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Ustawa o SIOZ
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji
w ochronie zdrowia określa organizację i zasady działania
systemu informacji w ochronie zdrowia, zwanego dalej
"systemem informacji".

W systemie informacji przetwarzane są dane niezbędne
do:
 prowadzenia polityki zdrowotnej państwa,
 podnoszenia jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej,
 finansowania zadań z zakresu ochrony zdrowia.

Mała nowelizacja ustawy o
SIOZ
Ograniczenie definicji EDM do recept, skierowań i dokumentów
wymienionych w rozporządzeniu z art. 13 ustawy o sioz (zgodne z
szablonami PIK HL7 CDA ) tj. karty informacyjnej leczenia
szpitalnego, karty odmowy przyjęcia do szpitala, informacji pisemnej
lekarza specjalisty dla lekarza kierującego.

Obowiązek prowadzenia EDM zgodnie z PIK HL7 CDA.

Kolejne wystandaryzowane w ramach PIK HL7 CDA dokumenty będą
wprowadzane sukcesywnie poprzez nowelizację rozporządzenia.

Mała nowelizacja ustawy o SIOZ a P1
1. W odniesieniu do recepty:
 obowiązek zgłoszenia przez usługodawców do CSIOZ gotowości podłączenia swoich
systemów do platformy P1 - do 31 grudnia 2018r.;
 obowiązek wystawiania recepty w postaci elektronicznej - od 1 stycznia 2020r.;

Udostępnienie
funkcjonalności P1:
Luty 2018

2. W odniesieniu do skierowania:
 obowiązek zgłoszenia przez usługodawców do CSIOZ gotowości podłączenia swoich
systemów do platformy P1- do 30 czerwca 2019r.;
 obowiązek wystawiania skierowania w postaci elektronicznej - od 1 stycznia 2021r.

3. Pozostała EDM (tj. dokumenty wskazane w rozporządzeniu wydanym na
podstawie art. 13 ustawy):
 obowiązek prowadzenia w postaci elektronicznej - od 1 stycznia 2019r.;
 obowiązek zgłoszenia przez usługodawców do CSIOZ gotowości podłączenia swoich
systemów do platformy P1 w zakresie wymiany EDM za pośrednictwem SIM - do 31
grudnia 2019r.;
 obowiązek wymiany za pośrednictwem Platformy P1 - od 1 stycznia 2021r.

Udostępnienie
funkcjonalności P1:
Październik 2018

Udostępnienie
funkcjonalności P1:
Październik 2019

Prace legislacyjne wynikające ze
zmian w Ustawie o SIOZ
1. Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie
rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej.
§ 1. Elektroniczną dokumentację medyczną stanowią:
1) informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub
urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy
przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz
ewentualnych zaleceniach - w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do
szpitala;
2) informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę;
3) karta informacyjna z leczenia szpitalnego.

2. Projekt zmian w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9
listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Trwają prace nad projektem
dużej nowelizacji ustawy o SIOZ
P1 – m.in. IKP i AUiA, usunięcie zlecenia na wyroby

medyczne i deklaracji wyboru lekarza i pielęgniarki POZ

Wymiana EDM poza P1

Ujęcie regionalnych platform e-zdrowia

Dokumentacja medyczna prowadzona w
postaci elektronicznej
Rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

W rozdziale 9 (art. od 80 do 86) zostały opisane szczególne wymagania
dotyczące dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej.
1.

Warunki prowadzenia dokumentacji
prowadzonej w postaci elektronicznej.

medycznej

w

podmiocie

2.

Zasady dołączania do dokumentacji elektronicznej dokumentacji
prowadzonej w innej postaci

3.

Wymagania
dla
systemu
teleinformatycznego
w
aspekcie
przechowywania dokumentacji do upływu okresu przechowywania
dokumentacji medycznej.

4.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej.
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