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Pan
Olgierd Geblewicz
Przewodniczący Konwentu Marszałków
Województw RP
Szanowny Panie Przewodniczący,
w odpowiedzi na pismo, o sygn. GM-II.1121.7.2016.IJ z dnia 30 listopada 2016 r.
przedstawiające stanowisko nr 36 Konwentu Marszałków Województw RP z dnia
22 listopada 2016 r. w sprawie systemów e-Zdrowia, w wyniku konsultacji z Ministerstwem
Zdrowia (MZ), uprzejmie informuję, co następuje.
W celu zapewnienia koordynacji działań podejmowanych w obszarze e-zdrowia na poziomie
centralnym i krajowym wspólnie z Ministerstwem Zdrowia została podjęta decyzja o zmianie
struktury Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) oraz wyznaczeniu
dedykowanego temu zadaniu stanowiska Zastępcy Dyrektora ds. Informacji i Współpracy
z Regionami. Zmiana ta pozytywnie wpłynęła na proces koordynacji działań w tym obszarze,
m.in. dzięki spotkaniom bezpośrednio w regionach czy organizowanych wideokonferencjach.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Konwentu Marszałków RP, za koordynatora
przedmiotowych prac ze strony rządowej można uznać ww. Dyrektora CSIOZ.
Dodatkowo Komitet Sterujący do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia (KS)
uchwałą nr 27/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. powołał grupę roboczą ds. e-zdrowia
działającą przy KS. Jednym z głównych zadań tej grupy jest m.in. wypracowanie stanowisk
w zakresie dotyczącym sektora zdrowia w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 2c
„Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego,
e-kultury i e-zdrowia”, propozycji i metodyk wyboru projektów. W pracach grupy e-zdrowie
uczestniczą przedstawiciele poszczególnych regionów, a ostatnie jej spotkanie miało miejsce
16 grudnia 2016 r.
Jednym z podstawowych celów koordynacji działań podejmowanych w obszarze e-zdrowia
jest zapobieżenie powielania w regionach zakresu projektów realizowanych na poziomie
centralnym (tj. przez stronę rządową), a także ułatwienie integracji i interoperacyjności
rozwiązań regionalnych i centralnych. Prowadząc prace nad rozwiązaniami centralnymi,
w tym przede wszystkim Platformą P1, MZ dostrzega ważną rolę platform regionalnych jako
pośrednika w przyszłej komunikacji pomiędzy Platformą P1 a systemami lokalnymi,
jak również istotne wsparcie dla podmiotów leczniczych poprzez zapewnienie usługi
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w zakresie repozytorium dokumentacji medycznej. Należy jednak pamiętać, że platformy
regionalne realizują również szereg innych funkcjonalności, niezwiązanych bezpośrednio
z Platformą P1, a istotnych z punktu widzenia społeczeństwa, np. systemy e-rejestracji
jak i organów założycielskich podmiotów leczniczych, np. rozwiązania w zakresie Business
Intelligence.
Odnosząc się do kwestii finansowania utrzymania infrastruktury regionalnej w obszarze
e-zdrowia należy podkreślić fakt, że platformy realizują przede wszystkim cele regionalne,
aczkolwiek zasadne wydaje się wykorzystanie ww. platform do wsparcia podmiotów
leczniczych do przygotowania się do prowadzenia i wymiany elektronicznej dokumentacji
medycznej (EDM), w tym poprzez zapewnienie usługi w zakresie repozytorium
ww. dokumentacji.
Odnosząc się natomiast do samego sposobu finansowania ich utrzymania istnieje możliwość
wprowadzenia zasady odpłatności, np. za korzystanie z repozytorium. Powyższa możliwość
dotyczy również projektów współfinansowanych ze środków UE – na zasadach dotyczących
projektów generujących dochód określonych w art. 55 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady (WE)
nr 1083/2006, uszczegółowionych w Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień
związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących
dochód. Analogiczne regulacje zawiera rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 1303/2013. Powyższe rozwiązanie, polegające na wprowadzeniu odpłatności
do projektów w obszarze e-zdrowia, w opinii MZ, może przyczynić się do zwiększenia
efektywności finansowej inwestycji wspomagających podmioty lecznicze w przygotowaniu
i prowadzeniu wymiany EDM.
Z poważaniem,
Dokument podpisany podpisem elektronicznym
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