
NOTATKA

z posiedzenia Komisji Zdrowia

Data posiedzenia: 12 lutego 2009 r.

Nr posiedzenia: 53

Posiedzeniu przewodniczył: senator Władysław Sidorowicz – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Informacja Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia na temat
działania systemu informatycznego w ochronie zdrowia.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Jarosław Duda, Stanisław Gogacz,
Ryszard Górecki, Paweł Klimowicz, Norbert Krajczy, Waldemar Kraska,
Rafał Muchacki, Michał Okła, Władysław Sidorowicz,

− zaproszeni goście m.in:
− Ministerstwo Zdrowia:

− sekretarz stanu Jakub Szulc,
− Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia:

− dyrektor Leszek Sikorski,
− zastępca dyrektora Adam Koprowski,

− Narodowy Fundusz Zdrowia:
− zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacek Grabowski,
− zastępca dyrektora Departamentu Informatyki Marek Ujejski,

− Naczelna  Rada Aptekarska:
− prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorz Kucharewicz.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Informację na temat Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia przedstawił dyrektor Centrum

Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Leszek Sikorski. Podkreślił, że głównym celem Planu
Informatyzacji Państwa na lata 2007-2013 jest:
•  stworzenie warunków informacyjnych umożliwiających podejmowanie w dłuższej perspektywie

decyzji dotyczących polityki zdrowotnej niezależnie od przyjętego modelu organizacyjnego
opieki zdrowotnej i zasad jej finansowania,

• stworzenie stabilnego systemu informacji w ochronie zdrowia, charakteryzującego się, z jednej
strony, elastycznym podejściem do organizacji systemu zasobów ochrony zdrowia, w tym do
modelu finansowania świadczeń ze środków publicznych, z drugiej strony – odpornością na
błędy w gromadzeniu i archiwizacji danych, spowodowane zmianami w systemie ochrony
zdrowia,

• stworzenie warunków umożliwiających stałe podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa
o możliwościach i korzyściach wynikających z wykorzystywania elektronicznej drogi
udostępniania usług e-zdrowie poprzez rozwój tego typu usług, m.in. umożliwienie
usługobiorcom dostępu on-line do danych o zrealizowanych na ich rzecz usługach zdrowotnych
oraz umożliwienie zapisów do lekarza w trybie on-line,

• umożliwienie obywatelom i osobom przebywającym w Polsce dostępu do informacji o ich stanie
zdrowia i dysponowania tymi informacjami niezależnie od ich aktualnego miejsca pobytu,
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• poprawa funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce poprzez zapewnienie kompleksowości,
aktualności, niesprzeczności norm, procesów, systemów i zasobów informacyjnych ochrony
zdrowia, mających wpływ na zachowanie spójności ładu informacyjnego w ochronie zdrowia, ze
szczególnym uwzględnieniem potrzeb informacyjnych obywateli,

• optymalizacja nakładów finansowych na informatyzację sektora ochrony zdrowia i rozwój
społeczeństwa informacyjnego w obszarze zdrowia pod względem uzyskiwanych efektów.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządziła Joanna Więcławska


