraz dążyć do upowszechnienia projektów demonstracyjnych w celu testowania i promowania zastosowania e-usług zdrowotnych
w wielu krajach UE, a także w celu zapewnienia mobilności pacjentów, korzystających z analogicznych usług w różnych krajach. Obserwowany wzrost mobilności pacjentów oraz profesjonalistów służby zdrowia stanowi ważne uzasadnienie dla podejmowania takich działań
np. w zakresie elektronicznych kart pacjentów, innych kart związanych z systemem opieki
zdrowotnej i rozliczeń kosztów świadczeń, a także w zakresie elektronicznych recept.

Integracja, lepsze
usługi publiczne
oraz jakość życia

Dotychczasowe decyzje polityczne rządów państw członkowskich Unii Europejskiej przyczyniły się do zawarcia porozumienia w sprawie powszechnego i równego dostępu oraz zapewnienia jakości i ekonomiki opieki zdrowotnej. Integracja społeczna na poziomie paneuropejskim może być lepiej realizowana właśnie dzięki zagwarantowaniu powszechnej
implementacji technologii inteligentnego otoczenia64 w celu osiągnięcia większej efektywności monitoringu opieki zdrowotnej oraz większej niezależności obywateli.
Niezbędnymi elementami efektywnego wdrażania rozwiązań ezdrowia, sprzyjających procesom integracji społecznej w skali UE, są benchmarking i promocja dobrych praktyk poprzez
wykorzystanie różnych narzędzi oddziaływania: studiów badawczych, konferencji, forów
dyskusyjnych i nagród.

Tabela 6. Działania w zakresie ezdrowia wynikające z inicjatywy i2010
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Rising the challenges of eHealth across Europe’s regions (2006)

Raport Aho. Druga połowa 2005 roku oraz pierwsza połowa 2006 były okresem ostatecznego przesądzania założeń
polityk prorozwojowych UE w nowej perspektywie budżetowej lat 2007–2013. W szczegółowym projektowaniu narzędzi implementacji odnowionej Strategii Lizbońskiej Komisja Europejska posłużyła się m.in. wynikami prac niezależnej grupy ekspertów pod kierownictwem Esko Aho65, efektami prac badawczych 5. i 6. Programu Ramowego UE oraz
opracowaniami Wspólnotowego Centrum Badawczego66.
Raport Aho postuluje zasadnicze zmiany w zarządzaniu prorozwojowymi politykami UE, rekomenduje koncentrację
na budowaniu innowacyjnych rynków głównie poprzez silne wsparcie dla pobudzenia innowacyjności sektora prywatnego, jak również podkreśla znaczenie europejskich specjalizacji technologicznych i domen rozwoju. Wysuwa on
jednocześnie ezdrowie na pierwszy plan wśród rynkowych i silnie innowacyjnych segmentów sektora technologii teleinformatycznych w Europie.
Lokując eZdrowie pośród pięciu67 najbardziej perspektywicznych rynków innowacyjnych w UE, autorzy raportu za najważniejsze wyzwanie uznali zastosowanie rozwiązań ICT dla racjonalizacji i obniżenia kosztów
systemu opieki zdrowotnej, pośród których koszty administracyjne stanowiące 7% budżetu są dziś wyższe
niż koszty podstawowej opieki zdrowotnej.

Możliwości obniżenia kosztów tkwią: w zapobieganiu ich duplikacji związanej z wielokrotnym przygotowaniem
danych dla różnych gestorów usług systemu opieki zdrowotnej, zmniejszeniu wydatków na administrację oraz aktywnym rozwiązywaniu problemów wynikających ze zwiększania się populacji Europejczyków „trzeciego wieku”. Ogromne oszczędności można uzyskać — zdaniem autorów raportu — dzięki digitalizacji testów klinicznych i skróceniu
czasu przekazywania ich wyników diagnostom, a także zapewnieniu diagnostyki na odległość.
Jak wykazano, produkty i usługi ezdrowia dysponują wielkim potencjałem ekonomicznym, jednakże na przeszkodzie
w jego pełnym uwolnieniu stoi obecnie deficyt osobistych umiejętności i powszechnie wyrażane przez pacjentów
oraz pracowników służby zdrowia obawy przed komplikacjami technicznymi związanymi z korzystaniem z narzędzi
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Innowacje
i inwestycje
w badania

WPROWADZENIE

informatycznych. Potrzebne są zatem zmiany na poziomie organizacji oraz zarządzania w sektorze opieki zdrowotnej
oraz upowszechnienie umiejętności korzystania z rozwiązań ezdrowia68.
Z punktu widzenia programowania rozwoju ezdrowia ważną rekomendacją Raportu Aho jest odnoszący się do zarządzania politykami prorozwojowymi w latach 2007–2013 postulat zapewnienia udziału regionów UE w rozwoju gospodarki wiedzy poprzez wykorzystanie 20% budżetu funduszy strukturalnych na dofinansowanie projektów innowacyjnych i badawczych.
Wyzwania eZdrowia — Rok 2006. Podsumowania debaty na temat state-of-the-art w domenie ezdrowia dokonano w trakcie Europejskiej Konferencji Wysokiego Szczebla eHealth2006 w Maladze69 w maju 2006 roku. Zaprezentowany tam dokument programowy zwrócił uwagę na wielość i różnorodność przedsięwzięć z zakresu ezdrowia, realizowanych w regionach państw członkowskich Unii Europejskiej. Syntezę ich tematyki przedstawia rysunek 2:

Wykorzystywanie narzędzi, aplikacji i usług ezdrowia w odpowiedzi na
problemy zdrowotne współczesnego społeczeństwa z uwzględnieniem
zmian demograficznych i ograniczeń budżetowych celem dostarczenia usług zdrowotnych wysokiej jakości każdemu obywatelowi

Wykorzystywanie narzędzi ezdro-

Wykorzystywanie kluczowych usług

wia w codziennej opiece zdrowotnej.

ezdrowia w codziennej opiece zdrowotnej

W wielu państwach członkowskich

np. poprzez Internet/telefon przez służby

obecnie rozwija się, testuje i wdraża

ratownicze i izby przyjęć w szpitalach;

narzędzia ezdrowia, takie jak elektro-

elektroniczny system rejestracji pacjen-

niczne rejestry Zdrowia oraz systemy

ta, elektroniczny rejestr łóżek w szpita-

wspomagania podejmowania decyzji

lach, elektroniczne wypisywanie recept

Rysunek 2. Synteza tematyki projektów realizowanych w regionach UE
Źródło: Opracowanie własne SMWI na podstawie Rising the challenges of eHealth…70

Podczas konferencji ministrowie zdrowia państw członkowskich określili najważniejsze kroki, jakie należy podjąć
w celu realizacji Planu działań w zakresie ezdrowia do roku 2010. Wskazano przede wszystkim na działania na rzecz:
• ułatwiania korzystania z rozwiązań ICT w celu zapewnienia niezależnego stylu życia — poprzez dostosowanie sposobu leczenia i opieki do stylu życia oraz indywidualnej sytuacji życiowej pacjenta, usprawnienie
pierwszego kontaktu z lekarzem, zastosowanie odpowiednich środków dla grup docelowych: osób starszych
i niepełnosprawnych
• poprawy jakości i aktualności wyników monitoringu rozwoju ezdrowia w Europie — także w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej oraz dzięki zapewnieniu porównywalności danych
• promowania informacji o ezdrowiu — w celu zapewnienia pracownikom służby zdrowia w krajach europejskich dostępu do wyprofilowanej informacji oraz narzędzi pozyskiwania wiedzy
• upowszechniania wdrożeń rozwiązań ICT w opiece zdrowotnej
• wzmocnienia działań na rzecz uzyskania interoperacyjności między systemami ICT służby zdrowia —
poprzez pozytywne, proaktywne i konstruktywne działania, wspierające cztery główne inicjatywy ezdrowia:
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Rekomendacje konferencji w Maladze stanowią wartościowe, praktyczne wskazówki dla władz publicznych
w zakresie programowania rozwoju eZdrowia na poziomie regionalnym.
Polityka regionalna w latach 2007–2013. Wynikiem debaty publicznej i prac instytucji europejskich, których
przebieg opisany został w niniejszym rozdziale, jest pakiet przyjętych w ostatnich miesiącach 2006 roku decyzji Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europejskiej, zakończony porozumieniem na temat perspektywy finansowej na lata
2007–201372.
Rozwój ezdrowia stanowi — po raz pierwszy uznany jednoznacznie jako znaczący element całościowej polityki —
ważny segment zaprojektowanej w nim europejskiej polityki spójności, bezpośrednio powiązany ze wspieraniem innowacyjności europejskiej gospodarki, budową społeczeństwa informacyjnego i wywołaniem nowego impulsu dla
postępu w prorozwojowych badaniach naukowych.
Z perspektywy programowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego w latach 2007–2013 w państwach członkowskich UE na poziomie krajowym i regionalnym — a zatem z punktu widzenia wyboru priorytetów i pozyskiwania dofinansowania projektów ezdrowia — podstawowe znaczenie mają „reguły gry” określone przez Radę Europejską w tzw.
Wytycznych Wspólnoty dla spójności73, opublikowanych 6 października 2006 roku74. Wytyczne uściślają cele, priorytety i sposób wydatkowania środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Spójności m.in. na realizację regionalnych programów rozwoju
w nowej perspektywie finansowej.
Rekomendacje Wytycznych odnośnie roli ezdrowia w realizacji polityki spójności są następujące:
• inwestycje w rozwiązania ezdrowia w latach 2007–2013 należy rozpatrywać w kontekście poprawy poziomu wiedzy i innowacyjności na rzecz wzrostu75 gospodarczego. Upowszechnianie technologii może przyczyniać
się do rozwoju regionalnego poprzez sprzyjanie tworzeniu i rozwojowi biegunów doskonałości w dziedzinie TIK76
oraz poprzez rozwój połączeń i sieci wśród przedsiębiorstw, w szczególności MŚP
• działania na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego w regionach — jako konsekwencja wytycznej: Zwiększenie
liczby i poprawa jakości miejsc pracy — uwzględniać powinny podnoszenie skuteczności sektora publicznego,
w tym ochrony zdrowia poprzez inwestycje w edukację i doskonalenie umiejętności pracowników.
• ważne jest, aby polityka spójności, w szczególności w regionach opóźnionych w rozwoju, przyczyniła się do poprawy struktur długoterminowej opieki oraz inwestowała w ulepszanie infrastruktury ochrony zdrowia, w szczególności w miejscach, w których jej brak lub niewystarczający rozwój stanowi dużą przeszkodę dla rozwoju gospodarczego. Państwa członkowskie powinny zapewnić potraktowanie w należyty sposób konieczności zwiększenia
wydajności systemów opieki zdrowotnej poprzez odpowiednie inwestycje w TIK, wiedzę i innowacje77.
• wyrównywanie niedostatków infrastruktury ochrony zdrowia oraz wspieranie skutecznego świadczenia usług
w przypadkach, gdy ma to wpływ na rozwój gospodarczy mniej zamożnych państw członkowskich i regionów
— winno znaleźć się na pierwszym planie działań władz publicznych. Działania te powinny opierać się na szczegółowej analizie optymalnego poziomu świadczenia usług i odpowiednich technologii, takich jak telemedycyna
oraz potencjał usług ezdrowia w zakresie ograniczania kosztów.
• współpraca międzyregionalna wspierana w ramach polityki spójności powinna koncentrować się na realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej, czyli na takich kwestiach, jak wzmacnianie innowacyjności MŚP, ochrona
środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom. Ponadto wspierana będzie wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów miejskich, modernizacji sektora usług publicznych (takich jak opieka zdrowotna oraz administracja przy wykorzystaniu TIK), a także realizacja programów współpracy oraz badania i gromadzenie danych78.
Badania nad eZdrowiem. Problematyka ezdrowia znalazła istotne miejsce w pracach objętych wsparciem
środkami 5. i 6. Programu Ramowego Badań i Rozwoju UE. Projekty o tej tematyce były przedmiotem pierwszego
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•
•

karty pacjenta, identyfikatory pacjenta i pracowników służby zdrowia, zbiory minimalnych danych niezbędnych w nagłych przypadkach oraz recepty elektroniczne
wymiany istniejących oraz rozwijanie dobrych praktyk w sposób analityczny i skuteczny
rozwijania nowych kierunków badawczych, które wzmocnią opiekę zdrowotną w perspektywie średnio- i długoterminowej71.

WPROWADZENIE

konkursu w priorytecie IST 6 PR, zakończonego w kwietniu 2003 r. oraz konkursu czwartego, zakończonego w marcu 2005 r. Komisja Europejska w ramach rozpowszechniania dobrych praktyk opublikowała w czerwcu 2006 r. przewodnik po projektach ezdrowia 6. Programu Ramowego79. Wiodącą tematykę tych projektów badawczych przedstawia tabela 7:
Tematyka projektu badawczego

Projekty

Budowa rozwiązań technicznych dla zapewnienia interoperacyjności systemów przechowujących informacje medyczne o pacjencie. W ramach tego typu projektów analizuje się konkurujące standardy techniczne, buduje się adaptery przetwarzające formaty komunikatów, brokery integracyjne, ustala się wspólną warstwę semantyczną
w danej dziedzinie medycyny (interoperacyjność semantyczna).

ARTEMIS, CARE-PATHS,
COCOON, K4CARE,
MULTI-KNOWLEDGE,
NOESIS, Q-REC, RIDE,
RIGHT, SemanticMining

Zapewnienie dostępu do wielu rozproszonych źródeł informacji medycznych o pa- ASSIST, EuRecjentach w celu uzyskania istotnej próbki statystycznej danych, pozwalającej na wysu- sist, HeC, Sealife
nięcie nowych hipotez medycznych, których weryfikację może wesprzeć analiza statystyczna danych medycznych, techniki semantyczne (wnioskowanie z ontologii) oraz
techniki obliczeń rozproszonych (ang. GRID).
Budowa systemów wspomagania podejmowania decyzji lekarskich w oparciu o for- @neurIST, CARDITIS,
malną reprezentację wiedzy medycznej oraz informacje o stanie zdrowia pacjenta. Doc@Hand, HealthACzęść tego typu projektów bazuje również na informacjach pozyskanych z monito- gents, MATCH, SAPHIRE
ringu stanu zdrowia pacjenta, ale monitoring ten nie jest innowacyjnym elementem
rozwiązania.
Opracowanie innowacyjnych metod monitoringu stanu zdrowia pacjenta, transmisji AUBADE, CLINICIP,
danych będących wynikiem monitoringu oraz metod i algorytmów automatycznej I-Know, INTREPID
analizy pozyskanych informacji.
Budowanie wirtualnych środowisk współpracy osób profesjonalnie związanych DICOEMS, VIROLAB
z ochroną zdrowia w określonym obszarze medycyny. Dzięki zaprojektowanym dla
danego środowiska narzędziom zarządzania wiedzą oraz pracy grupowej, ułatwia się
ekspertom wspólne rozwiązywanie przypadków trudnych lub wymagających szybkiej
reakcji ze względu na stan zdrowia pacjenta.
Stworzenie oprogramowania umożliwiającego symulację działania określonych ob- Immunogrid, SIMAP
szarów organizmu człowieka (zastosowanie modeli obliczeniowych) oraz hipotetycznego wpływu określonych związków chemicznych (lekarstw) na te obszary.
Budowa wyspecjalizowanych wortali informacyjnych oferujących spersonalizowa- HEALTH PLUS, PIPS
ne możliwości śledzenia swojego stanu zdrowia oraz planowania zdrowego trybu
życia.
Tabela 7. Tematyka projektów badawczych 6 Programu Ramowego UE w domenie ezdrowia
Źródło: Opracowanie własne SMWI

I.3 Programowanie rozwoju eZdrowia w regionach Unii Europejskiej
Podstawowe uwarunkowania strategii ezdrowia. Strategiczne planowanie rozwoju ezdrowia — jako odrębnej dziedziny zastosowań technologii teleinformatycznych dla unowocześnienia usług medycznych i zwiększenia efektywności organizacyjno-kosztowej systemów opieki zdrowotnej — nie jest przedmiotem wieloletniej praktyki i źródłem
powszechnie dostępnych, wartościowych doświadczeń w regionach Unii Europejskiej. Komponenty dotyczące programowania zastosowań ICT w celu podniesienia jakości opieki zdrowotnej stanowią na ogół segmenty kompleksowych strategii regionalnych, powiązanych z rozwojem infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu,
usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz z programami zapewnienia interoperacyjności systemów
teleinformatycznych.
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Znaczenie planowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego dostrzeżone zostało w połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku przez grupę regionów, które wspólnie z Komisją Europejską podjęły prace nad przedsięwzięciem nazwanym Regional Information Society Initiative (RISI)80.
Opracowana wówczas i stale uaktualniana w ramach działań European Regional Information Society Association
(ERIS@)81 metodyka programowania jest podstawowym, dostępnym publicznie narzędziem wspomagania władz
publicznych w ich staraniach o zwiększanie efektywności publicznych inwestycji w rozwój regionalny oparty na wykorzystaniu technologii teleinformatycznych. Jej uniwersalny charakter sprawia, iż znajduje ona zastosowanie także
na polu regionalnych strategii ezdrowia, czego dowodzą przykłady przytoczone przez autorów podręcznika Jak rozwijać regionalne inicjatywy społeczeństwa informacyjnego?82
Na konieczność przekucia zapisów europejskich dokumentów planistycznych, odnoszących się do zastosowania teleinformatyki w modernizacji sektora opieki zdrowotnej, do postaci krajowych regionalnych planów implementacji
ezdrowia zwrócił uwagę cytowany już w niniejszym dokumencie komunikat Komisji Europejskiej83 z kwietnia 2004
roku. Komisja wezwała w nim państwa członkowskie do opracowania w krótkim okresie — do końca 2005 roku —
krajowych lub regionalnych „map drogowych”, koncentrujących się na upowszechnieniu systemów ezdrowia, ustanowieniu scenariusza osiągania ich interoperacyjności, wdrażaniu elektronicznych kart pacjenta oraz przedstawieniu
rozwiązań m.in. z zakresu zwrotu kosztów świadczeń zdrowotnych.
Do końca 2005 roku 16 państw członkowskich84 wywiązało się z obowiązków przedstawienia informacji na temat
stanu zaawansowania krajowych strategii ezdrowia, co ilustruje tabela 8:
Państwo
Austria

Stan zaawansowania (na koniec roku 2005)
Strategia nie została w pełni opracowana
•
•

•
•

opracowano model krajowej karty ubezpieczeń (eCard) z planem jej upowszechnienia do
końca 2005 r.
działania na rzecz ezdrowia zostały wkomponowane w zbiór priorytetów politycznych reformy
sektora zdrowia, obejmujący: ustanowienie odpowiednich ram prawnych odnoszących się do
zagadnień teleinformatycznych w opiece zdrowotnej, wdrożenie elektronicznej recepty
i elektronicznej karty pacjenta
zawiązano narodową „Inicjatywę na rzecz ezdrowia,” w ramach której zostanie opracowana
strategia oraz „mapa drogowa” działań różnych partnerów w przewidywalnym czasie
zapoczątkowano prace nad regionalnymi strategiami ezdrowia.

Cypr

Plan znajdował się w fazie pilotażowej

Czechy

Strategia nie została opracowana
Opracowano cząstkowe dokumenty:
• analizę elektronicznego identyfikatora osób posiadających ubezpieczenie zdrowotne (2003),
tzw. eEHIC
• analizę uwarunkowań wdrożenia elektronicznej recepty (2004)
• zbiór standardów dla danych gromadzonych przez Ministerstwo Zdrowia.
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Jednakże rola programowania rozwoju ezdrowia zyskuje na znaczeniu z roku na rok wraz z rosnącą siłą wyzwań społecznych i gospodarczych, których źródłem stają się przemiany demograficzne oraz oczekiwania obywateli odnośnie wysokiej jakości usług zdrowotnych. Kluczowym katalizatorem zmian w podejściu władz państw członkowskich,
a także regionalnych do potrzeby strategicznego programowania rozwoju ezdrowia są postulaty i rekomendacje wynikające z realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej, a na poziomie operacyjnym (prawnym i organizacyjno-finansowym) — z decyzji instytucji europejskich związanych z polityką spójności w latach 2007–2013.
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Państwo
Francja

Stan zaawansowania (na koniec roku 2005)
Strategia — w rozumieniu oczekiwań KE — nie została opracowana
Częściowa „mapa drogowa” została opracowana już w 1996 roku. W latach 2002–2004 uzgodniono „mapę drogową” w zakresie wdrożenia elektronicznej karty pacjenta, którego zakończenie przewidziano na rok 2007. W ramach dotychczasowych działań dokonano odpowiednich zmian w prawach pacjenta (marzec 2002 r.) oraz prawie dotyczącym zdrowia i ubezpieczenia społecznego — tzw.
Dossier Medical Personnel (sierpień 2004 r.). Ze względu na obowiązki, jakie we Francji nałożono na
władze regionalne i lokalne w zakresie zarządzania i inwestycji w ICT, podejmowane są liczne inicjatywy właśnie na tych poziomach.

Holandia

Strategia nie została w pełni opracowana. Ministerstwo Zdrowia pracowało nad jej określeniem jako
części strategii rozwoju państwa.

Grecja

W roku 2002 został opracowany w Grecji rządowy biznesplan w zakresie wdrażania technologii społeczeństwa informacyjnego, który jest konsekwentnie aktualizowany. Zgodnie z tym planem realizowane są aktualnie projekty wdrożeniowe. W roku 2005 parlament grecki rozpatrzył pozytywnie
wszystkie projekty zmian w prawie niezbędne do rozwoju ezdrowia w kraju.

Hiszpania

Strategia nie została opracowana
Hiszpania koncentruje się na zapewnieniu interoperacyjności oraz integracji w zakresie elektronicznej karty zdrowia, elektronicznej recepty oraz elektronicznej karty pacjenta pomiędzy rozwiązaniami ogólnokrajowymi i regionalnymi.

Litwa

Opracowano strategię ezdrowia oraz studium wykonalności implementacji Krajowego Systemu
e-zdrowia.

Luksemburg

Strategia nie została opracowana. Powołano grupę roboczą.

Łotwa

Opracowano plan rozwoju ezdrowia.

Malta

Strategia nie została w pełni opracowana. Trwały prace nad jej wersją wstępną.

Niemcy

Strategia nie została opracowana.
Świadczenie usług dla obywatela należy do zagadnień regulowanych przez tzw. Niemiecki Kod Społeczny V, w pierwszym rzędzie w zakresie tzw. elektronicznych kart zdrowia, a także w zakresie elektronicznych kart dla profesjonalistów służby zdrowia i kart pacjentów.

Polska

Strategia na lata 2004–2006 została opracowana przez zespół roboczy Ministerstwa Zdrowia, jednak
rząd nie przyjął jej jako dokumentu o znaczeniu ogólnokrajowym.
Wdrożono następujące rejestry centralne związane ze świadczeniem usług medycznych:
• rejestr ubezpieczonych
• rejestr dostawców usług zdrowotnych
• rejestr usług w nagłych wypadkach
• rejestr leków
• rejestr lekarzy, lekarzy-dentystów oraz pielęgniarek.

Słowenia

Strategia ezdrowia oraz plan jej wdrożenia poprzez programy inwestycyjne w latach 2006–2007
znajdowały się w fazie opracowania.
Jesienią 2005 roku powołana została Grupa Robocza ds. ezdrowia jako podmiot koordynujący tę tematykę w imieniu rządu.

Szwecja

„Mapa drogowa” była w trakcie opracowywania przez Krajową Grupę Wysokiego Szczebla ds. ezdrowia. Przewidywano jej przyjęcie w pierwszej połowie 2006 r.
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Włochy

Stan zaawansowania (na koniec roku 2005)
Strategia nie została w pełni opracowana, znajdowała się jednak w zaawansowanej fazie opracowania.
Problematyka ezdrowia jest koordynowana przez różne szczeble władzy publicznej: centralnej —
ministra zdrowia i ministra innowacji i technologii oraz regionalnej. Powołano Krajową Radę ezdrowia, korzystającą z serwisu informacyjno-komunikacyjnego (http://www.sanitaelettronica.gov.it/),
dzięki któremu możliwe jest zaangażowanie ponad 70 jej członków w debaty nad nowymi rozwiązaniami i programami. W skład Rady wchodzą 3 grupy robocze ukierunkowane na opracowanie:
• elektronicznej karty zdrowia
• zbioru procesów (procedur) dotyczących użytkowników systemu opieki zdrowotnej w celu
stworzenia katalogu e-procesów zdefiniowanych w języku UML/XMI.
Strategiczny plan znajdował się w fazie rozwoju i stawiał sobie za cel zapewnienie ram dla synergii
między różnorodnymi inicjatywami podjętymi dotąd w zakresie jednolitych ram organizacyjnych,
zapewniających:
• komunikację i koordynację w ramach krajowej sieci
• definicję semantycznych modułów konstrukcyjnych dla optymalizacji współpracy między
systemami ICT świadczącymi usługi dla mieszkańców
• opracowanie specyfikacji i przewodnika wdrażania elektronicznej karty pacjenta
• wdrożenie regionalnych infrastruktur i usług teleinformatycznych.

Tabela 8. Stan zaawansowania prac nad krajowymi strategiami ezdrowia w 2005 roku
Źródło: European Commission, Information Society and Media Directorate-General Unit H1 — ICT for Health (marzec 2006 r.)

Powyższe zestawienie, prezentujące znaczące opóźnienia w opracowaniu „map drogowych”, wskazuje na złożoność
i wysoki poziom trudności prac nad tego typu dokumentami. Ich źródłem są na ogół problemy w przygotowaniu
i wdrożeniu krajowych programów reform systemów opieki zdrowotnej, silnie spowalniających — z oczywistych
względów — tok definiowania procesów i usług z wykorzystaniem narzędzi dostarczanych przez technologie informatyczne.
Także silne zróżnicowanie w ramach systemów prawnych krajów UE, świadczące o zakresie odpowiedzialności poszczególnych poziomów i rodzajów władz publicznych85 za zarządzanie opieką zdrowotną, stanowi jedną z podstawowych polityczno-organizacyjnych przyczyn opóźnień w podejmowaniu decyzji. Europejskie doświadczenie pokazuje zatem, że każdy regionalny program rozwoju ezdrowia jest głęboko zakorzeniony w środowisku prawnym
danego państwa.
Fakt ten powoduje, iż w trakcie opracowania dokumentu planistycznego władze podjąć muszą zasadnicze,
silnie zindywidualizowane decyzje określające zakres interwencji objętych strategią. Dostosowanie strategii
eZdrowia do profilu regionu napotyka bowiem na liczniejsze zewnętrzne ograniczenia o znaczącej wadze
i wpływie na procesy wewnętrzne niż w przypadku formułowania generalnych strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
Zakres interwencji (cele, priorytety, zadania) strategii ezdrowia w regionach, których władze posiadają swobodę kreowania w zasadniczej części modelu organizacyjnego, prawnego i finansowego systemu opieki zdrowotnej86, będzie
zatem znacząco różnił się od zakresu możliwego do zaproponowania w przypadku regionów, których władze mają
wpływ głównie na organizacyjną strukturę systemu87, zależnego od zewnętrznych regulacji prawnych i zasad finansowania88.
W systemach prawnych państw UE, czerpiących podstawowe inspiracje z tradycyjnego europejskiego modelu socjalnego, do podstawowych zadań władz publicznych należy zagwarantowanie dostępu obywateli do systemu publicznej opieki zdrowotnej. Obowiązek niezawodnego zapewnienia usług całości populacji regionu, a zatem udostępnienie systemu dla wszystkich bez wyjątku uprawnionych (ubezpieczonych) to kluczowe wyzwanie dla władz
planujących kompleksową modernizację regionalnego systemu opieki zdrowotnej w oparciu o strategię ezdrowia,
z którym na ogół nie mają do czynienia w przypadku wdrażania innych programów prorozwojowych.
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Państwo
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Z obu powyższych powodów, ze względu na wysoką złożoność i wielowarstwowość problematyki, zyskuje na znaczeniu benchmarking rozwoju ezdrowia na poziomie regionalnym. Już w maju 2003 roku ministrowie zdrowia w deklaracji europejskiej konferencji w Brukseli rekomendowali Komisji Europejskiej rozpoczęcie prac nad wspólnymi kryteriami benchmarkingu rozwoju ezdrowia. Pierwsze studium 10 przypadków (case studies), wynik prac grupy ekspertów
w latach 2004–2005, zostało opublikowane we wrześniu 2006 roku i związane jest z oceną ekonomicznych korzyści,
jakie regiony i miasta europejskie czerpać mogą z wdrożeń rozwiązań eHealth89. Dalsze badania zaplanowano w ramach projektów 7 Programu Ramowego UE. W procesie planowania i wdrażania strategii ezdrowia opracowanie czytelnych ram benchmarkingu na poziomie europejskim oraz udostępnienie bazy wiedzy na temat dobrych praktyk
pogłębią analizy diagnostyczne i przyczynią się do projektowania przedsięwzięć o najsilniejszym wpływie na rozwiązywanie problemów na poziomie krajowym i regionalnym.
Na ogół złożone, długotrwałe i wymagające współpracy wielu partnerów wdrożenia systemów ezdrowia, obejmujące swym zasięgiem wszystkich uprawnionych mieszkańców regionu, stanowią istotny czynnik „politycznego ryzyka”
władz publicznych, zwłaszcza w krajach członkowskich, gdzie poziom satysfakcji obywateli ze świadczeń opieki zdrowotnej jest relatywnie niski.

Rysunek 3. Poziom satysfakcji ze świadczeń systemu opieki zdrowotnej (2004)
Źródło: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2004
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Z porównania wyników ostatnich badań European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
ze stopniem zaawansowania wdrożeń ezdrowia wywieść można wniosek, iż władze publiczne państw członkowskich
UE o relatywnie wysokim stopniu satysfakcji (mierzonym w skali dziesięciostopniowej) podejmują bardziej intensywne i kompleksowe inwestycje w sektorze ezdrowia niż nowe kraje członkowskie, w tym Polska, gdzie wskaźnik ten jest
zdecydowanie niższy.
Kluczem do ograniczenia ryzyka, związanego z wprowadzeniem strategii ezdrowia do przestrzeni publicznej, będzie
zapewnienie istotnego udziału polityków i głównych decydentów w kształtowaniu zasadniczych przesądzeń, określających priorytety i wiodące przedsięwzięcia w celu zagwarantowania ciągłości realizacji strategii. Na aspekt ten
zwracają szczególną uwagę autorzy Przewodnika: Jak rozwijać Regionalne Inicjatywy Społeczeństwa Informacyjnego?
Współpraca z regionalnym środowiskiem politycznym obejmować może m.in.: regularne dostarczanie informacji,
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Rola liderów w rozwoju ezdrowia staje się tym bardziej widoczna w konfrontacji z wymogami skutecznego zarządzania
(good governance). Za strategiczne pola działań władz publicznych w tym zakresie eksperci IPTS w Sewilli90 uznali:
Kształtowanie
środowiska prawnego

Obecne prawodawstwo europejskie powinno wywierać nacisk na stworzenie właściwego środowiska prawnego w zakresie bezpieczeństwa oraz ochrony danych pacjenta.
Przepisy dotyczące bezpieczeństwa systemów ezdrowia powinny opierać się na:
• zestawieniu jasno zdefiniowanych polityk/strategii w tym zakresie,
• zbudowaniu w oparciu o konsensus modelu, który zjednoczy wszystkich interesariuszy na szczeblu operacyjnym,
• sprowadzeniu inicjatyw o charakterze strategicznym do poziomu pozwalającego na
łatwe zarządzanie,
• zdefiniowaniu celów polityki w zakresie aplikacji ezdrowia oraz stworzeniu warunków dla wsparcia wdrożenia ww. aplikacji.

Budowa
•
infrastruktury rozwoju
•
•
•

wspieranie rozwoju europejskiej infrastruktury w zakresie tworzenia i rozwoju sieci
szerokopasmowej oraz poszerzenia obszaru z dostępem do Internetu,
rozwijanie lepszego zrozumienia „sił napędowych” innowacji w zakresie usług i aplikacji ezdrowia,
wzmacnianie i integrowanie usług i aplikacji ezdrowia,
budowanie i wzmacnianie skoordynowanego podejścia do tematyki ezdrowia pomiędzy władzami na szczeblu krajowymi i regionalnym.

Rozwój
umiejętności ludzkich

Użytkownicy systemów ezdrowia muszą posiadać wymagane umiejętności informatyczne dla właściwego użytkowania nowych systemów. W tym celu konieczny jest:
• rozwój infrastruktury interoperacyjnych systemów o charakterze przyjaznym dla
użytkownika w celu edukacji w zakresie zdrowia, profilaktyki zdrowotnej oraz opieki
medycznej,
• tworzenie w Internecie zasobów wiedzy, która ma pomóc obywatelom oraz pracownikom sektora medycznego w procesie oceny autentyczności i jakości znalezionych
w sieci informacji na temat zdrowia.

Uzgodnienie
i upowszechnienie
standardów
w zakresie informacji ezdrowia

•
•
•
•
•

wyjaśnienie sytuacji w zakresie odpowiedzialności za dostęp i ochronę danych w zakresie ezdrowia,
ustanowienie norm dla elektronicznych standardów medycznych,
standaryzacja terminologii oraz danych w zakresie ezdrowia powszechnie wykorzystywanych w systemach z nim związanych,
standaryzacja procesu wymiany elektronicznych rejestrów o charakterze medycznym,
systemy ezdrowia powinny być oparte na krajowych standardach w zakresie wprowadzania danych do systemów w celu uniknięcia zjawiska błędnej interpretacji wprowadzonych informacji (danych). Standardy te powinny być znane wszystkim instytucjom opieki medycznej. Innym wymiarem standaryzacji jest wprowadzenie
certyfikacji systemów ezdrowia przez publiczne i prywatne instytucje w celu zapewnienia właściwej jakość świadczonych usług.

Tabela 9. Strategiczne cele w zarządzaniu rozwojem ezdrowia na wszystkich poziomach władz publicznych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie eHealth in the Context of European Ageing Society — a Prospective Study (2004)

Krajowe uwarunkowania strategii eZdrowia. Jak dotąd żaden z polskich regionów — za wyjątkiem województwa łódzkiego — nie podjął prac nad strategią rozwoju ezdrowia. Inicjatywa ta stanowi zatem pionierskie
przedsięwzięcie, tym bardziej złożone, iż jak dotąd polski rząd (choć zobowiązany do tego ustaleniami komunikatu
KE eHealth — making healthcare better for European citizens: An action plan for a European e-Health Area) nie opracował
krajowej strategii ezdrowia obowiązującej władze publiczne.
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udział decydentów w kolegialnych ciałach decydujących o pracach nad strategią i jej wdrożeniem (np. komitetach
sterujących, radach programowych i grupach roboczych) oraz zapewnienie politykom pozycji liderów procesu poprzez osobiste wystąpienia podczas regionalnych, krajowych i międzynarodowych konferencji prezentujących dobre
praktyki w zakresie ezdrowia.

WPROWADZENIE

Co prawda we wrześniu 2004 grupa robocza Ministerstwa Zdrowia zakończyła prace nad dokumentem Strategia
ezdrowia 2006 Polska na lata 2004–200691, lecz dokument ten nie został zaakceptowany przez kierownictwo resortu. Nie był też przedmiotem dyskusji na posiedzeniach Rady Ministrów, co sprawia, iż nie odegrał on praktycznej roli
w działaniach władz na rzecz rozwoju ezdrowia w Polsce. Za główne kierunki działań w proponowanym dokumencie
uznano:
• realizację programów informacyjnych przez podmioty ochrony zdrowia przy wykorzystaniu technik informatycznych,
• tworzenie centralnych baz danych i rejestrów w ochronie zdrowia,
• zapewnienie dostępu do informacji w ochronie zdrowia,
• wdrażanie rozwiązań telemedycyny,
• rozwój edukacji zdrowotnej i promocji,
• zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona danych.
W styczniu 2004 roku Rada Ministrów przyjęła dokument Strategia Informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej — ePolska
na lata 2004–200692, stanowiący prawne ramy dla działań władz publicznych i regulujący ogólne zagadnienia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Pośród strategicznych osi Strategia ta ustanawiała priorytet B6: usługi
medyczne na odległość — wspieranie wykorzystania komunikacji elektronicznej dla zwiększenia efektywności ochrony
zdrowia przez lepsze używanie rozproszonych zasobów oraz niwelowanie różnic w zakresie jakości oferty w różnych miejscach Polski.
Chociaż umieszczona pośród priorytetów, problematyka rozwoju ezdrowia w Polsce nie znalazła w Strategii odpowiedniego do jej znaczenia i zakresu wyrazu w przewidywanych działaniach rządu, koncentrując się jedynie na realizacji zadań zaprezentowanych w tabeli 1093:
Działanie

Podmiot odpowiedzialny

Termin realizacji

Ocena stanu prawnego transferu danych dotyczących pacjen- Ministerstwo Zdrowia
tów i wykorzystywania komunikacji elektronicznej do świadczenia usług medycznych

I połowa 2004 r.

Opracowanie zaleceń dla szpitali i przychodni w zakresie elek- Ministerstwo Zdrowia
tronicznego przekazywania danych pacjentów

II połowa 2004 r.

Ogłoszenie konkursu na najlepsze wykorzystanie komunikacji Ministerstwo Zdrowia wspólelektronicznej do świadczenia usług medycznych na odległość nie ze środowiskiem akademickim

II połowa 2004 r.

Przygotowanie założeń do wdrożenia projektów najlepszych Ministerstwo Zdrowia
pomysłów, ze wskazaniem źródła finansowania

I połowa 2005 r.

Przygotowanie strategii rozwoju usług medycznych na odle- Ministerstwo Zdrowia
głość na lata 2004–2006

I połowa 2004 r.

Tabela 10. Priorytet B6 Strategii Informatyzacji RP — ePolska na lata 2004–2006 (2004)
Źródło: Strategia Informatyzacji RP — ePolska na lata 2004–2006 (2004)

Jak dotąd (stan na styczeń 2007 r.) żadne z zadań określonych w priorytecie B6 Strategii nie doczekało się pełnej realizacji, mimo iż ich zakres zarysowano w sposób ograniczony, bez uwzględnienia całości problematyki ezdrowia w rozumieniu europejskim. Wątpliwości budziło także powierzenie realizacji priorytetu wyłącznie Ministerstwu Zdrowia,
mimo iż koordynującą rolę w działaniach standaryzacyjnych odgrywało wówczas Ministerstwo Nauki i Informatyzacji,
odpowiedzialne za dział informatyzacji administracji rządowej.
Brak postępu we wdrażaniu istotnych dla rozwoju państwa usług potwierdza raport z przeprowadzonej w roku 2006
kontroli wdrażania Strategii ePolska94. NIK stwierdził, iż pominięto do wdrożenia w pierwszej kolejności m.in. usługi dostępu do świadczeń medycznych […]. NIK zwraca uwagę, że służba zdrowia i administracja publiczna są zaliczane do ob-
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Kompleksowe, odpowiadające europejskiemu state-of-the-art omówienie wagi problematyki ezdrowia pośród zagadnień eRozwoju znalazło się natomiast w wartościowym i do dziś aktualnym w swoim przesłaniu dokumencie Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 202095, opublikowanym w maju 2005 roku.
Strategia kierunkowa lokuje zagadnienia ezdrowia horyzontalnie pośród najważniejszych obszarów życia, istotnych
dla gospodarki opartej na wiedzy (wertykalnych priorytetów Strategii):
• e-Usługi — rozwój systemu powszechnie dostępnych usług elektronicznych w administracji publicznej, biznesie i ochronie zdrowia,
• treści cyfrowe — stymulację tworzenia i rozwoju polskich zasobów cyfrowych w Internecie, w szczególności
zasobów o istotnym znaczeniu dla konkurencyjnej pozycji polskiej gospodarki w UE, rozwoju przedsiębiorczości oraz zwiększenia spójności społecznej i gospodarczej (w tym treści wielojęzycznych),
• sieci teleinformatyczne — rozwój infrastruktury teleinformatycznej państwa, w szczególności zapewnienie
powszechnego szerokopasmowego dostępu do Internetu i usług świadczonych drogą elektroniczną oraz dostępnych w nim treści,
• edukacja dla gospodarki wiedzy — rozwój umiejętności niezbędnych do uczestnictwa w usługach społeczeństwa informacyjnego, co w szczególności powoduje głęboką adaptację systemu edukacyjnego do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy96.

Rozwój eZdrowia w Polsce wymaga zarówno prowadzenia jednoznacznej polityki państwa we wdrażaniu
powszechnie dostępnych usług medycznych na odległość oraz upowszechniania wartościowych treści na
temat zdrowia w Internecie, jak i zapewnienia warunków dla podnoszenia poziomu wiedzy zdrowotnej
pośród mieszkańców wraz z równoległym zdobywaniem nowych kwalifikacji i umiejętności przez pracowników sektora opieki zdrowotnej. Tym działaniom władz publicznych towarzyszyć winny inwestycje w publiczne punkty oraz infrastrukturę sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu.
Udostępnianie nowoczesnych publicznych usług ezdrowia koncentrować się powinno na podnoszeniu ich jakości
dzięki wykorzystaniu ICT dla budowy aplikacji telemedycznych, a także systemów informacyjnych — w połączeniu
z reorganizacją sektora opieki zdrowotnej97. Świadczenie usług ezdrowia należy postrzegać również jako element sektora biznesu, którego stymulowanie także należy do zadań władz publicznych98.
Szkicując perspektywę rozwoju zastosowań rozwiązań ezdrowia do roku 2020, autorzy Strategii kierunkowej zauważają, iż w radykalny sposób zmieni się sposób zarządzania oraz świadczenia usług ezdrowia na poziomie narodowym i regionalnym99.
Do roku 2020 intensywnie rozwijane technologie inteligentnego otoczenia zapewnią możliwości bezprzewodowej
komunikacji z systemami wspomagającymi zdrowie i niezależność życia osób niepełnosprawnych, a także podejmowanie decyzji przez lekarzy na podstawie danych pochodzących ze stałego monitoringu. Do rozwiązań tych zaliczono m.in. biosensory, które mogą zostać wbudowane w „inteligentne ubrania” oraz oprogramowanie wspomagające
praktyków w procesie podejmowania najlepszych możliwych decyzji przy zachowaniu bezpieczeństwa pacjenta.
Rosnące znaczenie posiadać będą sieci współpracy naukowej w zakresie bioinformatyki, genomiki oraz neuroinformatyki w celu stworzenia nowej generacji systemów ezdrowia, wspomagających indywidualizację diagnozy oraz
leczenia.
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szarów życia publicznego szczególnie narażonych na ryzyko występowania mechanizmów korupcyjnych. W opinii Izby
przeniesienie na platformę elektroniczną usług dostępu do limitowanych świadczeń medycznych (zabiegów, przyjęcia do
szpitala itd.) […] może w znaczący sposób przyczynić się do zwiększenia transparentności tych dziedzin.

WPROWADZENIE

Autorzy Strategii kierunkowej założyli, iż w perspektywie roku 2020 każdy polski pacjent będzie posiadał
elektroniczną kartę zdrowia, a e-recepta będzie w powszechnym użyciu, co przełoży się na zmniejszenie
kosztów działania sektora opieki zdrowotnej100.
Uchwalona w lutym 2005 roku ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne101
nałożyła na polski rząd obowiązek sporządzania Planów Informatyzacji Państwa jako instrumentów planowania i koordynowania informatyzacji działalności podmiotów publicznych. Plan Informatyzacji Państwa na rok 2006102 przyjęty
przez Radę Ministrów w sierpniu 2006 roku pośród priorytetów społeczeństwa informacyjnego lokował rozwój różnorodnych e-usług, w tym usług ezdrowia. Działania uwzględnione w Planie (por. tabela 11) stanowią szerokie spectrum inwestycji i prac organizacyjnych na rzecz stworzenia w kraju zintegrowanego środowiska ezdrowia:
Lp.

Działanie na rzecz rozwoju ezdrowia w Planie Informatyzacji Państwa na rok 2006

1.

Zwiększenie wydajności i efektywności systemów ochrony zdrowia, rentowego i ubezpieczeń zdrowotnych,
szczególnie w aspekcie wyzwań demograficznych stojących przed Rzeczpospolitą Polską w kontekście członkowstwa w Unii Europejskiej.

2.

Budowa platformy integracyjnej z elementami hurtowni danych i systemem wspomagania zarządzania
ochroną zdrowia na poziomie centralnym i regionalnym, w tym prognozowania potrzeb, zagrożeń i prowadzenia narodowych rachunków ochrony zdrowia.

3.

Opracowanie zbioru standardów na poziomie krajowym i europejskim w zakresie elektronicznej rejestracji, przetwarzania i przekazywania danych administracyjnych (identyfikator, dane biometryczne) i medycznych (karta zdrowia pacjenta) w celu harmonizacji systemów ochrony zdrowia oraz zapewnienia ich interoperacyjności.

4.

Wdrożenie elektronicznego systemu rozliczeń usług medycznych, w tym elektronicznej recepty jako narzędzia kontroli i racjonalizacji wydatków w sektorze ochrony zdrowia.

5.

Budowa zintegrowanych systemów informacji o stanie zdrowia pacjenta oraz rozwój systemów wspomagania decyzji diagnostycznych i terapeutycznych.

6.

Upowszechnienie telemedycyny, szczególnie w obszarach peryferyjnych oraz o niższym poziomie rozwoju
gospodarczego.

7.

Wdrożenie zastosowań technologii teleinformatycznych dla ponownej aktywizacji osób starzejących się, rozwiązań służących dobrej kondycji i zdrowiu obywateli oraz umożliwiające niezależne życie.

8.

Rozwój badań w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego, szczególnie w aspekcie społeczno-ekonomicznym.

Tabela 11. Działanie na rzecz ezdrowia w Planie Informatyzacji Państwa na rok 2006
Źródło: Plan Informatyzacji Państwa na rok 2006

Rząd nie zaproponował jednak narzędzi organizacyjno–finansowych do realizacji tak założonego Planu — stąd jego
zapisy miały głównie postulatywny charakter. Możliwości realizacji — przy wykorzystaniu instrumentów polityki
strukturalnej w nowej perspektywie finansowej — posiadać będzie natomiast Plan Informatyzacji Państwa na lata
2007–2010103.
Dokument ten — w sferze deklaratywnej104 — podtrzymuje priorytety zawarte w Planie na rok 2006 — jednak w warstwie opisowej znacząco zawęża działania z zakresu ezdrowia, koncentrując się na kilku projektach infrastrukturalnych o znaczeniu ogólnokrajowym:
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pl.ID — polska ID karta

Platforma udostępniania
on-line przedsiębiorcom
usług i zasobów
cyfrowych rejestrów
medycznych

Zakres projektu

Termin realizacji

Koordynator

Koszt realizacji

Wdrożenie wielofunkcyjnego elektronicznego dokumentu tożsamości z uwierzytelnieniem (dowód biometryczny) zgodnego z unijnymi koncepcjami narodowego dokumentu identyfikacyjnego
(eID) w systemach IT jednostek sektora publicznego (administracja
publiczna, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, itp.), który umożliwi
potwierdzanie tożsamości obywateli polskich.

2008–2012

MSWiA

400 mln zł

System informatyczny umożliwiający m.in. tworzenie elektronicznych wniosków o wpisy do rejestrów medycznych (rejestr zakładów
opieki zdrowotnej, rejestr zawodów medycznych, rejestr lekarzy, rejestr pielęgniarek i położnych, rejestr jednostek ratownictwa medycznego, rejestr aptek) i dwustronną wymianę dokumentów elektronicznych między przedsiębiorcami a organami rejestrowymi, tak,
aby zapewnić niezaprzeczalność, bezpieczeństwo i niezawodność
świadczonych usług publicznych on-line. Głównymi odbiorcami
usług będą przedsiębiorcy prowadzący zakłady opieki zdrowotnej,
praktyki lekarskie i pielęgniarskie, apteki itp. oraz państwowe placówki świadczące usługi medyczne. Z jego usług skorzystają również instytucje działające na rzecz ochrony zdrowia, banki, sądy, notariusze, kancelarie adwokackie.

2007–2013

Ministerstwo Zdrowia
Elektroniczna platforma
gromadzenia, analizy
i udostępniania zasobów
cyfrowych o zdarzeniach
medycznych

Platforma Komunikacji
MSP i osób z obszaru
wsparcia społecznego
(niepełnosprawni, osoby
korzystające ze świadczeń społecznych oraz
systemu świadczeń
rodzinnych
i alimentacyjnych)

97 mln zł

Budowa elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie
ochrony zdrowia umożliwiającej organom publicznym, w tym administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorcom (m.in. zakłady opieki zdrowotnej, apteki, prywatne praktyki lekarskie) i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych
o zdarzeniach medycznych. Celami szczegółowymi budowy platformy są m.in.: planowanie opieki zdrowotnej, elektroniczne rozliczenia, zarządzanie kryzysowe, usługi on-line, jednolite standardy,
infrastruktura teleinformatyczna, interoperacyjność w kontekście
europejskim oraz autoryzacja świadczeń zdrowotnych.

2007–2013

Ministerstwo Zdrowia

1 020 mln zł

Budowa platformy informatycznej zapewniającej:
• stworzenie rejestru wydanych orzeczeń o niepełnosprawności
oraz zespołów orzekających
• integrację danych z systemów informatycznych obszaru wsparcia społecznego
• umożliwienie przedsiębiorcom dostępu do rynku oprogramowania, które może być używane w ośrodkach pomocy społecznej oraz urzędach realizujących świadczenia rodzinne
• rozbudowa systemu e–WNIOSKI, umożliwiającego wypełnienie
elektronicznego formularza, wniosku o świadczenia rodzinne
i zaliczkę alimentacyjną
• uruchomienie transferu danych do aplikacji gminnych używanych w jednostkach realizujących świadczenia rodzinne oraz
obsługa podpisu elektronicznego i uruchomienie rejestru dłużników alimentacyjnych

2007–2013

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

129 mln zł

Tabela 12. Ponadsektorowe i sektorowe projekty z obszaru ezdrowia w Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007–2013
Źródło: Projekt Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007–2013 (wersja: styczeń 2007 r.)
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Proponowane wdrożenia centralnych platform stanowią ważny punkt referencyjny dla potencjalnych projektów
regionalnych, podejmowanych w przyszłości w ramach Strategii eZdrowia Województwa Łódzkiego, a ich realizacja
winna być przedmiotem stałego monitoringu w celu zapobiegania dublowaniu się funkcji oraz aplikacji centralnych
i regionalnych. Z drugiej strony, wyprzedzające innowacyjne działania władz regionu łódzkiego oddziaływać będą inspirująco na realizatorów przedsięwzięć centralnych.
Plan zakłada powszechne udostępnienie do końca 2008 roku dwóch usług z zakresu opieki zdrowotnej:
• przekazywanie danych statystycznych w zakresie ochrony zdrowia do Ministerstwa Zdrowia
- przypominanie o potrzebie przekazywania danych, wypełnienie dokumentów i przesyłanie danych
• umówienie wizyty lekarskiej
- przesłanie informacji o aktualnym stanie zdrowia, na podstawie której system proponuje spotkanie z lekarzem, umówienie spotkania z lekarzem, przypomnienie o terminie spotkania.

Projekt Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007–2010 — w części poświęconej Programowi działań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego — nie zawiera propozycji realizacji podstawowych działań, uznawanych obecnie za niezbędne dla rozwoju eZdrowia. Problematykę rozwoju usług medycznych umieszcza
bowiem pośród działań na rzecz ograniczenia biurokracji i usprawnienia załatwiania spraw urzędowych,
traktując problem zawężająco i anachronicznie w stosunku do aktualnego stanu wiedzy na temat roli
eZdrowia w kompleksie zagadnień społeczno–gospodarczych. Ujęcie takie należy uznać za wysoce niezadowalające i nie odpowiadające rzeczywistej wadze problematyki eZdrowia w procesach modernizacji sektora publicznego.
Jak już wspomniano, podstawowym źródłem finansowania projektów prorozwojowych w latach 2007–2013 będą
środki funduszy strukturalnych traktowane jako budżet realizacji Narodowej Strategii Spójności105. Realizacja Narodowej Strategii Spojności oznacza uruchomienie najważniejszego procesu zarządzanego przez władze publiczne w skali państwa. Od zakresu i jakości jej wdrożenia zależeć będzie w Polsce tempo wzrostu gospodarczego i transformacji
w kierunku społeczeństwa wiedzy. Zapewnienie problematyce ezdrowia istotnego miejsca wśród priorytetów i działań określonych w programach operacyjnych Strategii oznaczać będzie zwiększenie szans na jej rozwój w Polsce. Zagadnienie to przedstawia tabela 13:
Program Operacyjny

PO Rozwój
Polski Wschodniej

PO Infrastruktura
i Środowisko

Zakres działań na rzecz wsparcia eZdrowia
Priorytet

I. Nowoczesna gospodarka

Działanie

I.2. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

W działaniu uwzględniono finansowanie projektów, obejmujących wdrożenia nowych
usług ezdrowia. Będzie to aktywność wspomagająca powstanie systemu telecentrów —
punktów publicznego dostępu do Internetu, korzystających z sieci szerokopasmowego
dostępu zapewnionej w ramach inwestycji działania I.2.
Cel szczegółowy

Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy

Oś priorytetowa 13

Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia.

Możliwości finansowania przedsięwzięć ezdrowia wiążą się z budową kompleksowego systemu ratownictwa medycznego (narzędzia łączności) oraz z podnoszeniem dostępności
i jakości infrastruktury ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym, zapewniającej
świadczenie wysokospecjalistycznych usług medycznych.
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Zakres działań na rzecz wsparcia eZdrowia
Priorytet

PO
Kapitał ludzki

Priorytet zapewnia możliwości finansowania:
• szkoleń umiejętności osobistych i zawodowych służących zdrowiu pracowników
• programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w miejscu pracy
• programów doskonalenia zawodowego kadr medycznych oraz podnoszenia jakości zarządzania w ochronie zdrowia
• rozwoju systemów certyfikacji i akredytacji w zakładach opieki zdrowotnej.
Oś priorytetowa 1

PO
Innowacyjna
gospodarka

VI: Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym

Badania i rozwój nowoczesnych technologii

W ramach priorytetu możliwe będzie finansowanie różnorodnych form działalności badawczej w zakresie ezdrowia
Oś priorytetowa 7

Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego

W ramach priorytetu dofinansowana zostanie budowa współpracujących ze sobą elektronicznych platform usług publicznych, na których dostępne będą eUsługi dla obywateli
i przedsiębiorstw m.in. z zakresu ochrony zdrowia.
Tabela 13. Miejsce problematyki Zdrowia w Narodowej Strategii Spójności

Przegląd możliwości realizacji projektów na rzecz ezdrowia w ramach programów operacyjnych Narodowej Strategii Spójności wykazuje obecność niemal pełnego spektrum nowocześnie rozumianej problematyki ezdrowia pośród
przedsięwzięć planowanych do finansowania w jej ramach (aplikacje, usługi, szkolenia kadry opieki zdrowotnej, promocja i edukacja użytkowników systemów ezdrowia, badania). Sukces w realizacji Strategii zależeć będzie zatem
w przeważającym stopniu od aktywności potencjalnych beneficjentów projektów oraz ich jakości, innowacyjności
i zbieżności z potrzebami mieszkańców.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ich podstawą był raport Facing the challenge. The Lisbon strategy for growth and employment. Report from high level group chaired by Wim Kok, Bruksela 2004.
The Treaty of Amsterdam, amending the Treaty of the European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related acts, obowiązuje od 1 maja 1999 roku.
Por. D. Silber, European Institute for Public Administration, The Case of eHealth, Maastricht 2003.
Przykładem projektu definiującego potrzeby mieszkańców jest projekt eUSER (http://www.euser–eu.org).
Por. Promoting Innovative Healthcare for European Citizens, Workshop with regions in Europe, OPEN DAYS, Bruksela 2006.
S. Scherbov, M. Mamolo, Probablistic Population Projections for UE–25, Wiedeń 2006.
Eurostat news release, 48/2005 — 8 kwietnia 2005.
Por. Promoting Innovative Healthcare for European Citizens, Workshop with regions in Europe, OPEN DAYS, Bruksela 2006.
Analizy wykazują, iż 70% kosztów systemu opieki zdrowotnej jest powiązanych z opieką nad osobami przewlekle (chronicznie) chorymi.
C. Centeno, Mapping key concepts for future eHealth strategies, in the context of ageing society, eHealth Conference, Malaga 2006.
M. Cabrera, J-C. Burgelman, M. Boden, O. da Costa, C. Rodriquez, eHealth in 2010. Realising the Knowledge-based Approach to healthcare in UE. Challenges for Ambient Care
System, Sewilla 2004.
Economic Policy Committee, Budgetary challenges posed by ageing population: the impact of public spending on pensions, health and long–term care for the elderly and possible indicators of the long-term sustainability of public finances, Bruksela 2001 [EPC/ECFIN/630].
Por. materiały Promoting Innovative Healthcare for European Citizens, Workshop with regions in Europe, OPEN DAYS, Bruksela 2006, s. 2.
A. Braun, A. Constantelou, V. Karonou, A. Ligtvoet, J–C Bourgelman, M. Cabrera, eHealth in the Context of European Ageing Society — a Prospective Study, European Commission DG JRC — IPTC, Sewila 2004.
ang. Information and Communication Technologies.
Commission of the European Communities, Communication from the Commission, Strenghtening the implementation of the European Employment Strategy, Bruksela 2004
[COM(2004)239 final].
Komisja Wspólnot Europejskich, Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno–Społecznego oraz Komitetu Regionów,
i2010 — Europejskie Społeczeństwo Informacyjne dla Wzrostu i Zatrudnienia, Bruksela 2005 [COM(2005)229 końcowy].
W kontekście rozważań nad ekonomicznym potencjałem populacji osób powyżej 60 roku życia definiuje się od kilku lat segmenty rynkowe: „silver market” oraz „golden
market” — por. K. Mc Morrow, W. Roeger The Economic Consequences of Ageing Population. A Comparison of EU, US and Japan, European Commission — DG Economic and
financial Affairs, Bruksela 1999.
Wg raportu Światowej Organizacji Zdrowia w krajach EU15 wskaźnik ten wynosił 8,6%, zaś w nowych państwach członkowskich — 5,8% [World Health Report, 2004].
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

PricewaterhouseCoopers’ Health Research Institute, HealthCast 2020: Creating the suistanable future, bm. 2005.
Tamże.
Por. materiały Promoting Innovative Healthcare for European Citizens, Workshop with regions in Europe, OPEN DAYS, Bruksela 2006, s. 3.
W niniejszym opracowaniu ezdrowie (ang. eHealth) definiujemy jako rozwiązania ICT wspomagające całość działań systemu opieki zdrowotnej. Por. także podrozdział
I.2 Strategii.
Por. PricewaterhouseCoopers’ Health Research Institute, HealthCast 2020: Creating the suistanable future, bm. 2005, s. 23.
Commission of European Communities, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee
and the Committee of Regions, eHealth — making healthcare better for citizens; an Action plan for European eHealth Area, [COM(2004) 356 final].
Eksperci projektu A-Bard (http://www.abard.org/) w raporcie z września 2005 szacują tę wartość na 1–2% wydatków na system opieki zdrowotnej, podkreślając, iż wartość
ta stanowi 80% sumy przeznaczanej na koszty personelu w systemach krajów członkowskich UE.
M. Cabrera, European Commission DG JRC–IPTS, The future of eHealth research, V Economic Forum, Krynica, wrzesień 2005 — dane za Deloite&Touche, 2005.
Szerokie omówienie tematyki terminologicznej w zakresie ezdrowia zawiera artykuł G. Eysenbacha What’s eHealth.
Por. http://europa.eu.int/information_society/eeurope/ehealth/conference/2003/doc/min_dec_22_may_03.pdf.
G. Eysenbach, What’s eHealth, Journal of Medical Internet Research, Toronto 2001.
W ramach 2. i 3. Programu Ramowego Badań i Rozwoju UE (1989–1994) jedną ze wspieranych dziedzin badawczych była Advance informatics in Medicine. Z kolei
w 4. Programie Ramowym (1994–1998) priorytet stanowiła Health telematics. W mniejszym stopniu projekty na rzecz ezdrowia wspierane były w tamtym czasie w ramach
programu LEONARDO poprzez Vocational Training Programmes oraz w ramach Safer Internet Action Plan.
Bangemann Report, European Commission, Europe and the Global Information Society. Recommendations to the European Council, Bruksela 1994.
Proces ten można nazwać formowaniem się w UE świadomości przynależności do społeczeństwa informacyjnego.
Lisbon European Council — Presidency Conclusions, Lizbona 2000.
Council of the European Union, European Commission, eEurope 2002 — an Information Society for All, Bruksela 2000. Dokument ten — przyjęty podczas posiedzenia Rady
Europejskiej w Feira (Portugalia) w czerwcu 2000 roku stanowił zarówno odpowiedź na oczekiwania wyrażone we wnioskach z posiedzenia Rady Europejskiej w Lizbonie,
jak i aktualizację i rozwinięcie inicjatywy eEurope zapoczątkowanej w grudniu 1999 roku.
Poza systemami ezdrowia zwrócono uwagę na: przyspieszenie rozwoju e-handlu, administrację on-line (dostęp drogą elektroniczną do usług publicznych), rozwijanie
europejskich cyfrowych zasobów treści dostępnych w sieciach globalnych oraz systemy inteligentnego transportu.
eEurope 2005: An Information Society for All, s. 26.
Commission of European Communities, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee
and the Committee of Regions, eEurope2005: An Information Society For All. Action Plan, Bruksela 2002, [COM (2002)263 final].
Obok: elektronicznej administracji (eGovernment), zdalnego nauczania (eLearning) i dynamicznego środowiska dla ePrzedsiębiorczości (eBusiness).
ang. European Health Insurance Card.
Commission of European Communities, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee
and the Committee of Regions, eEurope2002: Quality Criteria for Health related Websites, Bruksela 2002, [COM (2002) 667 final].
Commission of European Communities, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and
the Committee of Regions, Communication from the Commission concerning the introduction of a European health insurance card, Bruksela 2003, [COM (2003) 73 final].
Ministerial Declaration, Bruksela 2003.
Commission of European Communities, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee
and the Committee of Regions, Communication from the Commission, eEurope2002 — Final report, Bruksela 2003.
100% w Wielkiej Brytanii i Krajach Skandynawskich.
ang. open source.
A. Braun, A. Constatelou, V. Karounou, A.Lingtvoet, J–C.Burgelman, M,Cabrera, eHealth in the context of a European Ageing Society — A Prospective Study¸ DG JRC — IPTS,
Sewilla 2004.
eHealth in the context of a European Ageing Society, s. 9.
Por. Commission of European Communities, Health and Consumer Protection Directorate-Generale, Final report of Health Telematics Working Group of the High Level Committee on Health, Luksemburg 2003, [HLCH/2003/1/7].
Oprócz Planu działań Komisja Europejska opublikowała w tym czasie dwa inne komunikaty, w których poruszana jest problematyka ezdrowia: COM(204)301— Follow up
to the high level reflection process on patient mobility and healthcare developments in the European Union oraz COM(2004)304 — Modernizing social protection for the development of high–quality, accessible and sustainable health care and long-term care: support for national strategies using the open method of co–ordination.
Commission of European Communities, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee
and the Committee of Regions, Communication from the Commission, eHealth — making healthcare better for European citizens: An action plan for an European e-Health
Area, Bruksela 2004, [COM(2004)356 final].
Plan ten stanowi rozwinięcie i uszczegółowienie dokumentu eEurope 2005 — Action Plan w zakresie obszaru ezdrowia oraz jest silnie powiązany z Programme of Community Action on the field of Public Health (2003–2008) opublikowanym 23 września 2002.
ang. disease burden — wskaźnik mierzący poziom zdrowia społeczeństwa w oparciu o ilość zgonów, przypadków niepełnosprawności oraz kosztów chorób.
ang. roadmap.
European eHealth Conference 2004. Executive Summary of the Conference: eHealth: what future are we heading towards?, 2005.
Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej), Dziennik Urzędowy L 201, 31/07/2002 P. 0037–004.
Facing the challenge. The Lisbon Strategy for growth and employment. Report form High Level Group chaired by Wim Kok, Bruksela 2004.
Analizę wpływu Raportu Koka na planowanie rozwoju regionalnego zawarto w Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Łódzkim, Łódź 2007, s. 3–4.
Commission of European Communities, Communication to the Spring European Council, Working together for growth and jobs — a new start of Lisbon Strategy, Bruksela
2005, [COM(2005)24].
Council of European Union, Presidency Conclusions, European Council Brussels, marzec 2005, dok. 7619/05, pkt. 6.
Komisja Wspólnot Europejskich, Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów,
i2010 — Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia, Bruksela 2005, [COM(2005) 229].
i2010 — Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia…, s. 11.
P. Wilson, V. Lessens, Rising the challenges of eHealth across Europe’s regions, Malaga 2006.
ang. ambient intelligent technologies, por. m.in. IST Advisory Group (ISTAG), Ambient Intelligence: from vision to reality.For participation in society&business, Bruksala 2003.
European Communities, Creating the innovative Europe, Report of Independent Expert Group on R&D and Innovation appointed following the Hampton Court Summit and
chaired by Mr. Esko Aho, Luksemburg 2006.
Directorate-Generale Joint Research Centre — sieć instytutów naukowo-badawczych UE jest dyrekcją generalną KE, w skład której wchodzi 9 instytutów badawczych,
a których misją jest zapewnienie wsparcia naukowego i technicznego dla kreowania koncepcji rozwoju, wdrażania i monitorowania polityki europejskiej. Głównym klientem instytutów JRC jest Komisja Europejska.
Pozostałe to: produkcja farmaceutyków, transport i logistyka, ochrona środowiska i przemysł treści cyfrowych.
Creating the innovative Europe, s. 18.
Konferencja odbywająca się pod hasłem ezdrowie a polityki zdrowotne — synergie dla lepszej opieki zdrowotnej w Europie regionów w centrum zainteresowania władz publicznych postawiła po raz pierwszy regionalne aspekty omawianej tematyki.
Dane na temat projektów ezdrowia, realizowanych na poziomie regionalnym UE, opracowane zostały przez DG Społeczeństwo Informacyjne i Media, zaś wartościowe
opisy przedsięwzięć (dobrych praktyk) są dostępne w serwisie: http://europa.eu.int/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=2892.
Final Conference Conclusions — eHealth Conference, Malaga 2006.
Porozumienie to zostało zatwierdzone podczas posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 15–16 grudnia 2006 r. na zasadach zawartych w dokumencie Rady nr 15915/05
z 19 grudnia 2005 r.
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73. Rada Unii Europejskiej, Decyzja Rady z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności, (2006/702/WE), w: Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej L 291/16 z 21 października 2005 r.
74. Tamże. W dokumencie stwierdzono, iż niniejsze strategiczne wytyczne stanowią jednolite indykatywne ramy, do których wykorzystania wzywa się państwa członkowskie i regiony przy opracowywaniu krajowych i regionalnych programów, w szczególności w zakresie oceny ich wkładu w realizację celów Wspólnoty dotyczących spójności, wzrostu
i zatrudnienia. Każde państwo członkowskie powinno opracować własne […] programy operacyjne z uwzględnieniem niniejszych strategicznych wytycznych. Regionalne Programy Operacyjne przygotowane przez polskie województwa winny zatem realizować rekomendacje Wytycznych.
75. Tamże, s. 11.
76. W niniejszym dokumencie w odniesieniu do zastosowanego w Wytycznych określenia technologii informacyjno-komunikacyjnych autorzy konsekwentnie korzystają z tożsamego terminu technologie komunikacji i informacji.
77. Tamże, s. 18.
78. Tamże, s. 22.
79. Por. http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/research/projects/index_en.htm.
80. Najważniejszym przedsięwzięciem wspomagającym budowanie ram organizacyjno-metodycznych e-Rozwoju na poziomie regionalnym w latach 1996–1998 stała się
Regionalna Inicjatywa na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego, zatwierdzona do realizacji przez XVI Dyrekcję Generalną KE (obecnie Dyrekcja Generalna Polityka Regionalna). Na RISI składały się prace nad opracowaniem strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w 22 regionach Europy Zachodniej uczestniczących w przedsięwzięciu
oraz warsztaty metodyczne dla specjalistów i decydentów regionalnych. Szczegółowy opis tej tematyki zawarto w rozdziale I Strategii eRozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007–2013, Warszawa 2006, opr. Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”.
81. Założona w 1998 roku ERIS@ — Europejskie Stowarzyszenie Regionów na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Brukseli jest organizacją międzynarodową
skupiającą obecnie 45 regionów UE (w tym dwa polskie województwa: małopolskie oraz kujawsko–pomorskie) oraz trzy podmioty prywatne.
82. ERIS@, Przewodnik: Jak rozwijać Regionalne Inicjatywy Społeczeństwa Informacyjnego? Wydanie polskie poprawione: Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, Tarnów 2006.
83. eHealth — making healthcare better for citizens; an Action plan for European eHealth Area, s. 16.
84. Pozostałe państwa członkowskie nie dostarczyły Komisji Europejskiej informacji na omawiany temat. Por. http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/
policy_action_plan/i2010subgroup/national_roadmaps/index_en.htm. Komisja Europejska nie publikuje niestety informacji o postępach prac nad strategiami w roku
2006 r.
85. Rządy centralne, władze regionalne, administracja specjalna ds. opieki zdrowotnej, instytucje kontrolne, władze lokalne.
86. Z regionami o takich kompetencjach mamy do czynienia np. w krajach południowej Europy — we Włoszech, w Hiszpanii i do pewnego stopnia we Francji.
87. Model taki cechuje np. nowe kraje członkowskie Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polskę.
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Rozdział II. Uwarunkowania stanu wyjściowego
do realizacji Strategii eZdrowia

Wszechstronna diagnoza aktualnego stanu rozwoju systemu ochrony zdrowia w województwie łódzkim została przeprowadzona w ramach prac nad przyjętym przez władze regionu w roku 2006 Programem Wojewódzkim — Strategią
Polityki Zdrowotnej Województwa Łódzkiego na lata 2006–20131. Z kolei diagnozę rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie według stanu na rok 2006 przedstawiono w II rozdziale opracowywanej regionalnej strategii
rozwoju społeczeństwa informacyjnego2. W niniejszym dokumencie zaprezentowano zatem tylko te dane i wnioski,
które wzbogacają istniejący materiał analityczny lub odnoszą się do nowych obszarów dziedzinowych nie opisanych
dotąd w innych aktualnych dokumentach strategicznych.
Perspektywa rozwoju eZdrowia w województwie łódzkim warunkowana jest jednoznacznie negatywnymi czynnikami wewnętrznymi. Z jednej strony region cechuje wyjątkowy w skali kraju skumulowany efekt
niekorzystnych wartości podstawowych wskaźników opisujących stan zdrowia społeczeństwa i poziom zaawansowania rozwoju opieki zdrowotnej. Z drugiej zaś województwo charakteryzują relatywnie niskie wartości wskaźników rozwoju społeczeństwa informacyjnego i deficyt kapitału ludzkiego i innowacyjnego.
Stan taki uzasadnia potrzebę wdrożenia przez władze województwa zintegrowanego programu działań restrukturyzacyjno-modernizujących, obejmującego podnoszenie jakości świadczenia usług medycznych oraz poprawę
efektywności zarządzania systemem opieki zdrowotnej poprzez zastosowanie rozwiązań technologii informacji
i komunikacji.

II.1 Uwarunkowania społeczne rozwoju eZdrowia w województwie łódzkim
Tendencje demograficzne a stan zdrowia mieszkańców regionu. Liczba ludności województwa łódzkiego w ostatnich latach stale maleje i w III kwartale 2006 roku wynosiła 2 569 409. 65 procent ludności mieszka
w miastach (w tym 30,2% w Łodzi)3.
Podstawowe dane demograficzne dotyczące regionu prezentuje tabela 14:
Ludność województwa (tys. osób)

2577,5

•

miasta

1665,3

•

wieś

•

w tym kobiety

912,2
1349,3

Ludność na 1 km2 powierzchni ogólnej

141,0

Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym

57,0

Przyrost naturalny na 1000 ludności

–3,4

Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały na 1000 ludności

–0,7

Tabela 14. Wskaźniki demograficzne województwa łódzkiego (stan na 31 grudnia 2005 r.)
Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi (2006)
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Z punktu widzenia demograficznego populacja regionu łódzkiego jest najstarsza w kraju. Odsetek ludności w wieku
poprodukcyjnym wynosząc w 2005 roku 17,25%, przewyższał o 1,82% średnią krajową. Co wyjątkowe w skali kraju
— odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym jest jednak wciąż wyższy od odsetka w wieku poprodukcyjnym5.
W najbliższych latach zatem wskaźnik obciążenia populacji „produkcyjnej” ludnością „nieprodukcyjną” będzie malał,
co będzie miało pozytywny wpływ na ekonomiczne aspekty rozwoju systemu opieki zdrowotnej w regionie.
Zdaniem analityków Głównego Urzędu Statystycznego w perspektywie roku 2030 niekorzystna struktura wieku w regionie łódzkim będzie się jednak umacniać, co ilustruje rysunek 4. Liczba ludności w całym województwie zmniejszy
się aż o 11,5%, zaś w miastach aż o 16,3%. Region zaliczać się będzie do województw o najwyższych wskaźnikach
spadku liczby ludności w kraju (obok: świętokrzyskiego — 16,5 %, opolskiego — 21,2% i śląskiego — 21,3%6).
Według prognoz GUS do roku 2030 odsetek liczby mieszkańców regionu powyżej 64 roku życia wyniesie 28,73% i będzie wyższy niż w roku 2006 o blisko 10%. O podobną wartość — do 29,97% — obniżyć się ma liczba mieszkańców
w grupie wiekowej: 18–44 lata.

Relacja liczby ludności w poszczególnych grupach funkcjonalnych
do ludności ogółem w województwie łódzkim
(prognoza na lata 2010, 2020, 2030)

60+/65+

funkcjonalne grupy wieku
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Autorzy opracowanej w roku 2006 roku aktualizacji Strategii4 regionu, podkreślają, że istniejąca struktura wieku w województwie łódzkim jest najbardziej niekorzystna ze wszystkich województw w kraju. Charakteryzuje się ona bowiem
najniższym udziałem ludności w wieku przedprodukcyjnym i najwyższym — ludności w wieku poprodukcyjnym. […]
Struktura wieku ludności województwa łódzkiego jest jednocześnie o wiele gorsza od średniej dla kraju. Problem ten występuje w szczególnym stopniu w mieście Łodzi i powiatach pabianickim, łęczyckim, poddębickim i skierniewickim
(ziemskim).
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Rysunek 4. Prognoza tendencji demograficznych w województwie łódzkim do roku 2030
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (2005)
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Ta ostatnia silnie wpływa na profil (zakres) świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach lecznictwa zamkniętego
i otwartego oraz na zwiększenie ich ilości. Badania dowodzą bowiem, iż osoby w wieku poprodukcyjnym w największym stopniu korzystają z usług zdrowotnych8.
Województwo łódzkie będzie regionem najsilniej w Polsce dotkniętym negatywnymi procesami demograficznymi, które wpływają na zmianę struktury zapotrzebowania na usługi zdrowotne i wywołują konieczność restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia9.
Rozwiązania ezdrowia stanowić mogą istotne narzędzia wsparcia tych procesów, pośród których największe znaczenia mają: rozwój opieki długoterminowej, rehabilitacji przy jednoczesnym zmniejszaniu liczby łóżek na oddziałach
pediatrycznych i położniczych. Starzenie się populacji znajdzie odzwierciedlenie także w zmianie struktury usług
medycznych, co spowoduje zmniejszenie się zapotrzebowania na usługi w specjalnościach ginekologiczno-położniczych i pediatrycznych, a zwiększenie w zakresie onkologii i kardiologii oraz geriatrii, urologii oraz rehabilitacji10.
Zdaniem autorów raportu Ministerstwa Zdrowia zróżnicowanie międzywojewódzkie mierników sytuacji zdrowotnej ma
charakter stosunkowo trwały w czasie, zwłaszcza jeśli chodzi o województwa skrajne. Fakt ten powinien być brany pod
uwagę przy różnicowaniu infrastruktury w celu zaspokojenia oczekiwanych potrzeb zdrowotnych11. Województwo łódzkie jest klasycznym przykładem regionu o skrajnych wartościach wskaźników.
Zróżnicowanie średniej długości życia mieszkańców województwa łódzkiego na tle innych regionów prezentuje rysunek 5.

Różnica przeciętnego trwania życia w województwach
w stosunku do średniej krajowej w 2005 roku
Dolnośląskie
Kujawsko-Pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
kobiety

Mazowieckie
Opolskie

mężczyźni

Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świetokrzyskie
Warmińsko-Mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
-2,5

-2

-1,5

-1
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0
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Rysunek 5. Różnica przeciętnego trwania życia w województwach w stosunku do średniej krajowej w 2005 roku
Źródło: Ministerstwo Zdrowia (2005)
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Stan zdrowia ludności województwa łódzkiego określany jest jako najgorszy w skali kraju, zarówno w przypadku mężczyzn, jak — choć w nieco mniejszym stopniu — kobiet. Mężczyźni w regionie łódzkim żyją średnio o ponad 2 lata krócej niż przeciętny mieszkaniec Polski, a kobiety o ponad rok7. Na stan taki wpływa
w znaczącym stopniu obiektywnie zły stan zdrowia, lecz także analizowana już niekorzystna struktura wieku
mieszkańców.

UWARUNKOWANIA

Dostęp do usług eZdrowia i informacji zdrowotnej. Możliwość korzystania przez mieszkańców z rozwiązań ezdrowia oraz pozyskiwania informacji dostępnych on-line jest uwarunkowana jakością i zakresem infrastruktury dostępu do Internetu tak indywidualnej, jak i publicznej.
Wartości wskaźników korzystania z Internetu przez członków gospodarstw domowych sytuują region łódzki
w grupie najsłabszych województw w kraju. Relatywnie wyższe wartości wskaźników zanotowano w analizach wyposażenia i sprzętu komputerowego będącego w posiadaniu gospodarstw domowych regionu.
Komputery posiada w województwie łódzkim nieco mniej niż 45%, laptopy zaledwie 3,2%, zaś domowym dostępem do Internetu wykazuje się 26% gospodarstw. Z komputerów korzysta mniej niż 42% mieszkańców województwa, co sytuuje je na 10 miejscu w kraju. Bardzo niski jest wskaźnik telefonizacji regionu, bowiem prawie 23%
gospodarstw domowych nie posiada telefonu stacjonarnego. Aż 74,50% gospodarstw domowych nie posiada dostępu do Internetu, przy czym wartość tego wskaźnika dla gospodarstw domowych rolników jest skrajnie niska
i wynosi aż 88,46%. Ponad 40% rodzin zamieszkujących region łódzki deklaruje, iż głównym powodem takiego
stanu są względy finansowe.
Pośród posiadaczy komputerów zamieszkujących województwo łódzkie 73,93% korzysta z tych ostatnich w domu,
35,67% — w pracy, 27,37% — w szkołach lub na uczelni, zaś 10,93% w kawiarenkach internetowych.
Dla efektywnego korzystania z treści i usług Internetu duże znaczenie mają kompetencje oraz umiejętności użytkowników. Połowa korzystających z Internetu w województwie łódzkim deklaruje umiejętności przeciętne, zaś zaledwie
19,48% — wysokie. W regionie łódzkim (25,09%) i na Podkarpaciu (52,76%) mieszka najwięcej w kraju użytkowników
o niskich kompetencjach w zakresie obsługi komputerów.
Rozwój e-usług służby zdrowia. W latach 2005–2007 nie prowadzono w Polsce — na poziomie regionalnym
— badań rozwoju usług placówek służby zdrowia świadczonych drogą elektroniczną. Ostatnie wyniki pochodzą z lipca 2004 roku i związane są z badaniami Capgemini Polska, realizowanymi zgodnie z metodyką zaakceptowaną przez
Komisję Europejską dla benchmarkingu e-usług publicznych12.
Autorzy raportu uznali, iż w latach 2002–2004 e-usługi służby zdrowia nie były de facto rozwijane13, a ich wzrost jest
nieznaczny — do poziomu 11% usług informacyjnych dostępnych on-line w 2004 r. roku. Zaliczają je nawet do kategorii tzw. usług zapomnianych. Stan rozwoju usług służby zdrowia w województwie łódzkim świadczonych on-line
określili na poziomie 13%14, podobnie jak i w 11 innych województwach. Tak niski poziom rozwoju w porównaniu
z innymi typami usług publicznych on-line autorzy współczesnego badaniu Capgemini raportu projektu LORIS skłonni są przypisywać przeciągającemu się procesowi reorganizacji tego sektora15. Uważają oni ponadto, iż uznanie inwestycji w usługi ezdrowia za priorytet jest warunkiem przezwyciężenia istotnych zapóźnień regionu w rozwoju systemu
e-usług publicznych w regionie16.
W opublikowanych w czerwcu 2006 roku wynikach 6 edycji pomiarów rozwoju usług służby zdrowia dostępnych online przeprowadzonych przez Capgemini17 Polska zajęła przedostatnie miejsce w stawce 18 państw objętych badaniem, co obrazuje rysunek 6. Dane w ujęciu regionalnym nie są dostępne.
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Usługi służby zdrowia dostępne on-line
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Rysunek 6. Usługi służby zdrowia dostępne on-line18
Źródło: Capgemini (2006)

Jakkolwiek ilość informacji na temat zdrowia w polskojęzycznych zasobach Internetu jest znacząca, nie stworzono —
jak dotąd — oficjalnego serwisu rządowego na temat opieki zdrowotnej w Polsce19. Informacje rozproszone są w wielu źródłach o różnym stopniu wiarygodności — od portali władz publicznych po popularne wortale tematyczne proponowane przez ogólnopolskie portale komercyjne. W województwie łódzkim z inicjatywy Departamentu Polityki
Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego rozwijany jest serwis http://www.ezdrowie.lodzkie.pl, w którym publikowane
są obszerne i stale aktualizowane informacje na temat regionalnych inicjatyw na rzecz rozwoju ezdrowia. Serwis ten
nie jest adresowany jednak do powszechnego odbiorcy, stanowiąc przykład elektronicznego środowiska informacji
dla zainteresowanych rozwojem ezdrowia w regionie.
W Polsce nie prowadzi się — jak dotąd — na poziomie regionalnym badań statystycznych na temat zapotrzebowania mieszkańców na informację zdrowotną. Wyniki takich badań są jednak dostępne na poziomie krajowym i – wobec
nieznacznego zróżnicowania międzyregionalnego w skali kraju — mogą stanowić podstawę do analiz regionalnych.
Zdaniem autorów studium europejskiego projektu badawczego eUSER20 w Polsce:
• jakość informacji publikowanych w większości serwisów internetowych o tematyce związanej ze zdrowiem
jest ograniczona i pozbawiona podstawowych informacji np. dotyczących dostępności placówek służby
zdrowia
• serwisy lekarzy specjalistów, lekarzy rodzinnych i pierwszego kontaktu nie rozwijają się w analogiczny do
innych krajów członkowskich UE
• brakuje w skali kraju serwisów umożliwiających interaktywny kontakt pacjenta z lekarzem, nawet w przypadku klinik prywatnych. W zaledwie kilku przypadkach możliwe jest umówienie wizyty lekarza przez Internet
• brakuje serwisów internetowych umożliwiających pacjentom lub osobom zagrożonym chorobą uzyskanie
podstawowej porady i diagnozy na odległość. Podobnie nie rozwinięto analogicznych porad drogą telefoniczną.
Najważniejsze wyniki projektu eUSER odnoszących się do korzystania Polaków z informacji zdrowotnej w Internecie
w roku 2005 przedstawia tabela 15:
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Definicja wskaźnika

Polska (%)

Średnia w UE (%)

Poszukujący informacji
na temat zdrowia
w Internecie

Użytkownicy Internetu

41,6

50,6

Mieszkańcy Polski

18,7

30,6

Osoby zainteresowane
uzyskaniem informacji
o zdrowiu w Internecie

Osoby nie korzystające
dotąd z Internetu

58,0

53,9

Źródła informacji
zdrowotnej

Internet jako podstawowe
źródło informacji
zdrowotnej

Rodzaj informacji poszukiwanej w Internecie
przez Internautów zainteresowanych zdrowiem

Rodzaj informacji
poszukiwanej w Internecie przez mieszkańców

Stopień użyteczności
Internetu jako źródła
informacji dla osób poszukujących jej w sieci

Osoby korzystające
z Internetu jako źródła
informacji o zdrowiu

Internet

44,0

Internet

59,2

Wydawnictwa

36,5

Wydawnictwa

28,1

Mieszkańcy Polski

7,0

17,2

Osoby poszukujące
informacji zdrowotnej

13,1

28,2

Użytkownicy systemów
eZdrowia

44,0

59,2

Zdrowy styl życia

50,8

50,2

Szczegółowe kwestie
dotyczące zdrowia

85,3

85,8

Usługi zdrowotne

63,2

37,6

Zdrowy styl życia

9,3

15,3

Szczegółowe kwestie
dotyczące zdrowia

14,2

26,2

Usługi zdrowotne

11,5

11,4

Dość/bardzo użyteczny

47,8

71,3

Trochę/mało użyteczny

49,5

27,4

Nieużyteczny

2,7

1,2

Tabela 15. Wybrane dane dotyczące korzystania przez Polaków z informacji zdrowotnej w Internecie
Źródło: Projekt eUSER (2005)

Zwraca uwagę szczególnie wysoki na tle innych państw Unii Europejskiej odsetek polskich Internautów zainteresowanych zdrowiem, pozyskujących informację zdrowotną z różnego typu publikacji wydawanych drukiem (36.5%) oraz
niemal dwukrotnie wyższy od średniej w UE25 odsetek polskich Internautów poszukujących informacji po usługach
zdrowotnych (63,2%).
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II.2 Rozwój eZdrowia w województwie łódzkim
na tle procesów innowacyjnej gospodarki

W opracowanym w 2006 r. przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową rankingu Sukces rozwojowy polskich województw, ukazującym dynamikę rozwoju regionów w latach 1999–2004 województwo łódzkie zaliczono do grupy regionów słabych, lecz dynamicznych. Łódzkie znajduje się na 9 miejscu w Polsce22, co prezentuje rysunek 7:

Syntetyczny wskaźnik sukcesu rozwojowego województw
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Rysunek 7. Syntetyczny wskaźnik sukcesu rozwojowego województw w latach 1999–2004 na tle poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w 1999 r.
Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (2006)

Pozycję województwa w rankingach wskaźników cząstkowych zaproponowanych w badaniu IBnBGR prezentuje
z kolei tabela 16:
Rodzaj wskaźnika cząstkowego

Miejsce w rankingu województw

Wskaźnik dynamiki rozwoju gospodarczego

11

Wskaźnik dynamiki rozwoju infrastruktury technicznej

7

Wskaźnik dynamiki rozwoju kapitału ludzkiego

3
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Dynamika rozwoju regionu. Województwo łódzkie lokuje się pośród polskich regionów o średnich wskaźnikach rozwoju gospodarczego. Produkt Krajowy Brutto (PKB) w regionie stanowił w roku 2004 6,3% PKB w skali kraju,
co plasowało województwo na 7 miejscu w Polsce21. Region zajmował 6 miejsce w kraju pod względem wartości PKB
na mieszkańca — 24 191 zł, co stanowiło 92,1% wartości średniej krajowej.

UWARUNKOWANIA

Rodzaj wskaźnika cząstkowego

Miejsce w rankingu województw

Wskaźnik dynamiki zmian warunków życia

11

Wskaźnik dynamiki funkcjonowania samorządów

2

Tabela 16. Pozycja województwa łódzkiego w rankingach wskaźników cząstkowych zaproponowanych w badaniu IBnBGR
Źródło: IBnGR (2006)

Wysoką dynamikę rozwoju kapitału ludzkiego przypisywać trzeba przede wszystkim pozytywnym przemianom w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy oraz poprawie sytuacji demograficznej oraz zdrowotnej w odniesieniu do stanu
z roku 1999. Zmiany te były silnie warunkowane restrukturyzacją gospodarki województwa związaną z ograniczeniem roli tradycyjnych branż przemysłu (przemysł lekki) na rzecz rozwoju usług, co stało się możliwe dzięki pozyskaniu lepiej wykwalifikowanej kadry i dynamicznemu przyrostowi osób z wyższym wykształceniem23.
Według raportu IBnDR na sukces samorządów województwa łódzkiego złożyły się przede wszystkim wysoka dynamika udziału dochodów własnych samorządów w dochodach ogółem oraz niższy niż przeciętny w kraju odsetek wydatków przeznaczanych na rozwój administracji24.

Znacząca dynamika kapitału ludzkiego jest silnie pozytywnym czynnikiem rozwoju eZdrowia w województwie łódzkim, warunkującym możliwość wdrożenia przez wyspecjalizowane kadry wysokiej jakości e-usług
zdrowotnych, jak i wpływającym na zwiększenie się populacji użytkowników tego typu usług wymagających więcej niż przeciętnych umiejętności i wiedzy.
Absorpcja innowacji i wysokich technologii. Przedsiębiorstwa województwa łódzkiego cechuje niska
zdolność absorpcji innowacji w skali kraju, co stanowi istotny negatywny czynnik rozwoju regionalnej gospodarki
wiedzy (jednakże — zdaniem ekspertów — nie odbiega od średniej krajowej)25. Według badania GUS26 tylko 30,3%
przedsiębiorstw przemysłowych regionu łódzkiego zatrudniających więcej niż 50 pracowników deklarowało gotowość działań innowacyjnych. Zaledwie 5,1 i 7,5 % przedsiębiorstw zostało zaliczonych odpowiednio do sektorów
wysokiej i średnio-wysokiej techniki. Większość z nich zlokalizowana jest w Łodzi i jej okolicach. Niepokojąco nisko
kształtują się wskaźniki innowacyjności firm usługowych. W regionie utrzymuje się tradycyjna struktura branżowa gospodarki, w której dominujące znaczenie mają firmy o niskiej innowacyjności.
W latach 2000–2003 nakłady na działalność innowacyjną przedsiębiorstw województwa łódzkiego malały w przeciwieństwie do ogólnopolskiej tendencji wzrostowej (nakłady w tym czasie wzrosły średnio o 36%)27. W latach 2000–
2003 firmy inwestowały w innowacje głównie środki własne (aż do 88,7% w roku 2003), jednakże tendencja ta zmienia się wraz z pozyskiwaniem na te działania środków z funduszy strukturalnych. Niską ocenę zdolności regionu do
absorpcji innowacji potwierdzają także autorzy rozdziału diagnostycznego Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego
do roku 2020, konkludując iż dla przedsiębiorstw regionu niewielkie znaczenie mają rozwiązania, pochodzące z wyższych uczelni i instytutów naukowo-badawczych28
Absorpcję rozwiązań bazujących na technologiach informacji i komunikacji uznaje się za silnie skorelowaną z innowacyjnością małych i średnich przedsiębiorstw29. Wyniki badań firm, których pracownicy korzystają z komputerów
z dostępem do Internetu przedstawia rysunek 8. Odsetek takich firm w województwie łódzkim należy do najniższych w kraju (poza regionem opolskim). Podobnie niskie wartości wykazuje wskaźnik firm posiadających własną
stronę www (5%). Analiza występujących w regionie technologii dostępu do Internetu (rodzaje łącza) wskazuje, iż
najbardziej popularne są łącza o najniższej przepływności i jakości modemowe — analogowe oraz modemowe cyfrowe lub ISDN.
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Liczba firm, których pracownicy korzystają
z komputerów z dostępem do Internetu
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Rysunek 8. Liczba firm, których pracownicy korzystają z komputerów z dostępem do Internetu
Źródło: A. Żołnierski, Potencjał innowacyjny… (2005)

Niska innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw województwa łódzkiego może utrudnić budowanie w latach 2007–2013 regionalnego środowiska innowacji w zakresie rozwiązań eZdrowia.
Potencjał naukowo badawczy województwa łódzkiego zaliczany jest do średnich w kraju. Zdaniem autorów
Analizy potencjału naukowo-badawczego regionu łódzkiego opracowanej w ramach prac nad Regionalną Strategią Innowacji30 w roku 2002 region zajmował piąte miejsce w kraju pod względem nakładów na badania i rozwój (6,2% nakładów w Polsce), jednakże w ich strukturze przeważają nakłady na badania podstawowe (49,7%), zaś na badania stosowane i rozwojowe przypadało odpowiednio 28,9% i 21,4%31. Pod względem zgłoszonych wynalazków i patentów
krajowych województwo plasowało się na 6 miejscu w kraju, co pozwalało stwierdzić iż potencjał naukowo–badawczy nie jest efektywnie wykorzystywany.
W województwie łódzkim nie podjęto — jak dotąd — działań zmierzających do stworzenia centrów zaawansowanych technologii lub innych form współdziałania podmiotów badawczo-rozwojowych z sektorem ICT oraz instytucjami sektora opieki zdrowotnej (np. klasterów, biegunów innowacyjności) ukierunkowanych na innowacje w zakresie
usług i produktów ezdrowia.

Istotnej szansy na rozwój rozwiązań eZdrowia w regionie łódzkim upatrywać należy w znacznym (dwukrotnym) zwiększeniu wydatków na badania rozwojowe i stosowane w stopniu, który umożliwiłby osiągnięcie
struktury wydatków porównywalnej do wysoko rozwiniętych regionów Unii Europejskiej, a zarazem rozwinięcie produkcji przemysłowej opartej na zastosowaniach wysokich technologii ICT.
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II.3 Stan informatyzacji placówek opieki
zdrowotnej województwa łódzkiego
Poziom nasycenia placówek opieki zdrowotnej sprzętem komputerowym oraz niezbędnym oprogramowaniem,
a także jakość posiadanych łączy dostępowych do Internetu stanowi istotny czynnik ich zdolności do podejmowania
przedsięwzięć ezdrowia. Dla ustalenia stanu wyjściowego w tym zakresie w okresie styczeń–marzec 2007 roku przeprowadzone zostały badanie ankietowe32.

Nakłady na rozwiązania teleinformatyczne

18%
oprogramowanie
sprzęt informatyczny

3%
40%

sieć internet
sieć lokalna

38%

Rysunek 9. Nakłady na rozwiązania teleinformatyczne w placówkach opieki zdrowotnej województwa łódzkiego w latach 1999–2006
(wg rodzajów)
Źródło: Badanie Departamentu Polityki Zdrowotnej UM w Łodzi oraz SMWI (2007)

Nakłady na sprzęt informatyczny (głównie komputery) były tylko nieznacznie większe niż na oprogramowanie. Zwracają uwagę relatywnie niskie nakłady na zapewnienie dostępu do Internetu (zaledwie 4 % całkowitych nakładów),
co oznaczać może, iż placówki korzystały głównie z rozwiązań oferowanych przez komercyjny rynek lokalny. Strukturę wydatków na rozwiązania teleinformatyczne placówek opieki zdrowotnej w województwie łódzkim prezentuje
rysunek 9.
Co ciekawe ponad 44 % placówek nie wskazało w badaniu na potrzebę długoletnich inwestycji w tym okresie. Nakłady na rozwiązania teleinformatyczne w tym okresie w przeliczeniu na 1 placówkę wynoszą 321 540 zł.
Przepływność łączy dostępowych wykorzystywanych przez placówki opieki zdrowotnej województwa łódzkiego
była na ogół wysoka — placówki zadeklarowały w badaniu, iż tylko 15% spośród nich dysponowało na przełomie
lat 2006/2007 łączami o przepływności do 256 kb/s33. Aż 41% deklarowało posiadanie łączy szerokopasmowych powyżej 1 Mb/s. Przepływność łączy internetowych placówek opieki zdrowotnej w województwie łódzkim prezentuje
rysunek 10:
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Przepływność łączy internetowych placówek opieki zdrowotnej
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Rysunek 10. Przepływność łączy internetowych placówek opieki zdrowotnej województwa łódzkiego
Źródło: Badanie Departamentu Polityki Zdrowotnej UM w Łodzi oraz SMWI (2007)

Relatywnie wysoką jakość łącza potwierdza wybór technologii dostępu do Internetu zadeklarowany przez placówki opieki zdrowotnej regionu: podstawowymi rodzajami stosowanych technologii są dostęp radiowy (41%) oraz
DSL (29%).
Rysunek 11. Technologie dostępu do Internetu w placówkach opieki zdrowotnej województwa łódzkiego
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Źródło: Badanie Departamentu Polityki Zdrowotnej UM w Łodzi oraz SMWI (2007)

Znacząco niższa jakość cechuje wykorzystywany w placówkach sprzęt komputerowy. Ponad połowę (53%) stanowią
bowiem komputery użytkowane od więcej niż 4 lat. Tylko jedna czwarta sprzętu zakupiona została w latach 2005
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i 200634. Stan ten wykazuje, iż podstawowym źródłem pozyskania sprzętu komputerowego przez szpitale regionu
były inwestycje zrealizowane w ramach programu Banku Światowego, zakończone w roku 2002. Strukturę wiekową
komputerów użytkowanych przez placówki opieki zdrowotnej województwa łódzkiego prezentuje rysunek 12.

Struktura wiekowa komputerów (w latach użytkowania)
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Rysunek 12. Struktura wiekowa komputerów użytkowanych w placówkach opieki zdrowotnej województwa łódzkiego
Źródło: Badanie Departamentu Polityki Zdrowotnej UM w Łodzi oraz SMWI (2007)

Najnowszym sprzętem komputerowym oraz towarzyszącym mu oprogramowaniem systemowym i użytkowym, zakupionym w latach 2004–2006, dysponują niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (blisko 60%) oraz placówki uniwersyteckie (51%).
Niemal 60% placówek pozostających w gestii samorządów — regionalnego i lokalnych — dysponuje sprzętem zamortyzowanym, starszym niż cztery lata, co stanowi kluczową przeszkodę w podejmowaniu przedsięwzięć eZdrowia, tak z punktu widzenia niezbędnej infrastruktury, jak i zdolności do podejmowania innowacyjnych zadań wymagających bardziej zaawansowanego środowiska informatycznego. Komputerami
w wieku do trzech lat użytkowania dysponuje zaledwie niespełna 25% placówek miejskich.
Strukturę wieku sprzętu komputerowego w grupach placówek opieki zdrowotnej województwa łódzkiego wydzielonych według organu założycielskiego prezentuje rysunek 13.
Rysunek 13. Struktura wiekowa sprzętu komputerowego użytkowanego w grupach placówek opieki zdrowotnej województwa łódzkiego wg organu założycielskiego
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Struktura wiekowa komputerów w placówkach
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Źródło: Badanie Departamentu Polityki Zdrowotnej UM w Łodzi oraz SMWI (2007)

Podstawowymi — występującymi w większości placówek opieki zdrowotnej regionu łódzkiego — systemami informatycznymi są systemy administracyjne: finansowo-księgowy, gospodarki materiałowej i kadrowo-płacowy oraz powiązane bezpośrednio ze świadczeniem usług medycznych — system zarządzania ruchem chorych oraz wydawaniem leków.
W pojedynczych placówkach występują: systemy dla laboratorium analitycznego, systemy związane z obrazem
cyfrowym, systemy zleceń medycznych, systemy wspomagające zamówienia publiczne oraz zarządzanie jakością
w placówce.
Nakłady na personel zajmujący się obsługą sprzętu oraz aplikacji informatycznych w placówkach prezentuje rysunek 14.
Najważniejszą ich składową były w 2006 wydatki na wynagrodzenia (92%). Wyniki badania nie wskazują na istotne
zmiany w strukturze wydatków w roku 2007 i najbliższych latach.

Wydatki związane z osobami zajmującymi się informatyką w placówce
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Rysunek 14. Wydatki na personel obsługujący sprzęt i aplikacje informatyczne w placówkach opieki zdrowotnej województwa łódzkiego
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Źródło: Badanie Departamentu Polityki Zdrowotnej UM w Łodzi oraz SMWI (2007)

W placówkach opieki zdrowotnej województwa łódzkiego obsługą sprzętu komputerowego i aplikacji informatycznych zajmuje się średnio więcej niż jedna osoba (wskaźnik 1,38 osoby/placówkę). W większości placówek (67%),
nawet największych szpitalach wielospecjalistycznych, do obsługi sprzętu komputerowego zatrudniono jednego informatyka lub nie ma osoby wprost odpowiedzialnej za ICT. Pomimo takiego stanu rzeczy blisko połowa dyrektorów
placówek uznała — w badaniu ankietowym — taki stan za optymalny, co może oznaczać, iż znaczący zakres usług informatycznych pozyskiwany jest drogą usług zewnętrznych (outsourcing).
Tylko 27,94% placówek opieki zdrowotnej regionu łódzkiego świadczy usługi zdrowotne drogą elektroniczną i są to
niemal wyłącznie proste usługi informacyjne. Blisko 90% wykorzystywanych systemów teleinformatycznych pozwala
na generowanie i przesyłanie w formie elektronicznej informacji do Narodowego Funduszu Zdrowia.
Niepokoić winien fakt, iż blisko 70% placówek odpowiedziało w ankiecie, że nie są przygotowane do realizacji projektów z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w latach 2007–2008.
Dyrektorzy placówek opieki zdrowotnej w regionie deklarują średni poziom satysfakcji z posiadanych zasobów teleinformatycznych (w skali dziesięciostopniowej zbliżony do 5). Największy z jakości usług dostępu do Internetu —
wartość wskaźnika — 6,23, z posiadanego sprzętu komputerowego — 5,43, z posiadanego oprogramowania — 5,22
oraz sieci lokalnej w placówce — 4,72.
W trakcie prac nad Strategią przeprowadzono wizyty studyjne w wybranych reprezentatywnych placówkach opieki
zdrowotnej istotnych z punktu widzenia władz województwa, w trakcie których dokonano szczegółowej analizy problemów wdrażania rozwiązań ezdrowia w warunkach ograniczonego dostępu do środków finansowych oraz w obecnych uwarunkowaniach organizacyjnych. Zasadnicze problemy zidentyfikowane przez panel ekspertów SMWI przedstawiają tabele 17–19:
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Problem I

Przyczyny i uwarunkowania problemu
Wyniki obserwacji w trakcie wizyt studyjnych:
•

•

Przyczyny problemu:
Deficyt wiedzy oraz
kompetencji do wdrażania
systemów ezdrowia

•
•
•
•
•

•
•

brak silnego przekonania kierownictwa placówek o istotnym pozytywnym wpływie wykorzystania narzędzi technologicznych dla podniesienia efektywności działania placówki i jakości świadczonych usług
brak strategicznego planowania wykorzystania technologii teleinformatycznych
w placówce ochrony zdrowia, co pozwoliłoby na racjonalizację inwestycji oraz
procesów wdrażania poszczególnych narzędzi technologicznych
słabo skonstruowane interfejsy użytkowników aplikacji, utrudniające pracę z aplikacjami
brak silnego i zmotywowanego przywództwa, które będzie w stanie przeciwstawić
się oporowi personelu placówek przeciwko wdrażaniu narzędzi technologicznych
nieprofesjonalnie zaplanowane procesy wdrożenia aplikacji, które w dużym stopniu pomijają istotne elementy procesu wdrożenia, takie jak analizę i optymalizację
procesów biznesowych pod kątem wykorzystania wdrażanych narzędzi technologicznych oraz politykę informacyjną kierownictwa wobec personelu, w ramach
której z odpowiednim wyprzedzeniem i w sposób czytelny przedstawia się plany
wdrożenia i cele wykorzystania danej aplikacji
niewystarczające działania związane z nadzorem nad eksploatacją aplikacji —
stała kontrola, czy personel wykorzystuje system w sposób zaplanowany, egzekwowanie obowiązków w tym zakresie
braki w infrastrukturze komputerowej — ilość komputerów nie jest wystarczająca,
aby system mógł być w pełni wykorzystany.

Tabela 17. Problem I zdiagnozowany w następstwie wizyt studyjnych
Źródło: Opracowanie własne SMWI
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wdrożenia aplikacji teleinformatycznych nie są pełne. Używa się jedynie części dostępnych funkcji systemów proponowanych przez firmy ICT. Nie wszystkie jednostki organizacyjne (oddziały) placówek są objęte wdrożeniem
dane są zazwyczaj wprowadzane do systemu nie przez osobę bezpośrednio je generującą (lekarzy diagnozujących i leczących), ale personel wspomagający (pielęgniarki, personel administracyjny). Obniża to efektywność działania placówki
(lekarze przygotowują notatki w formie papierowej, które są następnie wprowadzane do systemu teleinformatycznego) oraz uniemożliwia korzystanie z bardziej
rozbudowanych funkcji aplikacji
dane do systemów teleinformatycznych nie są wprowadzane na bieżąco, w trakcie
leczenia pacjenta w placówce, ale zazwyczaj przy jego wypisywaniu z placówki

Problem II

Przyczyny i uwarunkowania problemu
Wyniki obserwacji w trakcie wizyt studyjnych:

UWARUNKOWANIA

•

•

•

Brak interoperacyjności
między systemami teleinformatycznymi wewnątrz
placówek i pomiędzy
placówkami opieki
zdrowotnej

wykorzystywane aplikacje teleinformatyczne w placówkach ochrony zdrowia zazwyczaj nie komunikują się ze sobą, w związku z tym te same informacje wprowadza się do nich wielokrotnie, a ten sam pacjent posiada w każdej z aplikacji odrębny identyfikator (w sensie technicznym)
w codziennej praktyce nie występuje elektroniczna wymiana danych związanych
z danym pacjentem pomiędzy placówkami ochrony zdrowia, w związku z czym
w diagnozie lekarskiej wykorzystuje się w ograniczonym stopniu zapis historii pacjenta, co między innymi wiąże się z koniecznością wielokrotnego wykonywania
tych samych badań w różnych placówkach ochrony zdrowia
w związku z brakiem elektronicznego zapisu historii pacjenta zapis historii leczenia
przedstawia sam pacjent w formie papierowej dokumentacji medycznej, często
ręcznie wypisywanej, zgromadzonej w placówkach ochrony zdrowia, w których się
leczył. Często dokumentacja tak zgromadzona jest niepełna, nieczytelna, prowadzona w specyficzny, trudny do porównania sposób, stwarzająca problemy w użytkowaniu, (np. trudności w wyszukiwaniu informacji istotnych w danym momencie
leczenia pacjenta). Ponadto w przypadkach nagłych, kryzysowych, gdy pacjent
jest nieprzytomny, znajduje się daleko od miejsca swojego zamieszkania, zapis historii pacjenta jest zazwyczaj niedostępny.

Przyczyny problemu:
•
•

•
•

•

uwarunkowania techniczne aplikacji ograniczają możliwości integracji z innymi
rozwiązaniami technicznymi lub powodują, iż integracja musiałaby się wiązać
z wysokimi kosztami
dostawcy rozwiązań nie są zainteresowani współpracą w zakresie integracji i komunikacji z aplikacjami innych dostawców oraz wykorzystują swoją dominującą pozycję wobec klienta, aby żądać za usługi integracyjne cen wykraczających poza uwarunkowania rynkowe, wychodząc z założenia, iż klient nie ma innego wyjścia jak
akceptacja warunków dostawcy, jeżeli chce zapewnić integrację
brak współpracy pomiędzy placówkami ochrony zdrowia, która mogłaby doprowadzić do powstania projektów na rzecz wymiany danych medycznych o pacjencie
ograniczenia prawne związane z ochroną danych osobowych oraz niejasność
przepisów w tym zakresie — trudności w zdefiniowaniu warunków technicznych
i organizacyjnych, które w zgodzie z prawem pozwoliłyby na wymianę danych
medycznych o pacjencie
brak strategicznego planowania wykorzystania technologii teleinformatycznych,
w tym optymalizacji procesów świadczenia usług medycznych w związku z wykorzystaniem elektronicznego zapisu historii pacjenta

Tabela 18. Problem II zdiagnozowany w następstwie wizyt studyjnych
Źródło: Opracowanie własne SMWI
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Problem III

Przyczyny i uwarunkowania problemu
Wyniki obserwacji w trakcie wizyt studyjnych:
•

•

Niska jakość zarządzania
cyklem życia produktów
informatycznych

Przyczyny problemu:
•

•
•
•

brak silnego przekonania kierownictwa placówek o istotnym, pozytywnym wpływie wykorzystania narzędzi technologicznych dla podniesienia efektywności
działania placówki i jakości świadczonych usług, co przekładałoby się na decyzje
o inwestowaniu w liczebność i przygotowanie kadry zarządzającej informatyką
w danej placówce ochrony zdrowia.
mała liczebność zespołów zarządzających informatyką w danej placówce ochrony
zdrowia, która zmusza zespoły do skupienia się na bieżącym administrowaniu istniejącym sprzętem, oprogramowaniem oraz siecią teleinformatyczną
wysokie wymagania kompetencyjne, potrzebne do racjonalnego planowania
rozwoju narzędzi teleinformatycznych wykorzystywanych w placówce ochrony
zdrowia oraz aktywnego udziału w projektach pilotażowych i badawczych.
ograniczenia wysokości płac pracowników placówek ochrony zdrowia, przekładające się na trudności w budowaniu zespołu pracowników o odpowiednich
kompetencjach.

Tabela 19. Problem III zdiagnozowany w następstwie wizyt studyjnych
Źródło: Opracowanie własne SMWI

Zdaniem kierownictw placówek opieki zdrowotnej regionu łódzkiego uczestniczących w badaniu ankietowym:
1. wymiana danych drogą elektroniczną pomiędzy placówkami najbardziej przydatna jest do
• konsultacji wyników badań
• wymiany doświadczeń pomiędzy lekarzami
• oceny stosowanych metod leczenia
• przesyłania danych statystycznych
• wsparcia procesów diagnostycznych (informacja o danych medycznych danego pacjenta z innych placówek)
• organizacji telekonferencji pomiędzy placówkami
• wymiany doświadczeń administracyjnych
• konsultacji z pacjentem
• pozyskiwania danych na temat dostępności do poszczególnych specjalności w danych placówkach (informacja o dostępie do usług)
2. pacjenci oczekują od placówek opieki zdrowotnej udostępnienia systemów informatycznych umożliwiających:
• umawianie się z lekarzami specjalistami i pierwszego kontaktu (drogą elektroniczną)
• dostęp do danych medycznych pacjenta (drogą elektroniczną)
• telekonsultacje z lekarzem
• zdalne przekazywanie historii choroby przez pacjenta do placówki
• przypominanie o terminie wizyt
• powiadamianie o zażyciu lekarstwa (drogą elektroniczną)
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do rzadkości należą wdrożenia testowe nowych produktów pojawiających się na
rynku. Tego typu działania zazwyczaj ograniczają się do nowych wersji dotychczas eksploatowanego oprogramowania
placówki ochrony zdrowia nie uczestniczą w projektach badawczych związanych
z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych w ochronie zdrowia
do rzadkości należy planowanie rozwoju infrastruktury teleinformatycznej, w tym
rozwoju i wymiany oprogramowania, co pozwoliłoby z odpowiednim wyprzedzeniem planować udział w projektach pilotażowych oraz badawczych i przygotować się do procesu docelowych wdrożeń.

Podstawowe wnioski z przeprowadzonego badania ankietowego prezentują tabele 20 i 21:

UWARUNKOWANIA

Wnioski pozytywne
Wzrasta świadomość oraz wiedza menedżerów i pracowników placówek opieki zdrowotnej
na temat rozwiązań teleinformatycznych, ich zastosowań i roli w ochronie zdrowia
Menedżerowie deklarują powszechnie potrzebę poszerzania wiedzy, wymiany doświadczeń
i najlepszych praktyk w zakresie wdrożeń rozwiązań teleinformatycznych w placówkach
Menedżerowie
opieki zdrowotnej

Menedżerowie dostrzegają potrzeby informacyjne pacjenta, które mogą być zaspakajane
drogą elektroniczną oraz możliwość udostępnienia nowych elektronicznych usług medycznych dla pacjentów w regionie
Menedżerowie deklarują wolę współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi w dziedzinie zastosowania teleinformatyki w swoich placówkach.
Placówki ochrony zdrowia posiadają dobrej jakości łącza z siecią Internet

Infrastruktura

Znaczna część dyrektorów placówek planuje w latach 2007–2013 istotną rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.
Nie znajduje potwierdzenia często publicznie formułowane przekonanie o skrajnym zapóźnieniu placówek i całkowitym braku infrastruktury teleinformatycznej

Tabela 20. Wnioski o wydźwięku pozytywnym z badania ankietowego DPZ UMwŁ i SMWI
Źródło: Badanie Departamentu Polityki Zdrowotnej UM w Łodzi oraz SMWI (2007)

Wnioski negatywne
Nakłady zainwestowane w rozwiązania teleinformatyczne w placówkach opieki zdrowotnej
w województwie łódzkim w latach 1999–2006 nie były wystarczające
Placówki ochrony zdrowia nie świadczą żadnych usług dla pacjentów drogą elektroniczną
Infrastruktura
usług medycznych
i informacyjnych

Infrastruktura teleinformatyczna placówek ochrony zdrowia oraz na poziomie rozwiązań regionalnych wymaga znacznego uzupełnienia
Architektura informacyjna zakładów opieki zdrowotnej nie jest integrowana
Placówki opieki zdrowotnej regionu łódzkiego nie wymieniają się danymi
Placówki ochrony zdrowia nie współpracują z regionalnym sektorem badawczo-rozwojowym

Kompetencje
i partnerstwo

Liczba i kompetencje pracowników obsługujących sprzęt i aplikacje teleinformatyczne
w placówkach wymaga znaczącego uzupełnienia lub usługi te winny być pozyskane zewnętrznie

Tabela 21. Wnioski o wydźwięku negatywnym z badania ankietowego DPZ UM w Łodzi i SMWI
Źródło: Badanie Departamentu Polityki Zdrowotnej UM w Łodzi oraz SMWI (2007)

Powyższe wyniki zawierają istotne wskazówki dla podmiotów zamierzających realizować w latach 2007–2013 projekty ezdrowia a także dla określenia projektów głównych Strategii.
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II.4 Analiza SWOT/TOWS zastosowania rozwiązań teleinformatycznych
w systemie opieki zdrowotnej regionu łódzkiego

Analiza SWOT/TOWS zalicza się do podstawowych narzędzi zarządzania pozwalających określić pozycję strategiczną
badanego procesu (w przypadku Strategii — systemu opieki zdrowotnej województwa łódzkiego), a także wskazać
optymalne działania ukierunkowane na długofalowy rozwój.
Metoda ta polega na wytypowaniu i sklasyfikowaniu najważniejszych czynników mających wpływ na bieżącą i przyszłą pozycję zastosowań rozwiązań ezdrowia w systemie opieki zdrowotnej regionu. Przeprowadzając analizę konieczne jest dokonanie przesądzeń dotyczących mocnych i słabych stron badanego systemu, a także sformułowanie
prognozy, czyli pojawiających się w otoczeniu zewnętrznym szans i zagrożeń.
• mocne strony (czynniki wewnętrzne pozytywne) — są to atuty odróżniające w sposób pozytywny do otoczenia (konkurencji)
• słabe strony (czynniki wewnętrzne negatywne) — są konsekwencją ograniczeń zasobów i niedostatecznych
kwalifikacji
• szanse (czynniki zewnętrzne pozytywne) — są to zjawiska i tendencje pojawiające się w otoczeniu, które odpowiednio wykorzystane mogą stać się impulsem do rozwoju
• zagrożenia (czynniki zewnętrzne negatywne) — są to bariery dla rozwoju, utrudnienia, na których występowanie nie ma wpływu.
W efekcie analizy opracowane zostaną cztery listy czynników: mocnych stron organizacji (które należy wzmacniać),
słabych stron (które trzeba niwelować), szans (które należy wykorzystywać), oraz zagrożeń (których należy unikać).
Czynniki te wytypowane zostały podczas dyskusji przeprowadzonej w ramach warsztatu roboczego35 zorganizowanego w trakcie prac nad Strategią ezdrowia Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013. W warsztacie uczestniczyli członkowie Rady Programowej Strategii, jej Zespołu Roboczego, a także interesariusze ezdrowia w województwie
— przedstawiciele instytucji zainteresowanych procesem powstawania Strategii, jak również zagadnieniami ezdrowia
w województwie łódzkim.
Następny etap prac polegał na przyporządkowaniu — przez ekspertów dziedzinowych36 — kolejnym czynnikom
wag w celu wyeliminowania najmniej istotnych. Oceny czynników dokonywano w skali 0–2 pkt, a zebrane wyniki
pozwoliły otrzymać średnią wagę — obrazują to tabele 22 — 31. Należy zaznaczyć, iż w przypadku wyniku niższego
niż 1 — dany czynnik został odrzucony jako mało istotny.
MOCNE STRONY

Średnia
waga

Otoczenie polityczne

Czynnik
1

Zdolność absorpcji nowoczesnych technologii w sektorze opieki zdrowotnej uwarunkowana nakładami na innowacyjne rozwiązania dedykowane dla sektora publicznego

1,25

2

Znacząca efektywność sektora zdrowia oraz zastosowań ICT w systemie opieki zdrowotnej w stosunku do posiadanych środków finansowych

1,21

3

Wysoka dynamika rozwoju kapitału ludzkiego zanotowana od 2000 roku

1,11

Niski poziom migracji mieszkańców województwa łódzkiego z/do innych województw

0,64
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Podstawą określenia wzajemnych oddziaływań zewnętrznych i wewnętrznych czynników rozwoju ezdrowia w województwie łódzkim jest analiza SWOT/TOWS. Wyniki analizy prezentowane w niniejszym rozdziale będą pomocne
w definiowaniu priorytetów oraz projektów głównych Strategii na lata 2007–2013.

MOCNE STRONY

Średnia
waga

Organizacja
Kompetencje

4

Znaczące środki funduszy strukturalnych na rozwój społeczeństwa informacyjnego
oraz projekty innowacyjne w dyspozycji władz regionalnych w perspektywie finansowej 2007–2013

1,79

5

Powstanie Strategii ezdrowia Województwa Łódzkiego. Nowy potencjał wynikający
z debaty publicznej i merytorycznych dyskusji interesariuszy procesów ezdrowia w regionie

1,61

6

Regionalny potencjał badawczy i edukacja na poziomie wyższym: Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (np. studia podyplomowe oraz stacjonarny kierunek: Zdrowie publiczne), Politechniki Łódzkiej (w zakresie rozwiązań ezdrowia) oraz Uniwersytetu Łódzkiego (edukacja zdrowotna oraz podnoszenie kompetencji teleinformatycznych
społeczeństwa)

1,46

7

Działające elementarne systemy ICT dla zdrowia: wymiana danych drogą elektroniczną między NFZ a placówkami opieki zdrowotnej w regionie oraz statystyka medyczna
w bazach danych

1,39

8

Zainteresowanie pewnej grupy lekarzy ściśle określonych specjalizacji (np. lekarzy rodzinnych) rozwijaniem zaplecza ICT i kompetencji informatycznych wywołane przez
doświadczenia zawodowe związane ze świadczeniem usług medycznych

1,11

9

Wysokokwalifikowana kadra medyczna oraz naukowo-dydaktyczna. Potencjał oddziaływania lekarzy na świadomość pacjenta co od zastosowań rozwiązań ezdrowia

1,43

10

Wysoka i unikalna w kraju świadomość oraz kompetencje Departamentu Polityki Zdrowotnej w zakresie roli ezdrowia w realizacji polityk regionalnych

1,39

Tabela 22. Mocne strony rozwoju ezdrowia w województwie łódzkim

SŁABE STRONY

Średnia
waga

Czynnik
Otoczenie polityczne

UWARUNKOWANIA

Czynnik

1

Utrudnienia w wymianie danych wewnątrz placówek i pomiędzy nimi wynikające z braku
odpowiednich regulacji prawnych dotyczących wdrożenia podpisu elektronicznego

1,50

2

Dekapitalizacja infrastruktury ICT placówek ochrony zdrowia i transportu sanitarnego
oraz innych instytucji systemu ochrony zdrowia

1,29

3

Problemy systemowe — nieadekwatna do potrzeb zdrowotnych alokacja zasobów ochrony zdrowia

1,21
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SŁABE STRONY

Średnia
waga

Kompetencje

4

Silnie manifestujące się problemy koordynacji i zarządzania regionalnym systemem
ochrony zdrowia (w tym ezdrowiem) wynikające z wielości niezależnych od siebie i różnie uwarunkowanych prawnie ośrodków decyzyjnych

1,57

5

Defragmentacja systemów ICT w placówkach opieki zdrowotnej, brak integracji i interoperacyjności systemów ICT wewnątrz/ pomiędzy placówkami

1,57

6

Deficyt opracowanych koncepcyjnie i przygotowanych od strony dokumentacji technicznych projektów ICT dla zdrowia

1,29

7

Niska jakość zarządzania cyklem życia systemów teleinformatycznych w placówkach.
Zwiększenie pracochłonności czynności administracyjnych w wyniku wdrożeń ICT —
przeciwnie do oczekiwań kadry

1,21

8

Deficyt specjalistycznych kompetencji w zakresie rozwiązań ezdrowia w firmach ICT oraz
instytucjach badawczo-rozwojowych regionu

1,32

9

Deficyt wiedzy oraz świadomości kadry a także niektórych organizacji zawodowych na
temat rozwoju społeczeństwa informacyjnego

1,21

10

Subiektywna (uwarunkowania psychologicznie) niechęć części środowiska opieki zdrowotnej wobec nowości technicznych oraz konieczności permanentnej edukacji

1,14

Tabela 23. Słabe strony rozwoju ezdrowia w województwie łódzkim

SZANSE

Średnia
waga

Czynnik
Spodziewane zwiększenie poziomu finansowania ochrony zdrowia ze środków publicznych i prywatnych, związane ze wzrostem gospodarczym i rosnącą świadomością społeczną — poprawa koncentracji środków poprzez stworzenie sieci szpitali. Znaczące
środki centralne na realizację innowacyjnych projektów społeczeństwa informacyjnego,
w tym ezdrowia

1,32

Istnienie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i systemu redystrybucji środków
ochrony zdrowia (NFZ)

0,89

Zwiększenie przychodów regionalnego systemu zdrowia dzięki obsłudze pacjentów zagranicznych

0,86

2

Deklarowana gotowość partnerów regionalnych (m.in. NFZ, Uniwersytet Medyczny) do
związania regionalnego porozumienia (sieci współpracy) na rzecz ezdrowia

1,50

3

Prywatyzacja sektora usług medycznych — możliwości działań koordynacyjnych na poziomie regionalnym i lokalnym

1,11

4

Postępujące prace nad centralnymi systemami informatycznymi państwa (ePUAP, rejestry). Porządkowanie sfery zarządzania informatyzacją sektora publicznego

1,11

Organizacja

Finansowanie

1
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Organizacja

Czynnik

Kompetencje

Rozwój technologii ICT podnoszący jakość i intensywność pracy oraz zwiększający dostępność do usług lekarskich (rozwiązania mobilne)

1,71

6

Możliwość stworzenia regionalnej platformy ezdrowia, z której korzystać będą placówki województwa — dokonanie regionalnych uregulowań standaryzacyjnych zgodnie
z wytycznymi KE w tym zakresie

1,64

7

Ponadprzeciętne kompetencje teleinformatyczne kadr medycznych w relacji do stopnia
rozwoju systemów teleinformatycznych

1,04

Tabela 24. Szanse rozwoju ezdrowia w województwie łódzkim

ZAGROŻENIA

Średnia
waga

Organizacja

Otoczenie polityczne

Czynnik
1

Niski priorytet i brak koordynacji polityki ezdrowia w skali państwa, szczególnie w zakresie standaryzacji technicznej

1,68

2

Słabość i niestabilność otoczenia prawnego niezbędnego do wdrażania ezdrowia

1,50

3

Niestabilność kadry zarządzającej placówkami opieki zdrowotnej, zwłaszcza szpitali jako
wynik działań politycznych

1,25

Rezerwa w podejmowaniu innowacyjnych przedsięwzięć o pewnym stopniu ryzyka
przez menedżerów placówek opieki zdrowotnej

0,96

4

Długoterminowość wdrażania projektów ICT oraz oczekiwania na widoczne efekty ich
oddziaływania na regionalny system opieki zdrowotnej

1,36

5

Brak dobrych praktyk wdrożeń ezdrowia w Polsce i w regionie, niewielka liczba projektów ezdrowia na tle innych domen SI,

1,26

6

Obiektywnie i subiektywnie odczuwane niepowodzenia w reformowaniu sektora ochrony zdrowia w ostatnich 15 latach wywołujące opór kadry menedżerskiej przed zmianami

1,14

Groźba powtórzenia złych doświadczeń we wdrażaniu krajowych i regionalnych projektów ICT w Polsce w związku z deficytem umiejętności zarządzania projektami ICT

0,96

Brak krajowego portalu ezdrowia porządkującego tematykę (definicje, terminologia)

Kompetencje

UWARUNKOWANIA

5

0,89

7

Nieufność środowiska lekarskiego wobec wymiany danych w formie elektronicznej, jej
gromadzenia w bazach danych oraz wobec wiarygodności informacji zdrowotnej (medycznej) on-line. Obawa przed uszczelnieniem systemu informacyjnego i zarządzania
danymi.

1,21

8

Odpływ wyspecjalizowanej kadry lekarskiej i pielęgniarskiej o wysokich kompetencjach
informatycznych zagranicę oraz do placówek prywatnych w innych regionach kraju

1,32

9

Niskie kompetencje informatyczne personelu podstawowego, brak kadr e-administracji
oraz zarządzania środowiskiem elektronicznej wymiany danych w placówkach, zwłaszcza w szpitalach

1,61

Tabela 25. Zagrożenia rozwoju ezdrowia w województwie łódzkim

60
Strategia eZdrowia

Kolejny etap prac w ramach analizy SWOT polegał na zbadaniu zależności, jakie występują pomiędzy poszczególnymi
czynnikami. Kolejno badano zatem, jak wewnętrzne czynniki wpływały na zewnętrzne oraz przeciwnie — jaki wpływ
miały czynniki zewnętrzne na wewnętrzne.

Czynniki wewnętrzne

Czynniki zewnętrzne
Szanse

Zagrożenia

Mocne strony
Słabe strony
Tabela 26. Macierz SWOT

Macierz TOWS (tabela 27) określa wpływa szans i zagrożeń na czynniki wewnętrzne. Do wniosków prowadzą odpowiedzi na pytania:
a. czy szanse wzmocnią pozytywne oddziaływanie mocnych stron?
b. czy zagrożenia osłabiają mocne strony?
c. czy szanse pozwalają unicestwić słabe strony?
d. czy zagrożenia spotęgują słabości?

Czynniki zewnętrzne

Czynniki wewnętrzne
Mocne strony

Słabe strony

Szanse
Zagrożenia
Tabela 27. Macierz TOWS

Siłę zależności pomiędzy czynnikami oceniono w następującej skali:
0 — brak związku lub mało istotny związek
1 — dostrzegalna zależność
2 — mocna zależność.
Jaki powinien być wariant analizowanej Strategii ezdrowia Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013 — określają
macierze SWOT i TOWS. Z kolei możliwe warianty realizacji Strategii przedstawia macierz wyborów strategicznych
(tabela 28).
Czynniki zewnętrzne

Szanse

Czynniki wewnętrzne
Mocne strony

Słabe strony

Strategia dynamiczna

Strategia konkurencyjna

Wykorzystywanie szans przy
pomocy mocnych stron

Przezwyciężanie słabości
w celu wykorzystania szans
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Macierz SWOT (tabela 26) pozwala na określenie wpływu czynników wewnętrznych na czynniki zewnętrzne. Odpowiedzi na poniższe pytania pomagają w uzyskaniu wniosków:
a. czy mocne strony pozwalają wykorzystać pojawiające się szanse?
b. czy słabe strony uniemożliwiają wykorzystanie szans?
c. czy mocne strony mogą zapobiec zagrożeniom?
d. czy słabe strony wzmocnią negatywne oddziaływanie zagrożeń?

UWARUNKOWANIA

Czynniki zewnętrzne

Zagrożenia

Czynniki wewnętrzne
Mocne strony

Słabe strony

Strategia konserwatywna

Strategia defensywna

Wykorzystanie mocnych stron Redukcja lub likwidacja (brak
w celu uniknięcia bądź zneu- odpowiednika w przypadku
tralizowania zagrożeń
jednostki samorządowej)

Tabela 28. Macierz wyborów strategicznych

W tabelach 29 i 30 zilustrowano wpływ czynników wewnętrznych na czynniki wewnętrzne oraz relację odwrotną.
Działania te pozwoliły ustalić, jaka jest siła wzajemnych oddziaływań poszczególnych grup czynników, a to z kolei —
pozwoliło na wytypowanie optymalnego z punktu widzenia Strategii eZdrowia Województwa Łódzkiego na lata 2007–
2013 wariantu strategicznego.

W analizie wyników poszczególnych powiązań zwraca uwagę fakt znacznie wyraźniejszego wpływu czynników zewnętrznych (szans i zagrożeń) na czynniki wewnętrzne (mocne i słabe strony), aniżeli oddziaływań
czynników wewnętrznych na czynniki zewnętrzne. Oznacza to, że w chwili obecnej rozwój dziedziny eZdrowia w województwie łódzkim w znacznym stopniu uzależniony jest od wykorzystywania pojawiających się
szans i unikania zagrożeń płynących z otoczenia zewnętrznego.
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Szanse

Tabela 29. Macierz SWOT rozwoju eZdrowia w województwie łódzkim

Słabe strony

Mocne strony

ANALIZA
SWOT
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8

1

1

1

1

1

1

2

0

0

0

9

2

0

1

1

0

2

1

0

0

2

6
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7
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2
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Tabela 30. Macierz TOWS rozwoju eZdrowia w województwie łódzkim.
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17

26

ΣΣ

132 259

62

5

4

7

5

8

6

7
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9

9

13
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8

8

11

Σ

SWOT/TOWS — wyniki

Szanse

Zagrożenia

Mocne strony

59 + 80 = 139

46 + 47 = 93

Słabe strony

43 + 71 = 114

47 + 62 = 109

Skumulowane wyniki analizy SWOT/TOWS (tabela 31) nie wskazują na bardzo wyraźną przewagę któregoś
z powiązań. Wariantem najkorzystniejszym jest podjęcie działań strategicznych polegających na wykorzystywaniu pojawiających się szans przy pomocy mocnych stron, ale także pokonywanie wewnętrznych słabości w celu optymalnego wykorzystania płynących z otoczenia szans. Wydaje się więc za celowe przyjęcie
konkurencyjnego modelu realizacji Strategii eZdrowia Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
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Tabela 31. Macierz wyborów strategicznych w ujęciu całościowym

UWARUNKOWANIA

prowadzonym badaniu.
34. Wartość użytkowa komputerów — ze względu na ograniczenia związane z podstawowym oprogramowaniem systemowym i użytkowym — po okresie 3 lat znacząco
spada. Dlatego też jako czas amortyzacji komputerów przyjmuje się okres trzyletni.
35. Warsztat III: Diagnoza stanu obecnego ezdrowia w województwie łódzkim, Łódź, 19 stycznia 2007 r.
36. W pracach nad SWOT uczestniczyli: przez ekspertów dziedzinowych: Andrzej Marcinkiewicz (Instytut Medycyny Pracy i Wyższej Szkole Zdrowia Publicznego), Ewelina
Przybylska (Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi), Grzegorz Wojciechowski (Izba Lecznictwa Polskiego), dr Jarosław Zając (Katedra Informatyki Ekonomicznej na Wydziale Socjologiczno-Ekonomicznym Uniwersytetu Łódzkiego), Krzysztof Smolarczyk (Szpital Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim), Marek
Konieczko (Szpital Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim), Karolina Machaj (Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi), Marcin Zawisza (Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi), prof. dr hab. Paweł Strumiłło (Politechnika Łódzka), Sławomir Białecki (Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi), Waldemar Podhalicz (Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi) oraz eksperci SMWI: Marcin Kuflowski,
Rafał Urbaś, Małgorzata Kuta-Pałach, Artur Krawczyk, Łukasz Kwiek i Jacek Drobiecki.
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Rozdział III. Standaryzacja i interoperacyjność
systemów teleinformatycznych opieki zdrowotnej
III.1. Rola efektywnej współpracy podmiotów opieki zdrowotnej
Sektor opieki zdrowotnej początku XXI wieku jest obszarem realizacji złożonych, kosztochłonnych i wzajemnie ze
sobą powiązanych procesów, nastawionych na osiąganie wysokiej jakości i efektywności, co stawia przed interesariuszami opieki zdrowotnej — tak osobami fizycznymi, jak i prywatnymi — bardzo wysokie wymagania, co do wiedzy,
kompetencji, umiejętności i doświadczenia.
Zakres informacji potrzebnych do efektywnego świadczenia usług medycznych jest już dzisiaj tak rozbudowany, że
nie jest możliwe zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług oraz efektywności działania placówek ochrony
zdrowia bez wdrożenia skutecznych partnerstw, usieciowienia działań i rozbudowanej współpracy — opartych na
ustalonych zasadach będących przedmiotem konsensusu podmiotów opieki zdrowotnej.
Z punktu widzenia zagadnień ezdrowia istotne jest, iż efektywna współpraca pomiędzy podmiotami opieki zdrowotnej wymaga wykorzystania technologii teleinformatycznych oraz komunikacji elektronicznej. Stworzenie warunków
technicznych, organizacyjnych i prawnych dla elektronicznego przetwarzania rozproszonych informacji z dowolnego miejsca i o dowolnej porze jest fundamentem rozwoju sektora opieki zdrowotnej. Zapewnienie tych warunków
wymaga szerokich działań standaryzacyjnych dla zapewnienia interoperacyjności systemów teleinformatycznych
w sektorze opieki zdrowotnej.
Standaryzacja jest jednym z istotnych narzędzi realizacji polityki Unii Europejskiej na rzecz zapewnienia konkurencyjności przedsiębiorstw oraz likwidacji barier w handlu wewnątrz UE, zgodnie z rezolucją Rady Europejskiej z 28 października 1999 r.1 Znaczenie standaryzacji dla rozwoju jednolitego rynku Unii Europejskiej, w szczególności dla realizacji
celów Strategii Lizbońskiej, jeszcze dobitniej podkreśla i szerzej prezentuje komunikat Komisji Europejskiej z 18 października 2004 roku w sprawie roli europejskiej normalizacji w ramach działań i legislacji europejskiej2.
Istnieje wiele definicji standardu. Definicja Wydawnictwa Naukowego PWN określa standard jako wzorzec, przeciętną normę, przeciętny typ, model3. W kontekście ezdrowia przedmiotem szczególnego zainteresowania są standardy
techniczne, które stanowią wzorce — specyfikacje opisujące zasady budowy danego obiektu teleinformatycznego
(np. komponentu aplikacji, komunikatu, interfejsu) lub pozwalają na wspólne rozumienie danego pojęcia.
Na zainteresowanie zasługuje aktualnie prowadzona w Europie dyskusja nad tzw. otwartymi standardami, które —
dzięki posiadaniu specyficznych cech — pozwalają na osiągnięcie dodatkowych korzyści społecznych i ekonomicznych. W roku 2005 w dyskusji tej zabrał głos Europejski Instytut Standardów Telekomunikacyjnych4. Wg ETSI standard
otwarty to taki, który:
• został opracowany i/lub zatwierdzony oraz jest utrzymywany w transparentnym procesie współpracy opartej
na zgodzie. Z procesu tego nie są wyłączone jakiekolwiek organizacje, które są zainteresowane danym standardem lub te, na których działalność standard ten ma wpływ
• jest przedmiotem intelektualnych praw własności oferowanych na rozsądnych warunkach oraz w oparciu
o równe zasady wobec wszystkich podmiotów (typ licencjonowania własności intelektualnej RAND/FRAND
— ang. reasonable and non discriminatory / fair reasonable and non discriminatory),
• może, ale nie musi (w zależności od decyzji posiadacza praw własności intelektualnej) być licencjonowany
bez kompensacji kosztów jego opracowania i utrzymania,
• został opublikowany i jest powszechnie dostępny na rozsądnych warunkach (w tym za rozsądną opłatę lub
za darmo)5.
Dzięki stosowaniu otwartych standardów podmioty sektora opieki zdrowotnej mogą stać się bardziej niezależne
w wyborze rozwiązań teleinformatycznych. Ponadto rozwój środowiska teleinformatycznego tych organizacji może
następować w sposób bardziej elastyczny, a dostęp do treści standardów pozwoli na wdrażanie kolejnych aplikacji
stosunkowo niezależnie od działań dotychczasowych dostawców oprogramowania.
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W kontekście ezdrowia standaryzacja jest podstawą dla zapewnienia interoperacyjności w sektorze opieki zdrowotnej, choć jej znaczenie jest szersze6. Istotne jest rozróżnienie między interoperacyjnością a integracją7. Zgodnie z definicją opracowaną w ramach prac nad Europejskimi Ramami Interoperacyjności8 — interoperacyjność oznacza zdolność systemów teleinformatycznych oraz wspieranych przez nie procesów biznesowych do wymiany danych oraz
dzielenia się informacją i wiedzą9.

STANDARYZACJA

Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) określa z kolei interoperacyjność jako stan, który występuje pomiędzy
dwiema aplikacjami w odniesieniu do określonego zadania, gdy jedna aplikacja może przyjąć dane od innej aplikacji
oraz wykonać dzięki temu zadanie w sposób odpowiedni i zadowalający, bez potrzeby interwencji ze strony dodatkowego operatora10.
Europejskie Ramy Interoperacyjności wyróżniają trzy aspekty interoperacyjności — techniczny, organizacyjny i semantyczny:
• interoperacyjność techniczna występuje wtedy, gdy zapewnione są właściwe warunki techniczne dla komunikowania się systemów teleinformatycznych — uzgodnione interfejsy aplikacji, protokoły i mechanizmy
dla efektywnej i bezpiecznej komunikacji oraz format prezentowanych informacji i wymienianych komunikatów,
• interoperacyjność organizacyjna zachodzi wówczas, gdy zostały uzgodnione procesy biznesowe pod
kątem efektywnego działania, w szczególności świadczenia usług drogą elektroniczną,
• interoperacyjność semantyczna występuje wtedy, gdy wymieniane przez systemy teleinformatyczne komunikaty rozumiane są semantycznie, czyli rozumiane jest ich znaczenie (relacja pomiędzy komunikatem
a przedmiotem, do którego się odnosi).
Nieco inaczej aspekty interoperacyjności postrzega Europejski Komitet Normalizacyjny, który — bazując na wynikach prac Międzynarodowej Organizacji Standaryzacyjnej11 — wyróżnia interoperacyjność funkcjonalną, syntaktyczną oraz semantyczną. Interoperacyjność funkcjonalna oraz syntaktyczna oznaczają zdolność dwóch lub więcej systemów do wymiany informacji, czytelnej dla odbiorcy, a interoperacyjność semantyczna oznacza zdolność zrozumienia
informacji, jaka wymieniana jest pomiędzy systemami na poziomie formalnie zdefiniowanych pojęć (informacja ta
przetwarzana może być przez aplikację, która ją otrzymuje)12.
Jeszcze szerzej interoperacyjność postrzegają eksperci Zespołu ds. Technologii Teleinformatycznych dla Zdrowia13
w Dyrekcji Generalnej ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów Komisji Europejskiej, podkreślając, iż interoperacyjność nie dotyczy jedynie kwestii technicznych, bowiem posiada również aspekty prawne, etyczne, ekonomiczne,
społeczne, medyczne, organizacyjne oraz kulturowe14.
Na kwestię interoperacyjności można również spojrzeć z punktu widzenia poziomów jej zaawansowania — od izolacji poszczególnych aplikacji do współdzielenia wspólnego środowiska teleinformatycznego (systemu). Poniższy rysunek przedstawia model poziomów interoperacyjności przyjęty przez Departament Obrony USA w ramach prac nad
architekturą korporacyjną tej instytucji15.
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Rysunek 15. Poziomy interoperacyjności
Źródło: Opracowanie własne na podstawie modelu LISI16, Departament Obrony USA, 1998

Początki procesu postrzegania interoperacyjności jako kluczowego czynnika rozwoju ezdrowia w polityce Unii Europejskiej datują się na rok 200317. Wkrótce potem interoperacyjność została uznana za jeden z priorytetów wspomnianego już eHealth Action Plan z kwietnia 2004 roku, który prezentował wizję budowy europejskiej przestrzeni ezdrowia.
W planie tym Komisja Europejska wyraziła przekonanie, że dzięki interoperacyjności zostanie zapewniony bezpieczny i szybki dostęp do możliwych do porównania danych zdrowotnych oraz informacji o pacjencie zlokalizowanych
w różnych miejscach. Jednocześnie zwróciła uwagę, iż osiągnięcie interoperacyjności zależne jest od uzgodnienia:
• standardów budowy komponentów systemów teleinformatycznych wykorzystywanych w sektorze opieki
zdrowotnej
• komunikatów zawierających dane medyczne o pacjencie
• architektury elektronicznego zapisu historii pacjenta
• zbioru usług identyfikujących pacjenta.
Do końca 2006 roku państwa członkowskie UE w porozumieniu z Komisją Europejską winne były ustalić
wspólne stanowisko w sprawie identyfikacji pacjenta oraz standardów interoperacyjności, co jednak nie nastąpiło. Problematyka ta stała się jednak priorytetem działań obecnej komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów Viviane Reding.
Zapewnienie interoperacyjności systemów teleinformatycznych opieki zdrowotnej stanowi obecnie kluczowy proces
modernizacyjny silnie oddziaływujący na efektywność funkcjonowania całego sektora. Realizacja tego procesu winna
mieć wysoki priorytet ze względu na istotne argumenty społeczne, demograficzne, ekonomiczne i powiązane z nimi
przyczyny jakościowe. Przedstawia je poniższa tabela:
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Argumenty społeczne
Rosną kompetencje i świadomość ludności, a tym samym oczekiwania co do bezpieczeństwa i jakości usług medycznych świadczonych w zdecydowanej większości przez publiczną opiekę zdrowotną oraz dotyczące dostępu do
informacji o swoim stanie zdrowia i stanie zdrowia swoich najbliższych.
Rośnie mobilność mieszkańców, a co za tym idzie pojawiają się większe niż dotychczas potrzeby wymiany informacji zdrowotnej o pacjencie w celu efektywnego i bezpiecznego kontynuowania opieki zdrowotnej w nowym miejscu jego zamieszkania.
Argumenty demograficzne
Starzenie się społeczeństwa18 powodujące konieczność dynamicznego zwiększania efektywności w świadczeniu
opieki zdrowotnej oraz odmiejscowienia części świadczonych usług medycznych.

STANDARYZACJA

Argumenty związane z zapewnieniem właściwej jakości usług medycznych
Dzięki zapewnieniu interoperacyjności systemów teleinformatycznych opieki zdrowotnej możliwe będzie zmniejszenie ilości błędów lekarskich ze względu na dostęp do kompleksowej informacji o historii zdrowia pacjenta (np.
błędów związanych z nieprawidłową diagnozą w związku z brakiem wiedzy o wszystkich objawach czy też błędów
związanych z przepisaniem leków, na które dany pacjent jest uczulony lub też które nie powinny być podawane z innymi lekami, jakie pacjent zażywa lub zażywał).19
Przyspieszenie procesu diagnozy lekarskiej oraz jej większa trafność możliwa będzie dzięki szybkiemu i wygodnemu dostępowi elektronicznemu do kompleksowej, ale jednocześnie uporządkowanej informacji o stanie zdrowia
pacjenta.
Argumenty mikroekonomiczne
Elektroniczny dostęp do informacji medycznej spowoduje oszczędność kosztów prowadzenia placówek ochrony
zdrowia dzięki redukcji ilości manualnych czynności związanych z wprowadzaniem danych do systemów teleinformatycznych oraz redukcji czynności związanych z komunikacją tradycyjną, w szczególności telefoniczną oraz pocztową.
Informacje o przebiegu procesu leczenia pacjenta będą mogły zostać automatycznie lub częściowo automatycznie
użyte do celów rozliczeń ubezpieczeniowych, kontroli jakości leczenia, zarządzania zasobami leków, identyfikacji zagrożeń epidemiologicznych, wspierania podejmowania decyzji lekarskich, statystycznych badań stanu zdrowia społeczeństwa oraz generowania danych dla prowadzenia badań naukowych.
Dzięki zmniejszeniu ilości błędów lekarskich możliwe będzie zmniejszenie kosztów odszkodowań związanych z tymi
błędami.
Argumenty makroekonomiczne
Dla konkurencji w skali globalnej konieczne jest budowanie rozwiązań technicznych, które będą mogły współpracować ze środowiskami technicznymi, organizacyjnymi i prawnymi w jak największym zasięgu geograficznym, na
jak największej ilości rynków. Konieczne jest w tym celu opracowywanie standardów oraz ich wykorzystywanie przy
konstruowaniu rozwiązań dla ezdrowia.
Europejski rynek ezdrowia winien uzyskać odpowiednią masę krytyczną dla swoich rozwiązań, aby osiągnąć ekonomiczne efekty skali i w konsekwencji zmniejszenie kosztów, które daje szansę na skuteczne konkurowanie globalne. Cel ten nie zostanie osiągnięty, jeżeli powstające rozwiązania ezdrowia będą dopasowane jedynie do rynków
poszczególnych państw członkowskich UE. Te same zasady wiążą polskie firmy oferujące produkty ezdrowia, które
mają ambicje oferować swoje produkty w globalizującej się gospodarce światowej. Badania20 nad efektem ekonomicznym zapewnienia interoperacyjności placówkom ochrony zdrowia w USA wskazują na 75 miliardów dolarów
oszczędności rocznie (na rok 2003), co stanowi 5% wartości rynku medycznego w USA21.
Tabela 32. Argumenty przemawiające za ustanowieniem i wdrożeniem standardów interoperacyjności ezdrowia
Źródło: Opracowanie własne SMWI (2007)
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III.2. Uwarunkowania zapewnienia interoperacyjności
systemów teleinformatycznych ochrony zdrowia
Infrastruktura sieciowa. Warunkiem koniecznym dla zapewnienia interoperacyjności jest odpowiednia jakość
sieci teleinformatycznej łączącej poszczególne podmioty sektora opieki zdrowotnej, szczególnie placówki świadczące usługi medyczne. Komunikacja elektroniczna w tym kontekście dotyczy nie tylko dostępu do sieci Internet przez
komputery osobiste użytkowane w placówkach ochrony zdrowia, ale również zapewnienie infrastruktury komunikacyjnej dla urządzeń przenośnych użytkowanych przez lekarzy lub personel ratownictwa medycznego wizytujący
swoich pacjentów oraz dla urządzeń monitorujących stan zdrowia pacjenta i transferujących dane w tym zakresie do
odpowiednich punktów analitycznych.

Koordynacja działań w zakresie upowszechnienia standardów. Wdrażanie standardów interoperacyjności w sektorze opieki zdrowotnej stanowi zazwyczaj element szerszych programów wdrażania rozwiązań ezdrowia22. Forma prawno-nakazowa stosowania standardów interoperacyjności w praktyce okazuje się niewystarczająca.
Wdrażanie standardów wymaga wiedzy na ich temat oraz rozumienia, w jakim celu i w jakim kontekście dany standard powinien być używany. Krajowe i regionalne programy ezdrowia realizując cele standaryzacyjne powinny zatem
proponować docelową całościową architekturę logiczną, opisującą współpracę różnych typów aplikacji teleinformatycznych, przewidywać szkolenia dla przedstawicieli placówek ochrony zdrowia oraz planować wdrożenie dodatkowych systemów teleinformatycznych wspierających współpracę komunikujących się aplikacji.
Wartościowym elementem całości działań na rzecz zapewnienia interoperacyjności systemów ezdrowia jest zaproponowanie modeli biznesowych, zapewniających bezpieczeństwo zarządzania i utrzymania infrastruktury (wspierającej interoperacyjność), która służy wielu różnym podmiotom sektora opieki zdrowotnej na danym terenie. Na ogół
jednak modele takie są trudne do uzgodnienia23.
Warto również zwrócić uwagę na potrzebę kontroli poszczególnych rozwiązań technicznych dla ezdrowia, co do ich
zgodności z określonym zestawem wymagań technicznych. Proces certyfikacji w oparciu o kryteria techniczne —
standardy jest dość częstym zadaniem podmiotów koordynujących rozwój ezdrowia24.
Zarządzanie tożsamością. Bezpieczeństwo oraz ochrona danych osobowych klientów systemu opieki zdrowotnej jest zagadnieniem o szczególnym znaczeniu. Przechowywane i przetwarzane w systemach ezdrowia informacje medyczne związane ze stanem zdrowia pacjenta należą do informacji szczególnie wrażliwych. Istotne jest zatem
właściwe uporządkowanie zasad dostępu do tego typu informacji medycznych. Każda z osób lub instytucji opieki
zdrowotnej, w tym każdy pacjent powinni być jednoznacznie identyfikowani oraz uwierzytelnieni podczas próby dostępu do systemów ezdrowia.
Wyzwanie stanowi oczywiście współpraca pomiędzy różnymi systemami identyfikacji i uwierzytelnienia istniejącymi w państwach członkowskich UE lub też w regionach. Wzajemne uznanie tych rozwiązań, ustalone odpowiednimi
aktami prawnymi jest koniecznym warunkiem na drodze do szerokiego zapewnienia interoperacyjności (w skali ogólnokrajowej czy paneuropejskiej)25.
W sektorze opieki zdrowotnej występują podmioty odgrywające różne role, które wymagają dostępu do informacji
medycznych o pacjencie. Różne są także konteksty uzyskiwania dostępu do danych. Dlatego też dostęp ten powinien
być zróżnicowany w zależności od ról i kontekstów. Inny zakres informacji potrzebny będzie ekipie ratunkowej wiozącej chorego pacjenta karetką pogotowia, inny lekarzowi przyjmującemu pacjenta w szpitalu, inny zaś lekarzowi analizującemu stan zdrowia pacjenta chronicznie chorego, przebywającego w miejscu zamieszkania.
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Infrastruktura sieci teleinformatycznej posiada istotne znaczenie również z punktu widzenia mieszkańca i pacjenta,
który korzysta z Internetu, aby uzyskać informacje medyczne o profilaktyce, przeciwdziałaniu chorobom, aby zarejestrować się na wizytę lekarską, uzyskać konsultacje swojego lekarza lub uzyskać dostęp do elektronicznego zapisu
historii pacjenta.

STANDARYZACJA

W środowisku elektronicznym zakres praw dostępu do informacji realizuje się w trakcie procesu autoryzacji. Całość
zagadnień związanych z identyfikacją, uwierzytelnieniem oraz autoryzacją określa się mianem zarządzania tożsamością.

Rysunek 16. Zarządzanie tożsamością użytkownika danych medycznych o pacjencie.
Źródło: Opracowanie własne SMWI na podstawie wyników projektu I2–Health26 (2007)

Warstwa pośrednicząca usług27. Niejednokrotnie samo wykorzystanie standardu do budowy określonej aplikacji nie jest wystarczające dla uzyskania wartości dodanej z jego wdrożenia. Konieczne jest zbudowanie dodatkowych aplikacji, które pozwolą na techniczną realizację niektórych funkcji systemów teleinformatycznych. Do warstwy
pośredniczącej należy włączyć wspólne rozwiązania dla zarządzania tożsamością, ale również aplikacje zarządzające
dystrybucją komunikatów zawierających informacje medyczne (brokery komunikatów) oraz wspólne bazy danych
informacji medycznych, które mogą zawierać pełne dane medyczne o pacjencie oraz ich wybrane elementy lub też
metadane dla informacji medycznych (w zależności od przyjętej architektury logicznej dla zapewnienia interoperacyjności).
Poniższy rysunek pokazuje w formie zgeneralizowanej, w jaki sposób następuje uproszczenie komunikacji w przypadku uzgodnienia wspólnych standardów oraz zastosowania oprogramowania pośredniczącego, odpowiedzialne-

go za zarządzanie dystrybucją komunikatów.
Rysunek 17. Wykorzystanie w komunikacji elektronicznej elementów pośredniczących
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Źródło: Opracowanie własne SMWI (2007)

Wspólna warstwa semantyczna. Szczególnie ważną rolę dla zapewnienia efektywnej interoperacyjności
przypisuje się ustaleniu wspólnej warstwy semantycznej — wspólnego i formalnie opisanego rozumienia procesów
występujących w sektorze ochrony zdrowia oraz kontekstów wykorzystania określonych typów obiektów informacyjnych, terminologii dla zdarzeń medycznych, procedur medycznych i objawów.
Z technicznego punktu widzenia taka wspólna warstwa semantyczna jest formalnie opisana przez taksonomie28 lub
ontologie29. W Europie prowadzi się szereg projektów badawczych, w ramach których powstają propozycje elementów dla wspólnej warstwy semantycznej30. Działania w tym zakresie prowadzą również organizacje standaryzujące,
działające w sektorze opieki zdrowotnej.

Działania na rzecz standaryzacji wspierającej techniki wymiany informacji poprzez sieć teleinformatyczną rozpoczęły
się wraz z powstaniem samego Internetu31. Dla zapewnienia interoperacyjności w sektorze opieki zdrowotnej istotne
są dwie grupy standardów: standardy horyzontalne i standardy wertykalne.
Pierwsza grupa dotyczy norm związanych z technologiami integracyjnymi, które mają uniwersalne zastosowanie —
bez względu na sektor, w jakim są używane (standardy horyzontalne). Chodzi tutaj w szczególności o normy z rodziny
XML32 pozwalające na modelowanie danych, standardy związane z tzw. usługami sieciowymi33 oraz standardy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przy wymianie danych pomiędzy systemami teleinformatycznymi. Druga grupa
standardów to normy dedykowane dla interoperacyjności w sektorze opieki zdrowotnej związane z konstrukcją elektronicznego zapisu historii pacjenta (EHR), opisem różnych typów komunikatów zawierających informacje medyczne (zarówno tekstowe, jak i graficzne) oraz klasyfikacją i kodowaniem terminów medycznych (standardy wertykalne).
W ostatnich kilku latach kolejne wersje standardów specyficznych dla ezdrowia modyfikowane są w kierunku zgodności ze standardami horyzontalnymi.
III.3.1 Standardy horyzontalne
Podstawą dla uniwersalnych standardów wymiany informacji poprzez sieć teleinformatyczną są normy Extensible
Markup Language (XML) oraz XML Schema Definition Language (XSD). Kluczowe dla zapewnienia interoperacyjności
technicznej są standardy związane z usługami sieciowymi. Usługa sieciowa to niezależna od platformy systemowej
i narzędziowej aplikacja opisana za pomocą otwartego standardu WSDL oraz komunikująca się za pomocą komunikatów zgodnych z otwartym standardem SOAP. Do swojego działania usługi sieciowe wykorzystują poniższe otwarte
standardy.
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III.3. Typologia standardów interoperacyjności
systemów teleinformatycznych opieki zdrowotnej

UDDI

↑

Rejestracja usług sieciowych

WSDL

↑

Zdalny dostęp do usług

SOAP

↑

Kodowanie i transmisja wywołań

STANDARYZACJA

HTTP

↑

Transmisja danych

TCP/IP
Rysunek 18. Standardy związane z usługami sieciowymi
Źródło: Opracowanie własne SMWI (2006)

Opis standardów związanych z usługami sieciowymi prezentuje tabela 33.
Standard

Opis

WSDL (ang. Web
Services Description
Language)

WSDL to otwarty standard bazujący na XML, który składa się z głównego rdzenia języka,
wzorców budowy komunikatów oraz wiązań. WSDL pozwala opisać usługę sieciową zarówno na poziomie abstrakcyjnym (z punktu widzenia komunikatów, jakie są wysyłane i odbierane przez usługę), jak i rzeczywistym (określenie dopuszczalnych interfejsów
poprzez podanie wymaganych protokołów i formatów). Wiązanie informuje o sposobie
przekształcenia usługi z formy abstrakcyjnej na formę konkretną, z określonymi protokołami i formatami. Punkt końcowy (węzeł) określany jest przez połączenie informacji o wiązaniu z informacją o adresie sieciowym, pod którym dostępna jest dana implementacja
usługi.

SOAP (ang. Simple
Object Access Protocol)

Oparty na XML standard otwarty SOAP opisuje sposób wymiany dokumentów XML
o określonej strukturze i ograniczeniach (wykorzystanie standardu XSD) poprzez sieć teleinformatyczną, z wykorzystaniem standardu HTTP. Komunikaty zgodne ze standardem
SOAP służą wywoływaniu usług sieciowych. Specyfikacja SOAP dostarcza opisu działań,
jakie powinien podjąć węzeł, do którego dociera komunikat34.

UDDI (ang. Universal
Description, Discovery
and Integration)

Opis usługi sieciowej zawarty w dokumencie zgodnym ze standardem WSDL może być
zapisany w rejestrze usług sieciowych. Rekomenduje się wykorzystanie standardu UDDI
do konstruowania rejestrów usług sieciowych. UDDI opisuje, w jaki sposób zbudowany
jest i w jaki sposób działa rejestr usług sieciowych, zgodny ze standardem UDDI (zwany
często rejestrem UDDI). W rejestrze tym podmiot oferujący daną usługę sieciową umieszcza swój opis oraz opis usług sieciowych, jakie oferuje. Potencjalni nabywcy usług mogą
przeszukiwać informacje zawarte w rejestrze UDDI, a dzięki standaryzacji opisu tych
usług i podmiotów je oferujących, dialog z rejestrem usług sieciowych może odbywać się
w sposób automatyczny35.

Tabela 33. Najważniejsze otwarte standardy związane z usługami sieciowymi
Źródło: Opracowanie własne SMWI (2007)
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Schemat świadczenia usług sieciowych z wykorzystaniem rejestru usług prezentuje rysunek 19:

Rejestr
Usług

↑

↑

↑

↑

Odbiorca
Usług

↑

Dostawca
Usług

Wyszukiwanie

↑

Publikowanie

Łączenie

Źródło: Opracowanie własne SMWI (2006)

Dostawca usług (np. podmiot publiczny — placówka ochrony zdrowia) posiada określone dane, które chce udostępnić. Implementuje i opisuje usługę sieciową zapewniając dzięki niej dostęp do danych. Inna placówka (odbiorca usług), która potrzebuje udostępnionych danych i ma prawo do ich pozyskania, wywołuje udostępnioną usługę
otrzymując dane. Tak przedstawiony mechanizm może być pośredni lub bezpośredni. W modelu pośrednim dostawca usług wymiany danych rejestruje swoje usługi sieciowe w rejestrze. Odbiorca usług wyszukuje wówczas potrzebną
mu usługę w rejestrze i dopiero po odnalezieniu usługi wywołuje ją od dostawcy. W modelu bezpośrednim odbiorca
usługi zna usługę i wie, gdzie jej szukać, toteż nie korzysta z rejestru usług sieciowych.
Jeżeli usługi sieciowe zostały właściwie zaimplementowane dzięki zastosowaniu otwartych standardów, wszystkie
przedstawione operacje mogą odbywać się w pełni automatycznie. Udostępnione usługi sieciowe mogą dotyczyć
znacznie bardziej skomplikowanych operacji niż proste udostępnienie danych. Co więcej, ta sama usługa sieciowa
może być wykorzystana w różnych kontekstach i w różnych procesach biznesowych sektora opieki zdrowotnej.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa w środowisku usług sieciowych powinny być stosowane standardy XMLSig (XML–
Signature Syntax and Processing) oraz XMLenc (XML Encryption Syntax and Processing) opracowane przez World Wide
Web Consortium37.
Standard XMLsig opisuje format podpisu elektronicznego oparty na XML. Taki podpis elektroniczny może być zastosowany wobec jakiegokolwiek obiektu informacyjnego, w tym do plików XML. XMLsig definiuje schemat XML,
za pomocą którego możliwe jest tworzenie podpisu elektronicznego zgodnego ze standardem. Standard dostarcza
również metod analizy i przetwarzania podpisów zgodnych z XMLsig. Plik podpisu elektronicznego XMLsig może
być elementem pliku XML, może być dołączony do podpisywanego obiektu informacyjnego lub też być oddzielnym
dokumentem XML, niedołączonym do opisywanego obiektu. Podmioty publiczne powinny wykorzystywać XMLsig
w przypadku wymiany dokumentów XML poprzez sieć teleinformatyczną w trakcie realizacji zadań publicznych. Nie
jest konieczne podpisywanie całego dokumentu XML (istotna cecha XMLsig)38.
XML Encryption to specyfikacja określająca sposób szyfrowania danych oraz reprezentowania zaszyfrowanych danych
w XML. Dane podlegające szyfrowaniu mogą być dowolne (łącznie z dokumentami XML), w tym mogą być dokumentami XML, elementami dokumentu XML lub zawartością tych elementów XML. Efektem procesu szyfrowania danych
jest element XMLenc39. Po zaszyfrowaniu elementu XML lub jego zawartości EncryptedData zastępuje odpowiednio
element XML lub jego zawartość w zaszyfrowanym dokumencie XM40.
Rozszerzeniem standardu XMLsig jest standard XAdES, który definiuje format XML dla kwalifikowanego podpisu elektronicznego, zgodnego z europejską dyrektywą o podpisie elektronicznym (1999/93/EC). XAdeS wspiera kilka poziomów ochrony dla uwierzytelnienia oraz integralności informacji40.
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Rysunek 19. Ogólny schemat świadczenia usług sieciowych z wykorzystaniem rejestru usług

Na XMLsig oraz XMLenc została oparta duża grupa standardów zajmujących się bezpieczeństwem w środowisku
usług sieciowych, między innymi WS-Security41, SAML42 oraz WS-Policy43. Chociaż standardy te zostały opracowane
stosunkowo niedawno, warto na nie zwrócić uwagę przy konstruowaniu mechanizmów bezpieczeństwa dla usług
sieciowych.
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Dostęp poszczególnych użytkowników do określonych informacji i usług oferowanych przez podmioty publiczne poprzez interfejs webowy44 użytkownika może się różnić. Konieczne jest wdrożenie właściwych zasad zarządzania prawami dostępu dla poszczególnych użytkowników oraz związanych z nimi mechanizmów autoryzacji (zarządzanie
tożsamością). Dla tego celu warto użyć standardu LDAPv3 (Lightweight Directory Access Protocol)45, który zapewnia
dostęp do tzw. usług katalogowych — hierarchicznie uporządkowanych zbiorów danych, zawierających informacje
o użytkownikach oraz zasobach sieciowych, do których użytkownicy mogą mieć dostęp. LDAP definiuje operacje na
usługach katalogowych — wyszukiwanie użytkownika, sprawdzanie czy dany użytkownik ma określone prawa dostępu do zasobu sieciowego (czy ma przypisaną określoną wartość atrybutu) oraz wprowadzanie i modyfikowanie informacji o użytkownikach i ich prawach dostępu.
III.3.2 Standardy wertykalne
Wśród standardów interoperacyjności dedykowanych dla sektora opieki zdrowotnej możemy wyróżnić standardy,
których przedmiotem jest:
• elektroniczny zapis historii pacjenta
• wymiana elektronicznych danych medycznych o pacjencie, zarówno tekstowych, jak i graficznych — struktura i zasady przetwarzania komunikatów
• klasyfikacja i kodowanie terminów medycznych.
Poniższy rysunek prezentuje w zgeneralizowany sposób zastosowanie poszczególnych typów powyższych standardów w różnych elementach ogólnie rozumianej architektury logicznej dla interoperacyjności w sektorze opieki
zdrowotnej.

Rysunek 20. Standardy interoperacyjności dedykowane dla sektora opieki zdrowotnej w odniesieniu do ogólnej architektury wymiany
informacji medycznej o pacjencie
Źródło: Opracowanie własne SMWI (2007)
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Elektroniczny zapis historii pacjenta (EHR). Elektroniczny zapis historii pacjenta to repozytorium informacji
związanych ze stanem zdrowia danego pacjenta w formie umożliwiającej elektroniczne przetwarzanie46.
Elektroniczny zapis historii pacjenta zawiera informacje dotyczące:
• identyfikacji pacjenta
• jego przeszłego i aktualnego fizycznego i psychicznego stanu zdrowia i kondycji oraz przewidywań, co do
tego stanu w przyszłości
• dotychczasowego przebiegu jego opieki zdrowotnej, a w tym informacje o:
- lekarzach rodzinnych pacjenta
- lekarzach specjalistach, leczących pacjenta
• instytucji służby zdrowia, z którymi pacjent był lub nadal jest związany
• nawyków, w szczególności nawyków żywieniowych i nałogów
• uczuleń, szczególnie na określone substancje mogące stanowić składniki leków
• wyników badań medycznych.

Standardy związane z elektronicznym zapisem historii pacjenta służą do opisu:
• struktury zawartości elektronicznego zapisu historii pacjenta, przygotowanej do automatycznego przetwarzania
• zasad dystrybucji informacji zawartej w EHR
• komunikatów o żądaniu uzyskania określonego typu informacji z EHR
• schematów dla typowych informacji medycznych
• dodatkowych47 zasad bezpieczeństwa dostępu do informacji medycznych.
Najczęściej stosowanymi, konkurencyjnymi (choć w niektórych obszarach mogącymi się uzupełniać) wobec siebie
standardami dotyczącymi elektronicznego zapisu historii pacjenta są:
• CEN 13606 EHRcom,
• HL7 Clinical Document Architecture (HL7 CDA),
• DICOM Structured Reporting (DICOM SR) wraz z Web Access to DICOM Persistent Objects (WADO)48.
Organizacja i standard
Europejski Komitet
Normalizacyjny49
ENV 13606
CEN 13606 EHRcom
Health Level Seven (HL7)51
HL7 Clinical Document
Structure (HL7 CDA)

Opis
W grudniu 2001 roku działający w ramach CEN Komitet Techniczny TC/25150 powołał nowy zespół zadaniowy, którego celem jest rozwój standardu ENV 13606 —
wytworzenie rygorystycznej i trwałej architektury informacyjnej reprezentującej
elektroniczny zapis historii pacjenta (EHR). Najważniejsza część planowanych prac
zakończyła się w roku 2005. Prace te nie zostały jeszcze całkowicie zwieńczone zatwierdzeniem całego zestawu planowanych specyfikacji.
Struktura dokumentów klinicznych (CDA) zakodowana jest w języku XML (ang. Extensible Markup Language). Zawartość dokumentów CDA zdefiniowana jest w tzw.
Referencyjnym Modelu Informacji RIM (ang. Reference Information Model). Dokumenty CDA wykorzystują typy danych, jakie zostały określone w wersji 3.0 standardu HL7
Messaging (por. niżej)
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Ponadto elektroniczny zapis historii pacjenta może zawierać:
• raporty z testów medycznych oraz sprawozdania z przebiegu choroby,
• listę leków i alergii oraz stopień uodpornienia organizmu,
• planowane i archiwalne testy laboratoryjne,
• zdjęcia rentgenowskie i obrazy z magnetycznego rezonansu jądrowego (MRI),
• multimedialne obrazy uzyskane w trakcie badań,
• informacje ubezpieczeniowe.

Organizacja i standard
Digital Imaging COMmunication (DICOM)52
DICOM Structured Reporting (DICOM SR)
Web Access to DICOM
Persistent Objects (WADO)

Opis
Przyjęty w 2000 r. standard stanowi rozszerzenie standardu DICOM (por. niżej).
Swym zakresem standard obejmuje raporty medyczne i inne dane kliniczne. Definiuje sposób tworzenia, szyfrowania i prezentowania treści zawartych w raportach, nie
określa natomiast zawartości raportów. Dokument SR może być użyty wszędzie tam,
gdzie istnieje potrzeba wylistowania lub hierarchicznego ustrukturyzowania treści
raportu lub odwołania się do obrazów lub innych obiektów DICOM. Uzupełnieniem
wcześniejszych dwóch standardów jest norma Web Access to DICOM Persistent Objects (WADO). WADO opisuje usługę sieciową, która pozwala na dostęp i prezentowanie obiektów zgodnych ze standardem DICOM (takich, jak obrazy czy raporty).

Tabela 34. Najbardziej popularne standardy związane z elektronicznym zapisem historii pacjenta
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Źródło: Opracowanie własne SMWI (2007)

W roku 2003 norma CEN 13606 uzyskała akceptację Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. PKN przyjął wówczas następujące normy (oparte na wersji normy CEN z roku 1999):
• PN-ENV 13606–1:2003 (U) Informatyka w ochronie zdrowia — Przesyłanie elektronicznego dokumentu medycznego (EHCR) — Część 1: Architektura rozszerzona
• PN-ENV 13606–2:2003 (U) Informatyka w ochronie zdrowia — Przesyłanie elektronicznego dokumentu medycznego (EHCR) — Część 2: Lista terminów obowiązujących w dziedzinie
• PN-ENV 13606–3:2003 (U) Informatyka w ochronie zdrowia — Przesyłanie elektronicznego dokumentu medycznego (EHCR) — Część 3: Reguły dystrybucji
• PN-ENV 13606–4:2003 (U) Informatyka w ochronie zdrowia — Przesyłanie elektronicznego dokumentu medycznego (EHCR) — Część 4: Komunikaty do wymiany informacji.
Niestety do czasu przyjęcia przez PKN powyższych norm działania standaryzujące w tym zakresie rozwinęły się tak
znacząco, że nowe polskie normy okazały się w dużym stopniu nieprzystosowane do aktualnego poziomu wdrożeń
w Europie i na świecie.
W zamyśle Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego standard EHRCom powinien stać się jedynym standardem używanym w państwach członkowskich UE. Jednak ze względu na silne wsparcie rynkowe największych firm teleinformatycznych świata dla standardu HL7, jest on nadal najbardziej popularnym standardem w Unii Europejskiej53.
Struktura i obsługa komunikatów zawierających dane medyczne. Obok standardów związanych
bezpośrednio z elektronicznym zapisem historii pacjenta istnieją standardy określające jedynie format komunikatów
zawierających informacje medyczne, które mają być przedmiotem wymiany pomiędzy systemami teleinformatycznymi. Standardy te mogą być stosowane niezależnie lub też wraz ze standardami związanymi z EHR54.
Do najbardziej popularnych standardów opisujących strukturę i zasady obsługi komunikatów zawierających dane
medyczne należą:
• Health Level Seven Messaging (HL7 Messaging),
• Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) — bardzo popularny w zakresie transferu danych
obrazowych55,
• Electronic Data Interchange for Administration Commerce and Transport (EDIFACT).
Europejski Komitet Standaryzacyjny (CEN) kwestie konstrukcji komunikatów i zasad przetwarzania komunikatów zawierających dane medyczne włączył do standardu opisującego architekturę elektronicznego zapisu historii pacjenta
(ENV 13606 oraz jego następca — EHRcom).
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Organizacja i standard

Health Level Seven (HL7)
HL7 Messaging

Digital Imaging
COMmunication
(DICOM)56

Electronic Data
Interchange for Administration, Commerce and
Transport (EDIFACT)

Aktualna wersja 3.0. przyjęta jako zestaw standardów w 2005 r. opiera się już na XML
i określa między innymi konstrukcję komunikatów dla wymiany danych na temat pacjenta (w tym informacji dotyczących danych personalnych, przyjęć i wypisów z placówek, podjętych leczeń, przepisanych leków). Standard HL7 wprowadza podstawowe typy wiadomości, jakie związane są z wymianą danych w wyniku zdarzenia (ang.
Trigger Events), potwierdzenia wiadomości (ang. Acknowledgement) oraz zapytania
(ang. Query).
Digital Imaging and Communication in Medicine (DICOM) jest międzynarodowym standardem, który definiuje sposób przetwarzania i wymiany różnego rodzaju danych zawierających obrazy medyczne oraz obrazów medycznych, takich jak
obrazy tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, medycyny nuklearnej,
obrazów rentgenowskich oraz sekwencji wideo wykonanych aparaturą ultrasonograficzną i endoskopową, pomiędzy różnymi systemami i aplikacjami jednostek służby
zdrowia. DICOM umożliwia integrację urządzeń służących do przeglądania i obróbki
obrazów, takich jak skanery, serwery, stacje robocze, drukarki czy sprzęt sieciowy różnych dostawców z urządzeniami archiwizującymi i przesyłającymi obrazy medyczne
— PACS (ang. Picture Archiving and Communications).
Electronic Data Interchange for Administration Commerce and Transport (EDIFACT) jest standardem elektronicznej wymiany danych w administracji, handlu i transporcie przyjętym przez ONZ. W słownikach stanowiących katalogi elementów składowych dokumentu elektronicznego EDIFACT — UNTID (ang. United Nations Trade
Data Interchange Directory) dla sektora ochrony zdrowia zostały zdefiniowane następujące wiadomości:
• MEDPID Person Identification Message — wiadomość identyfikująca pacjenta
• MEDPRE Medical Prescription Message — wiadomość zawierająca dane recepty
medycznej
• MEDREQ Medical Service Request Message — wiadomość żądania usługi medycznej
• MEDRPT Medical Service Report Message — wiadomość zawierająca raport
z usługi medycznej
• MEDRUC Medical Resource Usage and Cost Message — wiadomość zawierająca
opis wykorzystania zasobów i kosztów57.

Tabela 35. Najbardziej popularne standardy związane z opisem struktury i zasad obsługi komunikatów zawierających dane medyczne
Źródło: Opracowanie własne SMWI (2007)

Klasyfikacja i kodowanie terminów medycznych. Niezwykle istotne są także standardy wprowadzające klasyfikacje terminów stosowanych w medycynie. Używanie wspólnych określeń na choroby, objawy, procedury
diagnostyczne jest koniecznym warunkiem zrozumienia przekazywanych informacji medycznych, szczególnie w zakresie wymiany informacji pomiędzy placówkami opieki zdrowotnej w różnych państwach, posługujących się różnym
językiem i o różnej tradycji szkolnictwa medycznego.
Do najbardziej popularnych standardów klasyfikacji i kodowania terminów medycznych zaliczamy m.in.:
• Międzynarodową Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych, ICD–1058
• Usystematyzowaną Nomenklaturę Medyczną, SNOMED
• Logiczne nazwy i kody identyfikatorów obserwacji, LOINC.
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Organizacja Narodów
Zjednoczonych

Opis

Organizacja i standard
Światowa Organizacja Zdrowia — WHO
(ang. World Health Organization)
Międzynarodowa Klasyfikacja
Chorób i Problemów Zdrowotnych
(ang. International Statistical Classification
of Diseases and Related Health Problems)

STANDARYZACJA

Kolegium Patologów Amerykańskich,
CAP (ang. College of American
Pathologists).
Systematized Nomenclature
of Medicine (SNOMED)

Regenstrief Institute, Inc.
Logical Observation Identifiers
Names and Codes (LOINC)

Opis
Klasyfikacja obejmuje nazwy chorób i innych problemów zdrowotnych. Stała się międzynarodowym standardem klasyfikacji diagnostycznej (powszechnie używanym również w Polsce), który pozwala
dodatkowo na statystyczne badania sytuacji zdrowia różnych grup
populacji oraz monitoring częstości i powszechności występowania
chorób i innych problemów w stosunku do innych czynników59.
Usystematyzowana nomenklatura terminów medycznych. Posiada
następującą strukturę:
• topografia (T) — określa okolicę, organ lub część ciała
• morfologia (M) — określa zmiany patologiczne zachodzące w narządach, tkankach lub komórkach
• etiologia (E) — określa przyczynę, np. urazy
• funkcja (F),
• choroba (D),
• procedura (P),
• zawód (J)60.
Klasyfikacji rodzajów testów wykonywanych przez różnego typu laboratoria. LOINC powstał z myślą o uzupełnieniu standardu HL7, który
nie zawierał tego typu klasyfikacji, w związku z czym różne laboratoria, pomimo wysyłania informacji zgodnie z HL7 Messaging stosują
własne, trudne do porównania kody dla opisu testów61.

Tabela 36. Najbardziej popularne standardy związane z klasyfikacją oraz kodowaniem terminów medycznych
Źródło: Opracowanie własne SMWI (2007)

III.4. Rekomendacje dla zapewnienia interoperacyjności
systemów teleinformatycznych opieki zdrowotnej
Na podstawie analizy doświadczeń krajów oraz regionów członkowskich Unii Europejskiej, w szczególności tych,
które uruchomiły programy mające na celu zapewnienie interoperacyjności systemów ezdrowia, proponuje się następujące rekomendacje dla władz publicznych oraz interesariuszy ezdrowia w województwie łódzkim:
Rekomendacje
1

Należy opracować i wdrożyć regionalny program dla zapewnienia interoperacyjności systemów teleinformatycznych placówek opieki zdrowotnej, współpracując w tym zakresie z władzami krajowymi oraz agendami
Unii Europejskiej. Program taki obejmować winien zarówno przygotowanie i upowszechnienie „regionalnych
ram interoperacyjności w zakresie ezdrowia” w województwie łódzkim, jak i odpowiednich procedur prawnych i administracyjnych służących zapewnieniu skuteczności działań koordynatora programu.

2

Należy określić jednoznacznie „regionalne ramy interoperacyjności ezdrowia” — zestaw standardów obowiązkowych lub rekomendowanych, które w sposób optymalny będą mogły przyczynić się do realizacji celów
w zakresie interoperacyjności. Określając taki zestaw standardów winno się wziąć pod uwagę możliwości nawiązania komunikacji z placówkami opieki zdrowotnej w innych częściach Polski oraz innych krajach UE.

3

Należy uznać wymianę informacji pomiędzy placówkami opieki zdrowotnej za istotny warunek dla dalszego
rozwoju sektora opieki zdrowotnej w województwie, a jednocześnie precyzyjnie określić cele, zasady i procesy biznesowe, które powinny być wspierane w regionie poprzez elektroniczną wymianę informacji pomiędzy
placówkami opieki zdrowotnej.
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Rekomendacje
4

Władze województwa winny zainicjować — finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007–2013 — regionalne projekty mające na celu powstanie regionalnych zasobów (oprogramowania,
urządzeń teleinformatycznych, wiedzy i kompetencji), które wspierałyby placówki opieki zdrowotnej w nawiązaniu i rozwoju współpracy w środowisku elektronicznym.

5

Władze regionu, wyspecjalizowani partnerzy ezdrowia i organizacje profesjonalistów służby zdrowia winni
podjąć działania promocyjne w środowisku kadry zarządzającej placówek opieki zdrowotnej regionu łódzkiego wykorzystania otwartych standardów jako elementu definiowania szczegółowych warunków zamówień
publicznych na aplikacje teleinformatyczne (SIWZ)

6

W ramach całościowych inwestycji regionalnych związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego
władze województwa powinny zapewnić placówkom opieki zdrowotnej odpowiednią infrastrukturę sieci teleinformatycznej dostosowaną do planów w zakresie interoperacyjności (analiza charakteru i wolumenu danych
transferowanych elektronicznie).

Źródło: Opracowanie własne SMWI (2007)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

The Council Resolution of October 28, 1999, The Role of Standardization in Europe.
Komisja Euopejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie roli europejskiej normalizacji w ramach działań i legislacji europejskiej, Bruksela 2004.
Por. Słownik Wyrazów Obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
European Telecommunications Standards Institute — ETSI — http://www.etsi.org/.
Rezolucja ETSI GSC–10/04: (Joint) Open Standards, wrzesień 2005.
Nie każdy ze standardów wykorzystywanych w sektorze opieki zdrowotnej odgrywa rolę w zapewnieniu interoperacyjności.
Istotne jest również rozróżnienie pomiędzy interoperacyjnością a integracją. Por. The CEN Report CR 14300:1999 Interoperability of healthcare multimedia report systems
oraz CEN/TC 251 Short Strategic Study: Health Information Infrastructure, N00–074, 2000.
ang. European Interoperability Framework.
Europejskie Ramy Interoperacyjności to dokument stanowiący końcowy wynik prac Programu UE — IDAII Interchange of Data between Administrations — European
Interoperability Framework for Pan–European eGovernment Services, Bruksela, listopad 2004 r. Europejskie Ramy Interoperacyjności stanowią zbiór najważniejszych zasad,
jakie powinny przyświecać administracji publicznej w działaniach na rzecz zapewnienia interoperacyjności systemów teleinformatycznych. Wskazówki mają uniwersalny
charakter i znajdują zastosowanie we wszystkich obszarach działań sektora publicznego.
The CEN Report CR 14300: 1999 Interoperability of healthcare multimedia report systems.
International Organization for Standardization — http://www.iso.org.
Por. Raport CEN/ISSS e-Health Standardization Focus Group, Current and future standardization issues in the e-Health domain: Achieving interoperability, 2005 oraz ISO/TR
20514:2005 EHR Definition, Scope and Context.
Unit ICT for Health (H1).
Unit ICT for Health, Connected Health: Quality and Safety for European Citizens, Bruksela 2006.
ang. enterprise architecture.
ang. Levels of Information System Interoperability.
Por. Deklaracja Ministerialna z konferencji eHealth 2003, Bruksela 2003 oraz Komisja Europejska, Health Telematics Working Group of the High Level Committee on Health: Final
Report, Bruksela 2003.
Por. Rozdział I.
Według obliczeń Instytutu Medycyny Narodowej Akademii Nauk USA, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej co roku występuje około 1,5 mln przypadków
błędnego przepisania leków ze względu na brak właściwych informacji o stanie zdrowia pacjenta. Por. National Academy of Sciences, Institute of Medicine, Preventing
Medication Errors, 2006. Raport dostępny pod adresem: http://www.nap.edu/catalog/11623.html.
J. Walker, i in, The Value Of Health Care Information Exchange And Interoperability: There is a business case to be made for spending money on a fully standardized nationwide
system — Health Affairs: Web Exclusive, bm. 2005, (http://content.healthaffairs. org/cgi/reprint/hlthaff.w5.10v1).
Por. wyniki innych badań nad efektami zapewnienia interoperacyjności w sektorze ochrony zdrowia — The Unit ICT for Health, Connected Health: Quality and Safety for
European Citizens, Bruksela 2006.
Por. projekty rozwoju interoperacyjności w sektorze opieki zdrowotnej — Flow w Belgii, MedCom w Danii, National Strategic Programme for IT w Wielkiej Brytanii, Carelink
i Sjunet w Szwecji, FinnWell w Finlandii, HealthConnect w Australii, Canada Health Infoway w Kanadzie, National Health Information Network w USA.
Por. szerzej The Unit ICT for Health, Connected Health: Quality and Safety for European Citizens, Bruksela 2006.
Por. wyniki projektu Q–REC (http://www.eurorec.org/), którego celem jest opracowanie wspólnych dla całej Unii Europejskiej kryteriów dla oceny systemów elektronicznego zapisu historii pacjenta (EHR). W ramach projektu dokonano analizy zestawów kryteriów istniejących w kilku krajach członkowskich UE, które pozwalają stwierdzić, iż
dany system teleinformatyczny jest przygotowany do wymiany komunikatów i współtworzenia elektronicznego zapisu historii pacjenta (EHR).
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Tabela 37. Rekomendacje dla władz województwa łódzkiego oraz menedżerów placówek służby zdrowia odnośnie zapewnienia interoperacyjności systemów ezdrowia

STANDARYZACJA

25. Wspomniany wcześniej Plan dla europejskiej przestrzeni ezdrowia zakłada właśnie ustalenie przez państwa członkowskie UE oraz Komisję Europejską wspólnych identyfikatorów oraz zasad uwierzytelnienia.
26. Por. http://www.i2–health.org/news.
27. Warstwa pośrednicząca usług w kontekście tutaj użytym to aplikacje teleinformatyczne, które odgrywają role techniczną w procesie interoperacyjności, ale są niezależne
od aplikacji, które wysyłają informacje oraz aplikacji, które te informacje otrzymują.
28. Hierarchicznie uporządkowane klasyfikacje terminów z określonej dziedziny nauki lub działania człowieka.
29. Najczęściej cytowana definicja ontologii określa ją jako jawną specyfikację konceptualizacji, T.R. Gruber, A Translation Approach to Portable Ontology Specification, Knowledge Acquisition, nr 2/1993. Ontologia jest zatem formalną reprezentacją wiedzy o danej dziedzinie, zbudowaną z określonych pojęć, ich desygnatów oraz relacji
pomiędzy pojęciami (nie tylko o charakterze zawierania się, jak w przypadku taksonomii).
30. Por. wyniki wspomnianych już w rozdziale I projektów badawczych 6. Programu Ramowego UE — ARTEMIS, CARE-PATHS, COCOON, K4CARE, MULTI-KNOWLEDGE, NOESIS,
RIGHT, SemanticMining.
31. Pierwszym istotnym dla interoperacyjności standardem był DICOM, który rozwijany jest od 1983 roku. Jego pierwsza znacząca wersja opublikowana została w 1993 roku.
Już od 1990 r. Europejski Komitet Normalizacyjny traktuje kwestię elektronicznego zapisu historii pacjenta (EHR) jako ważny obszar standaryzacji europejskiej. Do tej pory
Komitet opublikował dwie normy dotyczące EHR, pierwszą w 1995 roku, a drugą w roku 1999.
32. XML to język znaczników przeznaczony do opisania obiektów informacyjnych w sposób ustrukturalizowany. Zasadą interpretacji dokumentów XML jest kontrola poprawności składniowej. Przetwarzane być mogą jedynie dokumenty poprawne składniowo. XML jest standardem, na którym oparty został szereg innych standardów,
w szczególności standardy związane z usługami sieciowymi. XSD pozwala zdefiniować strukturę dokumentu XML i typy elementarnych danych obiektu informacyjnego,
które dokument XML może zawierać.
33. ang. web services. Szerzej o usługach sieciowych niżej — III.3.1 Standardy horyzontalne.
34. Por. http://www.w3.org/2000/xp/Group/.
35. Por. http://www.uddi.org/.
36. Por. http://www.w3.org/Encryption/2001/.
37. Por. http://www.w3.org/Signature/.
38. ang. EncryptedData.
39. Por. http://www.w3.org/Encryption/2001/.
40. Por. http://www.w3.org/TR/XAdES/.
41. Por. http://www.oasis–open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=wss.
42. Por. http://www.oasis–open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=security.
43. Por. http://www.w3.org/2002/ws/policy/.
44. Interfejs webowy to interfejs dostępny poprzez przeglądarkę internetową.
45. Standard IETF RFC 4510.
46. Por. norma ISO DTR 20514, EHR definition and scope.
47. Kwestie bezpieczeństwa są również przedmiotem standardów horyzontalnych.
48. Wśród innych warto wymienić: OpenEHR, IHE Retrieve Information for Display (RID), IHE Cross-Enterprise Document Sharing (XDS) oraz Medical Mark-up Language (MML).
49. CEN — Comité Européen de Normalisation, http://www.cen.eu/cenorm/index.htm.
50. Por. http://www.centc251.org/.
51. Health Level Seven (HL7) to organizacja standaryzacyjna powstała w 1987 roku w Stanach Zjednoczonych, a od 1994 r. akredytowana przez ANSI (ang. American National
Standards Institute). HL7 liczy ponad 2200 członków z całego świata i rozwija standardy medyczne i administracyjne w obszarze opieki zdrowia w celu zwiększenia skuteczności, wydajności i jakości opieki zdrowotnej. Por. szerzej http://www.hl7.org/.
52. DICOM (ang. Digital Imaging COMmunication) jest międzynarodową organizacją ds. rozwoju standardów, która tworzy i rozwija standardy pozwalające na przesyłanie
informacji terapeutycznych oraz diagnostyki biomedycznej zawierających obrazy cyfrowe oraz powiązane z nimi dane.
53. Europejski Komitet Standaryzacyjny oraz HL7 deklarują współpracę w celu zmniejszania różnic w swoich propozycjach w kolejnych wersjach swoich norm.
54. W przypadku wspomnianego wcześniej CEN 13606 EHRcom, standard obejmuje również format dokumentów zawierających informacje medyczne.
55. Właściwie każde z dzisiaj produkowanych urządzeń tworzących multimedialne wyniki badań (obrazy, filmy) opiera się na standardzie DICOM.
56. Standard rozwijany był przez firmy medyczne oraz organizacje skupiające profesjonalistów medycznych pod patronatem Narodowego Stowarzyszenia Producentów
Artykułów Elektrycznych, NEMA (ang. National Electrical Manufacturers Association) we współpracy z Amerykańskim Kolegium Radiologii, ACR (ang. American College of
Radiology).
57. Por. http://www.unece.org/trade/untdid/welcome.htm
58. Por. http://www.who.int/classifications/icd/en/.
59. Elektroniczny dostęp do ICD10 umieszczony został pod adresem: http://www.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/.
60. Por. szerzej http://www.snomed.org/.
61. Por. szerzej http://www.regenstrief.org/medinformatics/loinc/.
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ROZDZIAŁ IV.

WIZJA I MISJA STRATEGII eZDROWIA WOJEWÓDZTWA
ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007–2013

Rozdział IV. Wizja i misja Strategii eZdrowia
Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013

Przeprowadzone w rozdziałach I–III analizy, w tym strategiczne rekomendacje wynikające z analizy SWOT/TOWS,
stały się podstawą do debaty nad wizją i misją Strategii, podjętej w ramach warsztatu roboczego 5 marca 2007 roku
w Łodzi. Ponadto propozycje i uwagi do zaproponowanych w trakcie warsztatów sformułowań zostały przedstawione dodatkowo w okresie 6–20 marca 2007 roku przez blisko 20 dyskutantów regionalnych. Ważny punkt odniesienia
w formułowaniu wizji i misji stanowiły także zapisy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w województwie
łódzkim na lata 2007–20131, Programu Wojewódzkiego — Strategii Polityki Zdrowotnej Województwa Łódzkiego na lata
2006 oraz Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007– 2020.
Rezultaty tych prac zaprezentowano poniżej:
WIZJA Strategii eZdrowia Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013
Placówki opieki zdrowotnej w województwie łódzkim — w efekcie planowych działań władz regionu — powszechnie korzystają z nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych dla poprawy jakości usług i w celu sprostania społeczno — ekonomicznym wyzwaniom zmian demograficznych. Mieszkańcy regionu posiadają dostęp do wiarygodnych
usług informacyjno-konsultacyjnych oraz do wybranych usług telemedycznych świadczonych przez zintegrowane
interoperacyjnie systemy teleinformatyczne, służące także pracownikom placówek opieki zdrowotnej do wymiany
danych drogą elektroniczną, analiz danych oraz wspomagania zarządzania.
Zaproponowana wizja podkreśla istotne znaczenie systematycznych wdrożeń nowoczesnych systemów ezdrowia koordynowanych i współfinansowanych przez władze województwa. Stanowić mają one silny impuls rozwojowy niezbędny do przeciwdziałania negatywnym skutkom prognozowanych zmian społecznych oraz zapewniający podnoszenie ogólnej jakości życia mieszkańców. Kluczowe dla osiągnięcia w roku 2013 zarysowanego w wizji stanu będzie
stworzenie regionalnego środowiska teleinformatycznego, na który złożą się skomunikowane, współdziałające i wymieniające się różnorodnymi danymi systemy ICT. Dostępność informacji zdrowotnych będzie powszechna, a dane
wiarygodne, zaś wdrożony zakres usług telemedycznych ograniczony do zakresu usług uznanych za najbardziej istotne z punktu widzenia użytkowników regionalnego systemu opieki zdrowotnej.
1.
MISJA Strategii eZdrowia Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013
Partnerzy regionalni otwarci na współdziałanie w skali krajowej i europejskiej — podmioty zarządzające systemem
opieki zdrowotnej, reprezentanci sektora badań i rozwoju oraz sektora teleinformatycznego — wspólnie podejmują
wyzwanie konsekwentnego wsparcia modernizacji i restrukturyzacji systemu opieki zdrowotnej województwa łódzkiego poprzez zastosowanie narzędzi ICT w celu podnoszenia jakości usług medycznych i zwiększania efektywności ponoszonych nakładów finansowych. Proces ten — doceniany przez władze województwa jako ważny element
regionalnej polityki spójności — służy podnoszeniu konkurencyjności i innowacyjności regionu i jest realizowany
w oparciu o plany finansowe wynikające ze Strategii eZdrowia.
Misja Strategii uwypukla znaczenie partnerskiego współdziałania regionalnych interesariuszy ezdrowia w realizacji
przedsięwzięć stanowiących element szerszych działań władz regionu na rzecz niezbędnej restrukturyzacji systemu
opieki zdrowotnej oraz modernizacji placówek lecznictwa otwartego i zamkniętego. Zwraca ona także uwagę na pozytywny wpływ inwestycji w nowoczesne systemy świadczenia usług zdrowotnych, na zwiększenie konkurencyjności
regionu łódzkiego w skali europejskiej i podnoszenie poziomu innowacyjności przedsięwzięć finansowanych z budżetu województwa.

1.

Dokument ten opracowany w okresie sierpień–grudzień 2006 roku był w czasie tworzenia Strategii eZdrowia dyskutowany przez władze województwa łódzkiego. Termin
przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w województwie łódzkim na lata 2007–2013 przez Sejmik Wojewódzki planowany jest na czerwiec 2007 roku.
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ROZDZIAŁ V.

PRIORYTETY I PROJEKTY GŁÓWNE STRATEGII eZDROWIA
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007–2013

Rozdział V. Priorytety i projekty główne Strategii eZdrowia
Województwa Łódzkiego na lata 2007 — 2013
V.1. Priorytety Strategii eZdrowia
Analiza SWOT przeprowadzona w rozdziale II wskazuje na silną przewagę wpływu czynników zewnętrznych na wewnętrzne, co — wobec znaczących ryzyk wynikających z takiego stanu rzeczy — doprowadziło do rekomendacji
wdrażania Strategii w modelu konkurencyjnym, a zatem wzmacniającym mocne strony i aktywnie poszukującym
znaczących szans, przy minimalizacji ryzyk wynikających z potencjalnie silnych zagrożeń.
Z kolei wizja i misja Strategii stawiają za cel udostępnienie mieszkańcom województwa wybranych usług telemedycznych oraz upowszechnienie dostępu do informacji zdrowotnych w drodze wspólnego i skoordynowanego wysiłku
partnerów regionalnych. Silny nacisk kładą przy tym na innowacyjność realizowanych projektów.
Wspomniane prace analityczne oraz wyniki dyskusji podczas 4 warsztatów z udziałem interesariuszy rozwoju województwa łódzkiego1 pozwoliły na sformułowanie priorytetu głównego (strategicznego) oraz czterech priorytetów
(celów operacyjnych) realizacji Strategii eZdrowia Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013:
Priorytet główny Strategii eZdrowia Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013
Podniesienie jakości usług medycznych i zwiększenie efektywności systemu opieki zdrowotnej poprzez zapewnienie problematyce ezdrowia roli jednego z motorów innowacyjnego rozwoju województwa.
Cele operacyjne (priorytety) Strategii przedstawia tabela 38:
Priorytet I 

Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej placówek restrukturyzowanego systemu opieki
zdrowotnej województwa łódzkiego w celu zapewnienia warunków dla realizacji innowacyjnych
projektów ezdrowia.

Priorytet II

Realizacja przez konsorcja podmiotów wywodzących się z sektora zdrowia publicznego i badawczo-rozwojowego oraz firm teleinformatycznych, innowacyjnych projektów ezdrowia w wybranych placówkach regionalnego systemu opieki zdrowotnej.

Priorytet III

Zapewnienie warunków dla wzrostu kapitału wiedzy i podniesienia umiejętności praktycznych
wśród menedżerów i pracowników placówek regionalnego systemu opieki zdrowotnej oraz
dla transferu dobrych praktyk w celu zagwarantowania ciągłości i trwałości wdrożeń projektów
e-zdrowia.

Priorytet IV

Stworzenie aktywnie działającej sieci regionalnych interesariuszy ezdrowia poprzez zapewnienie
formalno-organizacyjnych warunków dla jej działalności oraz powołanie profesjonalnego podmiotu koordynującego wdrażanie Strategii i jej projektów głównych.

Tabela 38. Priorytety (cele operacyjne) Strategii eZdrowia Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013
Źródło: Opracowanie własne SMWI
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V.2. Proponowane Projekty główne Strategii
eZdrowia dla Województwa Łódzkiego
Z treści dokumentu wynikają trzy główne postulaty realizacyjne, konieczne do skutecznej implementacji ezdrowia
w województwie łódzkim:
• budowa w latach 2007–2013 wybranych, a jednocześnie kluczowych dla opieki zdrowotnej w regionie, systemów ezdrowia,
• stworzenie warunków organizacyjnych — powołanie wyspecjalizowanego podmiotu koordynującego wdrażanie Strategii i regionalną animację ezdrowia (w tym zarządzającego w imieniu władz województwa implementacją projektów głównych i tworzoną infrastrukturą techniczną),
• aktywne wykorzystywanie przez regionalnych interesariuszy ezdrowia szans wynikających z podaży środków
programów i funduszy europejskich oraz krajowych, a także wykorzystania możliwości kooperacyjnych na
poziomie regionów europejskich.
Postulaty te znajdują odzwierciedlenie w zaproponowanych projektach głównych Strategii, realizujących jej cele
operacyjne:
Projekt

Nazwa projektu

Powiązanie z priorytetami Strategii

I

RSIM

Regionalny System Informacji Medycznej

priorytet I, priorytet II

II

MeDICIS

Regionalna Platforma Informacji
i Zdalnych Porad Medycznych

priorytet I, priorytet II, priorytet III

III

SIMPRE

Regionalny System Wymiany Danych
i Zarządzania Informacją o Pacjencie

priorytet I, priorytet II

IV

CAPPRO

Program Szkoleń i Budowania
Kapitału Wiedzy o ezdrowiu

priorytet III, priorytet IV

V

HECTOR

Klaster Innowacji eZdrowia

wszystkie priorytety

PRIORYTETY

Tabela 39. Proponowane projekty główne Strategii w powiązaniu z jej celami operacyjnymi
Źródło: Opracowanie własne SMWI

Realizacja wybranych projektów uwarunkowana jest odpowiednimi zmianami i wdrożonymi rozwiązaniami organizacyjnymi wewnątrz struktur Urzędu Marszałkowskiego. Władze Województwa przy realizacji powyższych projektów,
będą musiały poszukiwać także partnerów do współpracy i budowy przyszłych konsorcjów projektowych (wykorzystując różne nieszablonowe rozwiązania organizacyjno-prawne m.in. porozumienia pomiędzy samorządami różnych
szczebli i ich jednostkami organizacyjnymi, porozumienia z jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz mechanizm
partnerstwa publiczno-prywatnego). Tylko takie zmiany mogą umożliwić skuteczną realizację innowacyjnych i pionierskich w kraju przedsięwzięć. Realizacja projektów będzie w dużej mierze zależeć od możliwości przyznania środków finansowych z budżetu województwa przez Sejmik Województwa oraz pozyskania środków unijnych współfinansujących realizację poszczególnych projektów. Należy podkreślić, iż w przypadku przedłużającego się procesu
opracowywania i implementacji proponowanych projektów głównych, prace nad nimi powinny być kontynuowane
również w okresie po roku 2013.
Pierwszy z wymienionych wyżej projektów — Regionalny System Informacji Medycznej (RSIM) — znajduje się
już w początkowej fazie implementacji, projekt został uwzględniony przez Zarząd Województwa Łódzkiego w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2007–2013. RSIM to system zbierania danych elektronicznych na temat zdrowia publicznego, redystrybucji analiz i raportów statystycznych. Celem głównym projektu będzie zapewnienie modernizacji infrastruktury teleinformatycznej w znaczącej części placówek regionalnego systemu opieki zdrowotnej poprzez wymianę sprzę-
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tu komputerowego oraz wdrożenie innowacyjnego system zarządzania informacją zarządczą i statystyczną na temat
regionalnego systemu opieki zdrowotnej.
Cele operacyjne projektu to:
1. zapewnienie elektronicznej komunikacji oraz wymiany dokumentów pomiędzy placówkami regionalnego
systemu opieki zdrowotnej oraz regionalną administracją opieki zdrowotnej
2. zapewnienie wewnętrznej komunikacji elektronicznej oraz wymiany dokumentów w obrębie placówek
opieki zdrowotnej
3. podniesienie umiejętności pracowników administracji placówek opieki zdrowotnej w zakresie korzystania
z rozwiązań technologii teleinformatycznych
4. opracowanie i wdrożenie regionalnego zbioru standardów tworzenia i wymiany dokumentów będących
w obiegu elektronicznym między placówkami opieki zdrowotnej w regionie
5. zapewnienie dostępu do informacji o działalności placówek opieki zdrowotnej dla mieszkańców województwa łódzkiego poprzez publikację danych, dokumentów i informacji w regionalnym portalu internetowym
Produkty, jakie powstaną w ramach projektu:
1. platforma informatyczna zapewniająca narzędzia dla dokonywania dokładnych i szczegółowych analiz z zakresu monitoringu zdrowia, poprzez bezpieczne gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych statystycznych pozyskiwanych drogą elektroniczną od placówek regionalnego systemu opieki zdrowotnej, w tym
niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej i prywatnych praktyk medycznych.
2. zaawansowany i rozbudowany portal internetowy, pozwalający na dostęp do niesprzecznych i dobrze usystematyzowanych danych, analiz i raportów o różnych poziomach szczegółowości, poprzez rozwiązania zapewniające limitowany dostęp dla osób/podmiotów o różnym poziomie upoważnień.
3. wyposażenie publicznych placówek regionalnego systemu opieki zdrowotnej w sprzęt komputerowy i oprogramowanie umożliwiające zdalne wprowadzenie danych do platformy poprzez interfejs przeglądarki Internetowej z zachowaniem bezpieczeństwa i ochrony danych.
Wskaźniki produktu:
1. stworzenie platformy informatycznej zapewniającej narzędzia dla dokonywania dokładnych i szczegółowych
analiz z zakresu monitoringu zdrowia
2. liczba placówek regionalnego systemu opieki zdrowotnej doposażonych w sprzęt komputerowy i oprogramowanie umożliwiające zdalne wprowadzenie danych do platformy

Drugi z proponowanych do realizacji projektów głównych to system usług informacyjnych i porad telemedycznych
dla pacjentów — Regionalna Platforma Informacji i Zdalnych Porad Medycznych (MeDICIS). Głównym celem
projektu powinno być zapewnienie mieszkańcom województwa łódzkiego dostępu drogą elektroniczną do szerokiego zakresu informacji medycznych oraz do wybranego zakresu konsultacji medycznych najbardziej istotnych z punktu widzenia potrzeb pacjenta i wyzwań polityki zdrowotnej w regionie.
Celami operacyjnymi projektu winny być:
1. poprawa stanu zdrowotności mieszkańców województwa łódzkiego dzięki systematycznemu korzystaniu
z porad zdrowotnych i podniesieniu poziomu indywidualnej wiedzy
2. zwiększenie umiejętności mieszkańców województwa odnoszących się do życia w otoczeniu rozwiązań technologii ICT — w zakresie korzystania z usług i treści Internetu
3. podniesienie kompetencji i umiejętności lekarzy oraz specjalistycznego personelu medycznego z wykorzystaniem rozwiązań technologii teleinformatycznych.
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PRIORYTETY

Wskaźniki rezultatu:
1. liczba placówek, które podpisały porozumienie oraz zasilają platformę danymi (w tym placówki publiczne
oraz niepubliczne)
2. liczba osób korzystających z danych (raportów, analiz) dostępnych na portalu
3. liczba raportów, analiz możliwych do wygenerowania na podstawie danych przekazywanych do baz/zasobów portalu.

Produktami winny być:
1. stworzenie konsultacyjnego call center, który będzie udzielał podstawowych porad i informacji dla mieszkańców regionu na temat usług medycznych dostępnych w placówkach opieki zdrowotnej w regionie w modelu
24h/dobę drogą telefoniczną oraz poprzez narzędzia platformy portalowej call center świadczyć będzie doradztwo profilaktyczne i medyczne w zakresie możliwym do realizacji na odległość oraz ograniczonym do
najbardziej poszukiwanej tematyki porad
2. zapewnienie poprzez zróżnicowane kanały dostępu (telefon, sms, rozwiązania mobilne) do specjalistycznych treści zorganizowanych w postaci baz danych, wspomagających bieżącą pracę placówek systemu ratownictwa medycznego i lekarzy pierwszego kontaktu, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb lekarzy
wiejskich
3. zapewnienie mieszkańcom województwa łódzkiego dostępu on line do usystematyzowanych, rozbudowanych, systematycznie aktualizowanych zasobów informacji medycznej w zakresie profilaktyki, edukacji zdrowotnej, porad medycznych i nowoczesnych metod leczenia
4. modernizacja infrastruktury komputerowej i zakup oprogramowania niezbędnych do realizacji projektu
przez członków konsorcjum projektowego
5. promocja systemu poprzez media krajowe, regionalne i lokalne, udział w konferencjach krajowych i zagranicznych oraz w środowiskach zawodowych
Wskaźniki produktu:
1. stworzenie call center
2. liczba stworzonych w ramach projektu baz danych
3. liczba placówek, które w ramach projektu zmodernizowały infrastrukturę komputerową oraz zakupiły oprogramowanie

PRIORYTETY

Wskaźniki rezultatu:
1. liczba mieszkańców korzystających z usług medycznych on-line
2. liczba osób korzystających z usług świadczonych przez call center
3. liczba udzielonych porad:
a. udzielonych poprzez call center
b. udzielonych poprzez narzędzia platformy portalowej
Trzeci proponowany projekt główny to Regionalny System Wymiany Danych i Zarządzania Informacją o Pacjencie (SIMPRE) — system wymiany danych elektronicznych pacjentów oraz zarządzania dostępem do elektronicznych
danych pacjentów. Celem głównym projektu winno być zapewnienie wybranym placówkom lecznictwa zamkniętego o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców regionu innowacyjnego systemu gromadzenia, wymiany i udostępniania danych o pacjentach poprzez stworzenie elektronicznej platformy oraz elektronicznej karty z zapisem historii
zdrowotnej pacjenta.
Celami operacyjnymi powinny być:
1. podniesienie jakości usług medycznych świadczonych pacjentom w placówkach lecznictwa zamkniętego
województwa łódzkiego
2. zwiększenie efektywności wydatkowania środków publicznych na działalność szpitali poprzez ograniczenie
błędów w procedurach, ograniczenie redundancji gromadzenia danych o pacjencie przez lekarzy oraz wyeliminowanie wykonywania wielokrotnie tych samych procedur medycznych z powodu braku dostępu do
danych
3. zwiększenie efektywności pracy placówek opieki zdrowotnej regionu poprzez zapewnienie interoperacyjności systemów teleinformatycznych służących wykonywaniu procedur diagnostycznych.
Produktami powinny być:
1. opracowanie i przyjęcie w skali regionalnej obowiązującego w placówkach systemu opieki zdrowotnej województwa łódzkiego zbioru standardów wymiany danych medycznych charakteryzujących pacjenta oraz
innych danych powiązanych, niezbędnych w procesie leczenia.
2. przeprowadzenie — w ramach pilotażowego wdrożenia obejmującego kilka placówek szpitalnych oraz
ZOZ — badań umożliwiających ocenę trudności i złożoności wdrożenia takiego systemu w skali regionalnej
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3. wdrożenie platformy teleinformatycznej dla zapewnienia elektronicznej wymiany danych medycznych o pacjencie w szpitalach i innych placówkach służby zdrowia regionu oraz aplikacji elektronicznego zapisu historii pacjenta w formie tzw. inteligentnej karty (smart card).
4. zapewnienie placówkom opieki zdrowotnej uczestniczącym w projekcie podstawowej infrastruktury teleinformatycznej oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji funkcjonalności projektu
Wskaźniki produktu:
1. opracowanie dokumentu standaryzującego
2. wdrożenie w ramach projektu platformy teleinformatycznej
3. stworzenie w ramach projektu aplikacji elektronicznego zapisu historii pacjenta w formie tzw. inteligentnej
karty (smart card)
4. liczba placówek (podmiotów) będących członkami konsorcjum projektowego
Wskaźniki rezultatu:
1. liczba placówek opieki zdrowotnej objętych projektem
2. liczba pacjentów posiadających elektroniczne karty
3. liczba lekarzy (personelu medycznego) korzystających z wdrożonego w ramach projektu systemu gromadzenia, wymiany i udostępniania danych o pacjentach
Czwarty proponowany projekt główny to Program Szkoleń i Budowania Kapitału Wiedzy o eZdrowiu (CAPPRO)
— kompleksowy program szkoleniowy budujący kapitał wiedzy na temat ezdrowia. Głównym celem tego projektu
powinno być podniesienie poziomu wiedzy o ezdrowiu w województwie łódzkim, poprzez realizację regionalnego
programu szkoleń i popularyzacji wiedzy w zakresie zagadnień ezdrowia oraz cykli specjalistycznych szkoleń dla pracowników placówek opieki zdrowotnej.
Celami operacyjnymi winny być:
1. podnoszenie jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego poprzez zapewnienie dostępu do podnoszenia wiedzy
2. rozwój kapitału ludzkiego regionalnego systemu opieki zdrowotnej poprzez podnoszenie poziomu wiedzy
i indywidualnych umiejętności pracy w otoczeniu technologii ICT wspomagających procedury medyczne
i zarządzanie systemem
3. podniesienie poziomu innowacyjności usług świadczonych przez instytucje publiczne (placówki opieki zdrowotnej) oraz konkurencyjności regionu w skali kraju poprzez stworzenie „centrum kompetencji” w zakresie
ezdrowia
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Produktami winny być:
1. stworzenie i opublikowanie w Internecie multimedialnych zasobów treści oraz udostępnienie teleinformatycznych narzędzi szkoleń w modelu „eLearning”
2. stworzenie formalno-prawnych mechanizmów wsparcia dla „mikroprojektów” w zakresie popularyzacji ezdrowia realizowanym przez organizacje pozarządowe i instytucje zaangażowane w ten typ działalności
w powiatach województwa
3. organizacja popularnych cyklów szkoleniowych na temat ezdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do informacji zdrowotnej, adresowanych do grup społecznych i zawodowych wytypowanych w badaniu
społecznym (np. dla emerytów, kobiet; dla mieszkańców wsi) z wykorzystaniem infrastruktury publicznych
punktów dostępu do Internetu (np. w obszarach wiejskich)
4. organizacja cyklów szkoleń dla kadr medycznych, w tym podstawowego personelu medycznego, zatrudnionych w placówkach opieki zdrowotnej, w zakresie podstaw korzystania z narzędzi teleinformatycznych wytworzonych w ramach realizacji projektów głównych Strategii w codziennej pracy
5. organizacja studiów podyplomowych dla menedżerów (obecnych i potencjalnych) placówek sektora opieki
zdrowotnej w zakresie zastosowań rozwiązań teleinformatycznych dla zwiększenia efektywności zarządzania
i obsługi mieszkańców województwa, lepszego wykorzystania środków finansowych dla podniesienia jakości usług medycznych oraz usprawnienia pracy administracji placówek, także w relacjach z podmiotami zewnętrznymi (administracja samorządowa, NFZ, urzędy wojewódzkie i centralne).

Wskaźniki produktu:
1. liczba przeprowadzonych w ramach projektu szkoleń w tym szkoleń w modelu „eLearning” dla:
a. mieszkańców
b. kadr medycznych
2. liczba przyznanych w ramach projektu małych grantów dla organizacji pozarządowych i samorządowych
3. liczba uruchomionych kierunków studiów podyplomowych dla menedżerów (obecnych i potencjalnych) placówek sektora opieki zdrowotnej
Wskaźniki rezultatu:
1. liczba osób przeszkolonych w ramach projektu w tym:
a. mieszkańców
b. kadr medycznych
2. liczba projektów zrealizowanych w ramach tzw. małych grantów
3. liczba lekarzy (personelu medycznego), którzy ukończyli studia podyplomowe realizowane w ramach projektu
Ostatni, piąty proponowany projekt główny to — Klaster Innowacji eZdrowia (HECTOR) — projekt platformy współpracy publiczno-prywatnej, uwzględniający zarządzanie implementacją projektów głównych oraz promujący przestrzeń eksperymentalną nowych pilotażowych projektów ezdrowia. Głównym celem tego projektu jest zapewnienie
koordynacji wdrażania Strategii eZdrowia oraz zarządzania przygotowaniem oraz implementacją jej projektów, a także prowadzenie prac badawczych i rozwojowych w zakresie innowacji ezdrowia.

PRIORYTETY

Celami operacyjnymi winny być:
1. podniesienie jakości usług regionalnego systemu opieki zdrowotnej województwa łódzkiego przez pozyskanie do realizacji „dobrych praktyk” wdrożeń systemów ezdrowia w wiodących regionach Unii Europejskiej
oraz rozwój regionalnego kapitału ludzkiego sektora publicznego
2. wzrost konkurencyjności województwa łódzkiego poprzez zapewnienie wdrażania innowacyjnych projektów ezdrowia we współpracy sektora firm ICT, instytucji naukowo-badawczych oraz władz publicznych
3. zwiększenie efektywności zarządzania wdrażaniem polityki strukturalnej w ramach realizacji RPO poprzez zapewnienie nowoczesnych mechanizmów zarządzania
Produktami winny być:
1. zawiązanie Regionalnego Partnerstwa na rzecz Rozwoju eZdrowia w województwie łódzkim (sieci interesariuszy ezdrowia)
2. wspomaganie transferu wiedzy o praktycznych wdrożeniach ezdrowia w krajach Unii Europejskiej poprzez:
organizację konferencji, warsztatów i seminariów, udział w europejskich sieciach tematycznych, system
grantów na sfinansowanie udziału przedstawicieli województwa łódzkiego w specjalistycznych konferencjach, seminariach i warsztatach oraz poprzez organizację wizyt studyjnych dla zapoznania się z „dobrymi
praktykami”
3. przygotowanie i realizacja akcji promocyjnych Strategii eZdrowia oraz prowadzenie szkoleń w zakresie możliwości płynących z realizacji Strategii eZdrowia dla samorządów oraz instytucji realizujących zadania związane
z polityka zdrowotną
4. tworzenie warunków organizacyjnych dla dyskusji nad innowacyjnymi projektami ezdrowia w regionie —
konferencja regionalna, warsztaty, seminaria
5. wdrożenie i prowadzenie regionalnej platformy portalowej umożliwiającej realizację zadań informacyjno–
komunikacyjnych objętych Strategią
6. powołanie i prowadzenie działalności wyspecjalizowanego podmiotu prawnego działającego w imieniu władz
województwa jako koordynator rozwoju ezdrowia w regionie łódzkim i koordynator wdrożenia Strategii
a. podmiot ten działać będzie w formule regionalnego „centrum kompetencji’” współfinansowanego ze środków budżetu województwa, RPO oraz Narodowej Strategii Spójności na lata 2007–2013.
b. podstawowym zadaniem podmiotu będzie wzmacnianie potencjału instytucjonalnego na rzecz realizacji Strategii eZdrowia, koordynacja działań z innymi innowacyjnymi procesami w regionie (LORIS, Strategia
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, wdrażanie RPO) oraz inicjowanie i koordynacja projektów badawczych i rozwojowych
c. podmiot współdziałać będzie operacyjnie w realizacji Strategii z Departamentem Polityki Zdrowotnej
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
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7. inicjowanie i koordynacja projektów wdrożeniowych, pilotażowych, badawczych i rozwojowych realizowanych w zakresie ezdrowia wspólnie z podmiotami z województwa łódzkiego. Projekty te — średniej i małej
skali — służyć będą zwiększeniu podaży specjalistycznych usług telemedycznych, podniesieniu jakości usług
medycznych placówek opieki zdrowotnej, w tym ratownictwa medycznego oraz zwiększeniu absorpcji innowacji ezdrowia przez podmioty sektora opieki zdrowotnej
W trakcie dyskusji regionalnych interesariuszy ezdrowia zaproponowano realizację m.in. następujących projektów pilotażowych:
1. regionalna platforma zamówień publicznych dla placówek opieki zdrowotnej
2. system rezerwacji wizyt u lekarzy specjalistów i przypominania o terminach wizyt
3. opracowanie i wdrożenie zbioru standardów wymiany danych między placówkami
4. zintegrowany system rozliczania recept
Wskaźniki produktu:
1. liczba podmiotów zaangażowanych w Regionalne Partnerstwo na rzecz Rozwoju eZdrowia
2. liczba zrealizowanych w ramach projektu:
a. konferencji
b. warsztatów
c. seminariów
3. liczba projektów badawczych, eksperymentalnych, rozwojowych i wdrożeniowych zrealizowanych w ramach
działań projektu głównego
4. liczba udzielonych w ramach projektu grantów na sfinansowanie udziału przedstawicieli województwa łódzkiego w specjalistycznych konferencjach, seminariach i warsztatach
5. liczba zainicjowanych projektów wdrożeniowych, pilotażowych, badawczych i rozwojowych realizowanych
w zakresie ezdrowia
Wskaźniki rezultatu:
1. liczba osób uczestniczących w:
a. konferencjach
b. warsztatach
c. seminariach
2. liczba osób uczestniczących w wyjazdach studyjnych
3. liczba podmiotów z województwa łódzkiego biorących udział w projektach wdrożeniowych, pilotażowych,
badawczych i rozwojowych w zakresie zdrowia

Projekty główne strategii eZdrowia

Nazwa dokumentu
RSIM

MeDICIS

SIMPRE

CAPPRO

HECTOR

Council of the European Union, European Commission, eEurope 2002 — an Information Society for All,
Bruksela 2000

5

2

5

3

5

Commission of European Communities, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social
Committee and the Committee of Regions, eEurope
2005: An Information Society For All. Action Plan, Bruksela 2002

5

5

5

2

3

Poziom europejski
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W celu zobrazowania stopnia powiązań pomiędzy poszczególnymi proponowanymi projektami głównymi strategii
e-zdrowia a dokumentami strategicznymi zastosowano skalę ocen 1–5, gdzie odpowiednio wartość 1 oznacza słabe
powiązanie, a wartość 5 pełną zbieżność pomiędzy priorytetami dokumentów strategicznych i celami głównymi
projektów.

Projekty główne strategii eZdrowia

Nazwa dokumentu
RSIM

MeDICIS

SIMPRE

CAPPRO

HECTOR

Commission of European Communities, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social
Committee and the Committee of Regions, Communication from the Commission, eHealth — making healthcare better for European citizens: An action plan for
an European e-Health Area, Bruksela 2004

2

5

5

5

5

Komisja Wspólnot Europejskich, Komunikat Komisji
do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu
Regionów, i2010 — Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia

5

5

5

3

5

European Communities, Creating the innovative
Europe, Report of Independent Expert Group on R&D
and Innovation appointed following the Hampton
Court Summit and chaired by Mr. Esko Aho, Luksemburg 2006

5

3

5

5

5

Rada Ministrów RP, Strategia Informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej — ePolska na lata 2004–2006, Warszawa 2004

5

5

4

5

2

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz
perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020, Warszawa 2005

4

5

2

5

2

Plan Informatyzacji Państwa na rok 2006

5

5

5

4

5

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Polska — Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia wspierające
wzrost gospodarczy i zatrudnienie — Narodowa Strategia Spójności. Warszawa 2006

3

5

4

5

5

Program Wojewódzki-Strategia Polityki Zdrowotnej
Województwa Łódzkiego na lata 2006–2013

5

5

5

5

3

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego

3

5

5

5

3

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego RSI LORIS 2005–2013

2

2

2

2

5

PRIORYTETY

Poziom krajowy

Poziom regionalny

Tabela 40. Powiązania pomiędzy proponowanymi projektami głównymi Strategii a dokumentami strategicznymi

Całkowity szacunkowy budżet przewidywany na realizację proponowanych projektów głównych Strategii eZdrowia
Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013 kształtuje się na poziomie 210 mln złotych.
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Lp.

Szacunkowa wartość projektu
[zł]

Projekt

I

RSIM
Regionalny System Informacji Medycznej

68 000 000

II

MeDICIS
Regionalna Platforma Informacji i Zdalnych Porad Medycznych

15 000 000

III

SIMPRE
Regionalny System Wymiany Danych i Zarządzania Informacją o Pacjencie

30 000 000

IV

CAPPRO
Program Szkoleń i Budowania Kapitału Wiedzy o eZdrowiu

21 000 000

V

HECTOR
Klaster Innowacji eZdrowia

76 000 000
RAZEM

210 000 000

Tabela 41. Nakłady finansowe niezbędne do realizacji przedstawionych projektów głównych Strategii eZdrowia Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013

Finansowanie projektów głównych zaproponowanych w Strategii powinno opierać się przede wszystkim na środkach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013, głównie z priorytetu IV
„Społeczeństwo informacyjne” i priorytetu VI „Infrastruktura społeczna”. Inne istotne i możliwe źródła współfinansowania projektów głównych to: Program Operacyjny „Innowacyjna Gospodarka”, Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”
(przede wszystkim komponent regionalny), Krajowy Program Ramowy, 7 Program Ramowy Badań i Rozwoju UE oraz
Wspólnotowy Program Zdrowia Publicznego. Wkład własny niezbędny do aplikowania do unijnych programów pomocowych, powinien zostać zabezpieczony w budżecie województwa oraz Wieloletnim Programie Rzeczowym (Wieloletnim Planie Inwestycyjnym) Województwa Łódzkiego, decyzją Zarządu i Sejmiku Województwa Łódzkiego.

V.3 Zarządzanie wdrażaniem Strategii eZdrowia
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Zarządzanie budowaniem i wdrażaniem strategii koncentrujących się na rozwoju regionalnym stymulowanym wykorzystaniem rozwiązań teleinformatycznych jest procesem bardzo złożonym, jednakże w ostatnich latach regiony Unii
Europejskiej wypracowały szereg modelowych praktyk w tym zakresie2. Zaproponowany w niniejszym opracowaniu
(rysunek 21) model zarządzania wdrażaniem Strategii eZdrowia Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013 jest zbieżny z rekomendacjami European Regional Information Society Association (ERIS@)3.

↕

Departament Polityki
Zdrowotnej Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi

↕

Zarząd Województwa
Łódzkiego

↕

↕

↕

Komitet Sterujący
Strategii eZdrowia
Województwa Łódzkiego

Podmiot zarządzający
Wdrażaniem Strategii

↕
Regionalne Partnerstwo na rzecz Rozwoju eZdrowia w województwie łódzkim [sieć tematyczna]

↕

↕

Placówki
sektora
opieki zdrowotnej

Podmioty
sektora
badań i rozwoju

↕
Firmy
sektora
ICT

↕
Podmioty
sektora
pozarządowego

Rysunek 21. Model zarządzania wdrażaniem Strategii eZdrowia Województwa Łódzkiego
Źródło: Opracowanie własne SMWI
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Komitet Sterujący Strategii. Po przyjęciu Strategii przez Sejmik Województwa Łódzkiego, zaistnieją podstawy
prawne do rozpoczęcia prac organizacyjno-merytorycznych niezbędnych dla zapewnienia instytucjonalnego zaplecza wdrażania Strategii i realizacji projektów głównych. Doświadczenia regionów UE wskazują na zasadność stworzenia dwupoziomowej struktury kierowania wdrażaniem Strategii, składającej się z podmiotu zarządzającego implementacją w perspektywie bieżącej oraz komitetu sterującego4, nadzorującego jej realizację z perspektywy okresowej
kontroli postępów.
Komitet Sterujący Strategii winien być powołany przez Zarząd Województwa Łódzkiego spośród kluczowych interesariuszy rozwoju ezdrowia w województwie i działać pod kierownictwem osoby łączącej cechy energicznego inicjatora działań, posiadającego gruntowną wiedzę na temat zagadnień eZdrowia, z ugruntowaną pozycją w strukturach
władz publicznych gwarantującą mu możliwość wpływania na decyzje odnoszące się do podziału środków Regionalnego Programu Operacyjnego5.
Komitet ten powinien odzwierciedlać założenie […] polegające na dążeniu do wdrażania w pracach podejścia integrującego i oddolnego. Aby Komitet mógł skutecznie działać, powinien stanowić zespół o ograniczonych rozmiarach, pozwalających na skuteczne zarządzanie nim, jednocześnie zapewniając uczestnictwo kluczowych „graczy” i przedstawicieli wszystkich sektorów6.
Zadania Komitetu Sterującego Strategii obejmować winny przyjmowanie i monitorowanie realizacji rocznych programów wdrażania Strategii, wpływanie na budowanie regionalnego konsensusu wokół kluczowych inicjatyw Strategii, reprezentowanie punktu widzenia Strategii w debatach regionalnych m.in. na temat pozyskania finansowania ze
środków budżetu RPO i budżetu województwa łódzkiego.
Podmiot zarządzający wdrażaniem Strategii. Jakość bieżącego zarządzania wdrażaniem Strategii stanowi kluczowy czynnik sukcesu lub niepowodzenia jej realizacji. Dlatego podstawowe narzędzia wdrażania stanowią na
ogół istotny element wykonawczej struktury strategicznych dokumentów regionalnych.
W Strategii eZdrowia Województwa Łódzkiego zaproponowano (patrz: rysunek 21), aby całość zadań wdrażania Strategii przypisana została wyspecjalizowanemu podmiotowi utworzonemu w ramach projektu głównego V: Klaster Inno-
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wacji eZdrowia7. Podmiot ten łączyłby, zatem funkcję lidera projektu głównego V z zarządzaniem procesem operacyjnego wdrażania całości Strategii w imieniu i z upoważnienia władz województwa.
Podmiot ten, koordynując prace sieci tematycznej: Regionalnego Partnerstwa na rzecz Rozwoju eZdrowia w województwie łódzkim oraz projektów średniej i małej skali, posiadałby odpowiednią krytyczną masę kapitału wiedzy i warunki
instytucjonalne niezbędne dla bieżącej organizacji prac związanych z realizacją założeń Strategii.
Zadania podmiotu zarządzającego Strategią obejmowałyby:
1. koordynację współpracy z podmiotami publicznymi (samorządy lokalne, instytucje publiczne, organizacje
pozarządowe), z sektorem badań i rozwoju, pozarządowym oraz firm ICT — w celu sformowania efektywnych konsorcjów projektów głównych II i III Strategii
2. koordynację aplikacji o środki RPO i budżetu województwa poprzez przeprowadzenie procedur konkursowych projektu głównego IV Strategii
3. wspomaganie inicjatyw związanych z aplikowaniem o środki programów i funduszy europejskich oraz UE
i operowaniem w konsorcjach międzynarodowych.
Definiując model prawny podmiotu zarządzającego bieżącym wdrażaniem Strategii należy zwrócić uwagę na zewnętrzne czynniki krytyczne warunkujące efektywność działań podmiotów ubiegających się o takie dofinansowanie
zależnie od ich form organizacyjnych przewidzianych w przepisach polskiego prawa:
L.p.

Czynnik krytyczny

1

Zdolność podmiotu do aplikowania
o dofinansowanie na
realizację projektów

2.

•
•

•

•
•

•
3.

Zdolność podmiotu
do efektywnej, nastawionej na osiąganie
korzyści biznesowych
współpracy z podmiotami sektora ICT
(w tym z telekomami)

•
•
•

maksymalizacja środków
zewnętrznych
ograniczenie zainwestowanych
środków własnych (minimalizacja
ryzyka inwestycyjnego)
możliwość pozyskania środków
publicznych w uproszczonych
procedurach przetargowych lub
innych
zdolność do kreowania projektów
partnerskich na mocy umów
o współpracy
nie wprost biznesowy charakter
relacji między partnerami —
dominacja modelu non profit, public
interest activity
ograniczenie sytuacji korupcjogennych w opinii publicznej
możliwość działania jako podmiot
powiązany kapitałowo i dyrektywny
wobec właściciela
bliskość kultury biznesowej
i wspólny cel
możliwość występowania w przetargach z podmiotami trzecimi lub
występowania jako reprezentant
grupy kapitałowej lub konsorcjum
podmiotów o różnym statusie
prawnym

Forma prawna
•
•
•
•
•
•

jednostka organizacyjna urzędu
marszałkowskiego
spółka prawa handlowego
fundacja
stowarzyszenie
jednostka badawczo-rozwojowa

•
•
•
•

jednostka organizacyjna urzędu
marszałkowskiego
fundacja
stowarzyszenie
jednostka badawczo-rozwojowa
izba gospodarcza

•
•
•

spółka
fundacja
jednostka badawczo-rozwojowa

PRIORYTETY

Zdolność podmiotu
do efektywnej, nielimitowanej przepisami prawa, współpracy z podmiotami
sektora publicznego, w tym administracji publicznej

Znaczenie dla sukcesu projektu
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L.p.
4.

Czynnik krytyczny

Znaczenie dla sukcesu projektu

Zdolność podmiotu do prowadzenia
badań, działalności
innowacyjnej oraz aktywności naukowej

•
•
•

możliwość pozyskiwania istotnych
środków na badania i rozwój
ograniczenia inwestycji własnych na
wytworzenie nowych produktów
i usług
kreowanie wysoko profesjonalnych
kadr

Forma prawna
•
•
•
•

spółka prawa handlowego
jednostka badawczo-rozwojowa
fundacja
stowarzyszenie

Tabela 42. Czynniki krytyczne sukcesu zależnie od form prawnych podmiotów na rynku projektów współfinansowanych ze środków UE

Efektywność różnych modeli prawnych w relacji do zadań podmiotu zarządzającego wdrażaniem Strategii prezentuje rysunek 22:

Prowadzenie działalności
naukowo-badawczej

Podmioty
badawczorozwojowe

Relacje z podmiotami publicznymi
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Fundacje

Jednostka urzędu
marszałkowskiego

Spółki prawa
handlowego

Pole optimum
efektywności
organizacyjnej
formy prawnej

Stowarzyszenia

Izby gospodarcze

Relacje z podmiotami prywatnymi
Rysunek 22. Forma prawna a efektywność podmiotu zarządzającego bieżącym wdrażaniem Strategii
Źródło: Opracowanie własne SMWI

Dla przesądzenia o optymalnym modelu podmiotu odpowiedzialnego za wdrażanie Strategii zastosowano analizę
pięciu głównych czynników decydujących o efektywności modelu: relacji z podmiotami publicznymi, relacji z podmiotami prywatnymi, zdolności do współpracy w realizacji projektów badawczych i rozwojowych, zdolności do pozyskania środków funduszy i programów UE oraz zdolności do podejmowania niezależnych decyzji operacyjnych.
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W analizie — zaprezentowanej w tabeli 43 — pominięto model izby gospodarczej jako wysoce nieadekwatny do
zadań podmiotu wdrażającego Strategię.

Modele prawne

Zdolność do współpracy
z podmiotami publicznymi

Zdolność do współpracy
z podmiotami prywatnymi

Zdolność dowspółpracy
z podmiotami
badawczo-rozwojowymi

Zdolność do
pozyskania środków funduszy
i programów UE

Niezależność w podejmowaniu
decyzji operacyjnych

Suma

Kryteria

Stowarzyszenie

3

3

3

3

5

17

Fundacja

3

4

3

3

5

18

Jednostka organizacyjna
urzędu marszałkowskiego

5

2

2

4

2

16

Publiczna spółka prawa
handlowego

4

5

4

4

4

21

Podmiot badawczo-rozwojowy

2

3

5

3

4

17

Tabela 43. Analiza modeli prawnych możliwych do zastosowania dla powołania podmiotu wdrażającego Strategię.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Warsztaty zorganizowane zostały w dniach: 19 października 2006 r., 24 listopada 2006 r., 19 stycznia 2007 r. oraz 5 marca 2007 r.
Por. ERIS@, Jak rozwijać regionalne inicjatywy społeczeństwa informacyjnego? Przewodnik. Wydanie polskie: Stowarzyszenie „Miasta w Internecie’, Tarnów, lipiec 2006r.
Por. http://www.erisa.be.
Budowanie i wdrażania strategii regionalnej jest w istocie regionalnym projektem o znaczącej skali, którego zarządzanie operacyjne winno być oparte o uznane metodyki
wdrażania projektów — stąd idea komitetu sterującego.
ERIS@, Jak rozwijać regionalne inicjatywy społeczeństwa informacyjnego? Przewodnik. Wydanie polskie: Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, Tarnów, lipiec 2006r., s. 17
Tamże, s. 18. Członkami Komitetu Sterującego winni być przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych, uniwersytetów i instytucji badawczych, operatorów telekomunikacyjnych, dostawców sprzętu i oprogramowania, dużych i małych przedsiębiorstw sektora prywatnego, mediów, sektora ochrony zdrowia. KS powinien również
skupiać przedstawicieli partnerów społecznych, takich jak związki zawodowe, środowiska defaworyzowane i mniejszości etniczne. KS z zasady nie powinien liczyć
więcej niż 25 osób, aby stanowić zdolne do pracy i spotkań w okresach kilkumiesięcznych.
Proponuje się, aby nazwa tego podmiotu — dla jednoznacznego skojarzenia z charakterem przedsięwzięć Strategii — była tożsama z nazwą projektu V: Klaster Innowacji
ezdrowia.
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PRIORYTETY

Z analizy modeli prawnych możliwych do przyjęcia jako podstawa do powołania podmiotu wdrażającego Strategię
wynika, iż najbardziej optymalnym modelem jest powołanie spółki prawa handlowego z kapitałem publicznym. Możliwe warianty kapitałowe obejmują 100% kapitał środków publicznych pozostających w dyspozycji władz województwa lub powołanie spółki z innymi mniejszościowymi udziałowcami publicznymi (np. szkołą wyższą i samorządami
lokalnymi).

ROZDZIAŁ VI.

MONITORING STRATEGII eZDROWIA WOJEWÓDZTWA
ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007–2013

Rozdział VI. Monitoring Strategii eZdrowia
Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013

Wdrażając Strategię władze województwa winny wprowadzić mechanizm pozwalający na dokonywanie pomiarów
efektów działań oraz szans prawidłowej realizacji wskazanych w tym dokumencie projektów głównych. Mechanizm
ten to monitoring Strategii. Pozwala on na śledzenie zmian i okresowe raportowanie na temat aktualnych postępów
w realizacji zadań Strategii oraz na kontrolę tego, czy zakładane rezultaty osiągane są zgodnie z zapisanym w niej harmonogramem1.
Do dwóch najistotniejszych elementów definiujących monitoring Strategii eZdrowia Województwa Łódzkiego na lata
2007–2013 należą2:
1. sposób prowadzenia monitoringu — monitoring jest prowadzony w sposób ciągły
2. cel monitoringu — celem monitoringu jest ciągłe rejestrowanie postępów prowadzonych działań i bieżące
weryfikowanie tempa oraz kierunku, w którym zmierza implementacja Strategii.
Efektywność procesu bądź — szerzej — systemu monitoringu jest zależna od kilku zmiennych3:
1. podmiotu realizującego to zadanie
2. decyzji, jakie informacje są zbierane w ramach systemu monitoringu (określenie mierników)
3. sposobu, w jaki powstała wiedza jest wykorzystywana w praktyce4.
Mając na względzie wymienione powyżej zmienne niezwykle ważne jest wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za
monitorowanie prac związanych z implementacją Strategii. Za monitoring, a co za tym idzie, za pomiar wskaźników
określających stopień realizacji Strategii, odpowiadał będzie Departament Polityki Zdrowotnej w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, a w jego ramach komórka stworzona dla potrzeb wdrożenia dokumentu strategicznego.
Monitoring Strategii eZdrowia Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013 ze względu na przedmiot (poziom badania)
został podzielony na:
• monitoring projektów głównych5
• monitoring Strategii (priorytet główny oraz cele operacyjne).
Model monitoringu na potrzeby wdrażania Strategii oparty został o założenia tzw. logiki interwencji, co przedstawia
rysunek 23.

Schemat monitoringu Strategii eZdrowia
Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013

Wskaźniki oddziaływania

Priorytet główny

Wskaźniki rezultatu

Cele operacyjne (priorytety)

Wskaźniki produktu

Projekty główne

Rysunek 23. Schemat monitoringu Strategii eZdrowia Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013
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Za najważniejszy wskaźnik definiujący stopień realizacji priorytetu głównego przyjęto:
1. liczbę udzielonych porad (poprzez call center oraz narzędzia platformy portalowej) w relacji do wydatków na
realizację oraz utrzymanie wdrożonych w ramach Strategii projektów
Poniższa tabela zawiera wskaźniki zdefiniowane na poziomie celów operacyjnych (priorytetów) Strategii.
Priorytet I
Wskaźniki:

1. liczba placówek służby zdrowia, które zmodernizowały infrastrukturę teleinformatyczną
2. wartość (w PLN) inwestycji w zmodernizowaną infrastrukturę teleinformatyczną placówek służby zdrowia.
Źródłem danych o wskaźnikach będą beneficjenci realizujący projekty główne (wskaźniki agregowane ze wskaźników projektów głównych).

Priorytet II
Wskaźniki:

1. liczba zrealizowanych innowacyjnych projektów z zakresu eZdrowia w regionie
2. liczba podmiotów zaangażowanych w prace nad projektami innowacyjnymi w projektach:
• podmioty sektorów zdrowia publicznego
• jednostki badawczo-rozwojowe
• firmy telekomunikacyjne.
Źródłem danych o wskaźnikach będą beneficjenci realizujący projekty główne (wskaźniki agregowane ze wskaźników projektów głównych).

Priorytet III
Wskaźniki:

1. liczba pracowników placówek systemu opieki zdrowotnej przeszkolonych oraz uczestniczących w studiach podyplomowych w realizowanych w województwie łódzkim projektach
2. liczba pracowników systemu opieki zdrowotnej uczestniczących w wyjazdach studyjnych, konferencjach, seminariach oraz innych spotkaniach służących transferowi wiedzy.
Źródłem danych o wskaźnikach będą beneficjenci realizujący projekty główne (wskaźniki agregowane ze wskaźników projektów głównych).

Priorytet IV
Wskaźniki:

1. liczba podmiotów w województwie łódzkim aktywnie działających w sieci regionalnych
interesariuszy ezdrowia
2. powołanie podmiotu koordynującego wdrażanie Strategii i jej projektów głównych.
Źródłem danych o wskaźnikach będą beneficjenci realizujący projekty główne (wskaźniki agregowane ze wskaźników projektów głównych).

Tabela 44. Wskaźniki na poziomie celów operacyjnych (priorytetów) Strategii

MONITORING

Wszystkie wskazane na rysunku wskaźniki mierzone powinny być cyklicznie co dwa lata. Zapewni to możliwość porównywania osiągniętego poziomu wskaźników, a co za tym idzie monitorowania postępu rzeczowego podjętych
w ramach Strategii działań.

1.
2.
3.
4.
5.

Na podstawie: J. Bober, Monitoring strategii rozwoju województwa, Statsoft Polska, www.statsoft.pl
Na podstawie: K. Olejniczak, M. Olejniczak, Ewaluacja projektów i programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, Studia Europejskie, 2/2004, s. 112–113.
Na podstawie: Brian Harvey (with support from the EAPN), Manual on the management of the European Union Structural Funds, 2nd edition, 2006, s. 50.
W przewodniku Jak rozwijać Regionalne Inicjatywy Społeczeństwa Informacyjnego?(IANIS) wskazano, iż istotnym jest nie tyle mechaniczne stosowanie określonych wskaźników, ale przede wszystkim możliwość uczenia się poprzez monitoring
W rozdziale V w tabelach 34–38 znajdują się opisy projektów głównych, dla których określone zostały wskaźniki monitoringu na poziomie produktów i rezultatów
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ROZDZIAŁ VII.

SŁOWNIK

Rozdział VII. Słownik

Analiza typu SWOT/TOWS należy do kanonu metod zarządzania strategicznego. Pozwala przeanalizować mocne
strony i słabości regionu wobec szans i zagrożeń stwarzanych przez otoczenie. SWOT — jest skrótem pochodzącym
od pierwszych liter angielskich słów: strenghts (mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse), threats (zagrożenia). Znajduje ona zastosowanie na poziomie zarządzania całym podmiotem/regionem, poszczególnymi
strategicznymi jednostkami i dziedzinami funkcjonalnymi. Służy bowiem wypracowaniu ogólnej strategii rozwoju
podmiotu/regionu, a także strategii dotyczących poszczególnych jednostek funkcjonalnych.
Benchmarking polega na porównywaniu procesów i praktyk stosowanych przez własną organizację ze stosowanymi w organizacjach uważanych za najlepsze w analizowanej dziedzinie. Benchmarking jest wykrywaniem czynników, które sprawiają, że analizowany proces jest wykonywany efektywnie a następnie wskazanie podobnych możliwości we własnej organizacji — uczenie się i twórcze adaptowanie najlepszych praktyk (best practices).
Bieguny innowacyjności (ang. Innovation Poles) tworzone — w celu pomocy regionom — w skupieniu przez
ścisłą współpracę przedsiębiorstw, ośrodków szkoleniowych i publicznych lub państwowych instytutów badawczych
na określonym obszarze geograficznym. W biegunach prowadzi się wspólne projekty o charakterze innowacyjnym,
inicjując synergię pomiędzy lokalnymi podmiotami. Te wspólne działania skoncentrowane są w określonych obszarach badań naukowych lub procesów technologicznych i muszą wytwarzać masę krytyczną, by zapewniać konkurencyjność i zauważalność na poziomie międzynarodowym.
Biosensory (bioczujniki) — urządzenia umożliwiające wykrycie oraz oznaczenie ilościowe określonych substancji
w badanym materiale (np. metabolitów w płynach ustrojowych), wykorzystywane m.in. w analityce medycznej.
Dostęp szerokopasmowy definiowany jest jako dostęp stały (nie komutowany), którego przepustowość dostosowana jest do zakładanej liczby użytkowników korzystających z połączenia (przepustowość nie niższa niż
256 kbitów/sekundę) i spodziewanej zajętości pasma przez działające na tym łączu aplikacje. Infrastruktura szerokopasmowego dostępu do Internetu powinna wykorzystywać technologię umożliwiającą proste zwiększenie przepustowości, w razie pojawienia się takiej potrzeby w przyszłości. Dla szerokopasmowej sieci szkieletowej, natomiast, zalecana przepustowość nie powinna wynosić mniej niż 100Mb/s.
Dowód biometryczny dokument tożsamości odczytywany przy pomocy urządzeń optycznych i elektronicznych, zawierający dane biometryczne. Dokument pozwala zidentyfikować tożsamość na podstawie cech ciała,
takich jak np. linie papilarne czy grupa krwi. Informacje o posiadaczu dokumentu mogą być przechowywane na
chipie, a także w kartotekach lub bazach danych urzędów — najczęściej w sposób zdecentralizowany, według
miejsca zameldowania.
Elektroniczna recepta — elektroniczny zapis informacji na temat leku (leków) przepisanego pacjentowi wraz
ze sposobem jego dawkowania (zapis taki może być przekazany w formie elektronicznej od osoby uprawnionej do
przepisania leku (lekarza) do podmiotu uprawnionego do jego dystrybucji — farmaceuty).
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) — wg definicji OECD jest to gospodarka bezpośrednio bazującą na produkcji, dystrybucji i wykorzystaniu wiedzy i informacji. Wiedza jest rozumiana w tym ujęciu jako produkt oraz jako
czynnik napędzający wzrost gospodarczy. Za cechę najważniejszą gospodarki opartej na wiedzy uznaje się rosnące znaczenie w globalizacji, w technikach informatycznych, a nade wszystko w rozwoju nauki i wiedzy jako leżących
u podstaw zmian zachodzących w gospodarce.
Zasadniczym składnikiem GOW jest kapitał ludzki, jak również kulturowy, intelektualny i społeczny, charakteryzowany z jednej strony przez umiejętności, a z drugiej przez cechy takie jak elastyczność, odpowiedzialność, zaufanie oraz
zdolność do ryzyka i współdziałania. Sprawne zarządzanie wiedzą jawi się jako fundamentalna umiejętność rozwiniętych społeczeństw.
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GRID computing (przetwarzanie siatkowe) — metoda podnoszenia mocy obliczeniowych za pomocą równoległego przetwarzania danych w środowiskach rozproszonych. Rozwiązania typu GRID pozwalają na osiągnięcie wyższej
efektywności wykorzystania infrastruktury informatycznej, ponieważ pozwalają one na dynamiczne przydzielanie
i wykorzystanie zasobów obliczeniowych. Zadania obliczeniowe dzielone są na mniejsze elementy, które realizowane
są niezależnie i równolegle przez mniejsze zasoby obliczeniowe (komputery lub grupy komputerów).
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) — Standard IETF RFC 2616 definiujący metody komunikacji pomiędzy klientem
i serwerem w sieci teleinformatycznej — formę żądań klienta o udostępnienie danych oraz formę odpowiedzi serwera na żądania klienta. HTTP jest podstawowym standardem używanym przy wywoływaniu stron internetowych.
ISDN (ang. Integrated Subscriber Digital Network) Technologia zintegrowanych usług cyfrowych oferuje symetryczną transmisję danych cyfrowych przez pojedynczą linię telefoniczną z szybkością użytkową 144 kb/s. Jeśli chodzi
o wymaganą przepustowość takiego kanału komunikacyjnego (cyfrowego) po uwzględnieniu sygnałów ramkowania
i utrzymania wynosi 160 kb/s, a zapewnienie dwukierunkowości transmisji przez jedną linię, podnosi całkowitą przepływowość kanału komunikacyjnego do 192 kb/s.
Klaster termin ten wywodzi się z teorii rozwoju regionalnego i odnosi się do sieci małych i średnich przedsiębiorstw,
które ze względu na swoją niewielką siłę przy działaniu w pojedynkę decydują się na współpracę. Klastry obejmują
kontakty i współpracę przedsiębiorstw z instytucjami naukowo-badawczymi i władzami publicznymi.
Podział klastrów (wg OECD):
• klastry oparte na wiedzy — skupiające firmy, dla których istotny jest bezpośredni dostęp do badań podstawowych i publicznych instytucji badawczych oraz uczelni wyższych (przemysł lotniczy, chemia, elektronika)
• klastry oparte na korzyściach skali — skupiające firmy powiązane z instytutami technicznymi i uniwersytetami
prowadzące własne badania na ograniczoną skalę (przetwórstwo materiałów masowych, przemysł samochodowy, maszynowy)
• klastry uzależnione od dostawcy — skupiające firmy importujące technologie
• w formie dóbr kapitałowych i półproduktów, których działalność innowacyjna determinowana jest przez
zdolności do współdziałania zarówno z dostawcami jak i usługami posprzedażnymi (rolnictwo, leśnictwo, tradycyjne gałęzie przemysłu przetwórczego jak przemysł włókienniczy, meblarski i metalowy oraz usługi)
• klastry wyspecjalizowanych dostawców — skupiające przedsiębiorstwa o dużej intensywności B+R, kładące
nacisk na innowacje produktowe, zazwyczaj zlokalizowane blisko siebie, klientów i użytkowników; firmy produkujące komponenty do złożonych systemów produkcyjnych (sprzęt i oprogramowanie komputerowe).
Ontologia — formalna reprezentacja współdzielonej pojęciowej wiedzy o danej dziedzinie zainteresowania.
Wiedza ta powinna być zrozumiała przez maszyny, współdzielona przez różne grupy użytkowników, oparta na pojęciach i dotyczyć konkretnej dziedziny. Ontologia podobnie jak taksonomia klasyfikuje pojęcia w danej dziedzinie, lecz
pozwala opisać różne typy tych relacji (nie tylko relacje zawierania).

SŁOWNIK

Oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym (ang. open source software) — oprogramowanie, którego kod źródłowy jest powszechnie dostępny na zasadach określonych licencją. Treść licencji nie może być sprzeczna
z następującymi punktami:
• sposób dystrybucji oprogramowania nie może być ograniczony (może być ono zarówno sprzedawane jak
i rozdawane)
• kod źródłowy musi być dołączony do oprogramowania lub łatwo i powszechnie dostępny
• redystrybucja programu wraz z jego modyfikacjami nie może być zabroniona
• modyfikacje oprogramowania mogą być publikowane jedynie w formie umożliwiającej rozróżnienie kodu
oryginalnego od modyfikacji
• jakiekolwiek grupy osób, organizacje lub typy organizacji nie mogą być dyskryminowane w licencji
• licencja nie może określać oprogramowania jako fragmentu większej całości (dystrybucji)
• oprogramowanie nie może być przeznaczone do współpracy wyłącznie z konkretnym oprogramowaniem,
sprzętem lub systemem operacyjnym
• licencja nie może określać sposobu przesyłu ani medium, na którym oprogramowanie może zostać przesłane i/lub zapisane.
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Outsourcing (ang. outside resource using) — wykorzystywanie zasobów zewnętrznych, zlecanie wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym procesów niezbędnych dla funkcjonowania własnego przedsiębiorstwa, które zostaną tam zrealizowane efektywniej niż byłoby to możliwe we własnym zakresie.
Przepływność (szybkość transmisji, szybkość przesyłu, ang. bit rate) — w telekomunikacji i informatyce częstość
(mierzona w bitach na jednostkę czasu) z jaką informacja przepływa przez pewien (fizyczny lub metaforyczny) punkt.
Przepływność mierzy się w bitach na sekundę (b/s) lub bajtach na sekundę (B/s, 8 b/s = 1 B/s) i ich krotnościach (kb/s,
Mb/s, Gb/s, kB/s, MB/s itd.). W praktyce spotykane są zarówno prefiksy dziesiętne (k = 1000, M = 1 000 000) jak i binarne (k = 1024, M = 1 048 576).
Semantyka (teoria znaczenia) — dyscyplina naukowa badająca relacje pomiędzy znakami a przedmiotami, do których się one odnoszą. Zajmuje się badaniem znaczenia słów, czyli interpretacją znaków oraz zdań i wyrażeń języka.
Semantyka wyjaśnia znaczenie syntaktycznie poprawnego zapisu. W języku naturalnym oznacza to korelacje wypowiadanych zdań z obiektami, myślami i odczuciami naszego doświadczenia.
State-of-the-art — odzwierciedlający aktualny stan „sztuki”; potoczne określenie cech techniki czy produktu,
które charakteryzują się uwzględnieniem najnowszych, najbardziej zaawansowanych osiągnięć technicznych w danej dziedzinie.
Taksonomia — nauka o metodach i zasadach klasyfikowania, w szczególności o tworzeniu i opisywaniu jednostek
systematycznych — system organizowania i nazywania rzeczy posiadających podobne cechy i właściwości. Przykładem taksonomii stosowanej w sektorze opieki zdrowia są uporządkowane słowniki terminów medycznych lub procedur medycznych.
XML (Extensible Markup Language) — Język znaczników przeznaczony do opisywania obiektów informacyjnych (dokumentów) w sposób ustrukturalizowany. XML umożliwia łatwą wymianę dokumentów pomiędzy różnymi systemami.
XSD (XML Schema Definition Language) — Standard pozwalający zdefiniować strukturę dokumentu XML i typy elementarnych danych obiektu informacyjnego, które dokument XML może zawierać. Określony schemat XML zostaje
umieszczony w pliku XML, gdzie używany jest do sprawdzania poprawności danych zawartych w elementach i atrybutach dokumentu XML.
Zarządzanie tożsamością — zarządzanie prawami dostępu do zasobów informacyjnych przechowywanych
w formie elektronicznej, obejmujące między innymi tworzenie i likwidowanie podmiotów posiadających prawa dostępu oraz określanie zakresu tego dostępu.
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