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Szanowni Państwo,

z przyjemnością przekazujemy Pań-

stwu kolejny, już dziesiąty, numer 

Biuletynu.  W tym wydaniu 

powrócimy do jakże gorącego 

w ostatnim czasie tematu zmian 

formatu rozliczeń z NFZ. Podzieli-

my sie z Państwem refleksjami do-

tyczącymi praktycznych aspektów 

procesu wdrażania owych zmian 

oraz ich konsekwencjom. 

Oprócz tego kilka innych równie 

ważnych tematów, m.in. Elektro-

niczna Karta Informacyjna oraz 

możliwości jej wprowadzenia do 

polskiego lecznictwa. Nawiążemy 

również do poruszanego w ostanim 

numerze BIM-u zagadnienia podpi-

su cyfrowego  oraz pokusimy się 

o rozszerzenie  tematu w kontek-

ście użycia kart chipowych Prze-

dstawimy Państwu również kilka 

nowinek z dziedziny techniki. 

       Życzymy przyjemnej lektury

Redakcja 

Co jeszcze trzeba otworzyć 
w Formacie Otwartym ?

Pierwsze zapowiedzi dotyczące zmian w dotychczasowej polity-

ce rozliczania wykonanych świadczeń medycznych z Narodowym Fun-

duszem Zdrowia pojawiały się już w 2005 roku. Doniesienia o tym 

temacie staraliśmy się przekazywać na bieżąco na łamach BIM. Wpro-

wadzenie formatu otwartego miało mieć miejsce w 2006 r. i było po-

strzegane w kategoriach rewolucji w procesie sprawozdawczym 

pomiędzy NFZ a świadczeniodawcami.

Otwarty standard wymiany danych stał się szansą dla świadcze-

niodawców, przed którymi pojawiła się możliwość swobodnego wybo-

ru oprogramowania zapewniającego realizację komunikacji 

z płatnikiem. Beneficjentami zmian, stali się również producenci 

oprogramowania, którzy dotychczas byli blokowani przez zmonopoli-

zowane działania Funduszu dające prawo tylko dwóm firmom na do-

stawy niezbędnego oprogramowania.

Mimo wcześniejszych zapowiedzi NFZ, jakiekolwiek praktycz-

ne  działania  w tym  kierunku  podjął  dopiero  pod  koniec 2006r., 

kiedy to ukazał się pierwszy akt normatywny tj. Rozporządzenie Mini-

stra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzo-

nych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu 

rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zo-

bowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych. Do-

kument ten zawierał między innymi specyfikację formatu 

komunikatów XML, jakimi  mają  się  posługiwać  świadczeniodawcy 

 w procesie rozliczenia  z NFZ.  Proces  rozliczania  miał   wejść  w ży-

cie   od 1 stycznia 2007r., od kiedy to każdy świadczeniodawca powi-

nien był przesyłać sprawozdania w oparciu o format otwarty, 

jednakże tak się nie stało.

W maju 2007 ukazał się kolejny Komunikat Prezesa NFZ, 

w którym ówczesny Prezes Andrzej Sośnierz postanowił przedłużyć 

okres nieodpłatnego udostępniania świadczeniodawcom oprogramo-

wania Pakiet Świadczeniodawcy oraz KS-SWD do dnia 30 września 

cd. na str. 2
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Co jeszcze można... cd. ze str. 1

2007 r. Większość świadczeniodawców (za mil-

czącą zgodą NFZ) rozliczała się do końca 2007 r. 

wyłącznie w wymienionych aplikacjach.

Zgodnie z zapowiedziami z 2007 roku 

NFZ z początkiem 2008 roku w sposób zdecydo-

wany egzekwuje na świadczeniodawcach zakup 

we własnym zakresie oprogramowania do rozli-

czeń w formacie otwartym. W wyniku zdecydo-

wanych protestów Porozumienia Zielono- 

górskiego  Fundusz   traci   swoją   stanowczość 

w rozliczaniu świadczeń z zakresu Podstawowej 

Opieki Zdrowotnej, zgodnie z komunikatem: 

„(…) Informujemy, że w wyniku uzgodnień po-

między Panią Minister Ewą Kopacz a przedstawi-

cielami Porozumienia Zielonogórskiego, 

Narodowy Fundusz Zdrowia został zobowiązany 

do udostępniania oprogramowania Pakiet Świad-

czeniodawcy i KS-SWD jeszcze przez 4 miesiące -

do  końca kwietnia 2008 r. Przedłużenie terminu 

udostępniania w/w oprogramowania przez NFZ 

dotyczy wyłącznie sprawozdawczości świadczeń 

w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.”

Kolejne wydarzenia oraz komunikaty NFZ 

budzą coraz większą dezorientację zarówno 

wśród dostawców oprogramowania jak i świad-

czeniodawców, którzy z miesiąca na miesiąc czu-

ją wszech ogarniającą frustrację w związku 

z dynamiką zmian. Można przypuszczać, że NFZ 

mimo swoich zapewnień nie był przygotowany 

do efektywnego rozliczenia szpitali w ogłoszo-

nym przez siebie formacie, ponieważ zawierał on 

szereg błędów i niejasności.

Kluczowe trudności, z jakimi borykają się 

strony realizujące wymianę danych w oparciu 

o zaproponowany przez NFZ format dotyczą 

przede wszystkim definicji kontraktów. Pliki 

umów generowane przez NFZ zawierają szereg 

błędów, takich jak: daty generacji umów, literów-

ki, błędy w schematach krotności czy w niepo-

prawności określania schematów realizacji 

świadczeń. Rozbieżności te powodowały proble-

my z wczytywaniem umów do systemu rozlicze-

niowego, jak również walidacji danych względem 

tych kontraktów. Znamienne jest, że oficjalna spe-

cyfikacja pliku XML z definicją kontraktu ukazuje 

się po blisko 12 miesiącach od uruchomienia 

otwartej sprawozdawczości(!).

Otwarta pozostała również kwestia słowni-

ków ICD9, ICD10 czy słownika instytucji właści-

wych. NFZ nie jest w stanie ogłosić jednolitych 

słowników używanych w komunikacji w formacie 

otwartym, co ciekawe do tej pory udostępniane 

przez NFZ oprogramowanie te słowniki miało.

W wymienionych trudnościach nie sposób 

pominąć problemów dotyczących VII części kodu 

resortowego (NFZ generuje umowy, które zawiera-

ją 4 znakowy kod resortowy niektórych jednostek, 

a następnie nie potrafi obsłużyć komunikatów z ta-

kim formatem kodu – dostawcy oprogramowania 

dla oddziałów NFZ nie zapewnili na czas realizacji 

stosownych zmian w systemie). Pozostając dalej 

przy dostawcach oprogramowania dla oddziałów 

NFZ fakt „podziału” kraju na dwa obszary, nie po-

został bez wpływu na trudności. Niestety brak ko-

ordynacji realizacji poszczególnych założeń 

pomiędzy dostawcami ze strony NFZ powodował 

szereg drobnych lecz uciążliwych problemów np. 

w oznaczeniu miesięcy czy numeracji kodów NFZ. 

Takie nieudokumentowane mankamenty otwarte-

go formatu powodowały szereg problemów na linii 

Świadczeniodawca – dostawca oprogramowania 

skutkując opóźnieniami w rozliczaniu Szpitali, któ-

re całe odium problemów przenosiło na producen-

tów oprogramowania – ci jednak nie mieli wpływu 

na zaistniałą sytuację.

Większość z przedstawionych problemów, 

po licznych interwencjach zainteresowanych stron 

została skorygowana, nadal jednak pozostają kwe-

stie nierozwiązane, których do tej pory nie objął 

format otwarty, takie jak:

-  rachunki refundacyjne (nieformalna 3 faza rozli-

czenia), do tej pory zabrakło oficjalnego określenia 

formatu komunikatów rachunku refundacyjnego 

.ref, pomimo iż w niektórych oddziałach NFZ jest 

takowy wymagany,
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-  brak jednoznacznego określenia zbioru i for-

matu dokumentów, jakie powinny być przeka-

zywane do NFZ w formie papierowej 

(rachunki, zestawienia, raporty),

-  brak specyfikacji elektronicznego przekazy-

wania informacji na temat faktur za leki stoso-

wane w chemioterapii i programach lekowych 

(do tej pory nie jest ogłoszony format dla tego 

komunikatu).

Powyższe problemy dotyczą kwestii tech-

nicznych, które wcześniej czy później zostaną 

poprawione przez dostawców oprogramowania 

dla oddziałów NFZ. Należy jednak stwierdzić, 

że Fundusz nie był dostatecznie przygotowany 

do wprowadzenia formatu otwartego. O ile 

świadczeniodawcy byli gotowi do przesłania da-

nych w formacie zgodnym ze specyfikacją, o ty-

le sam NFZ nie był w stanie rozliczyć się 

z własnymi oddziałami. Analizując cały mate-

riał, nasuwa się pytanie, czy sam NFZ wziął 

pod uwagę, podpisując umowy z wiadomymi 

firmami, własne porady zamieszczone w Porad-

niku dla planujących zakup oprogramowania 

komputerowego do rozliczeń z Narodowym Fun-

duszem Zdrowia w tzw. formacie otwartym? 

Oczywistym jest fakt (co zresztą przyznają w nie-

formalnych rozmowach sami pracownicy NFZ), 

że format otwarty nie do końca niweluje przewa-

gę rynkową firm, będących jednocześnie dostaw-

cami rozwiązań informatycznych dla NFZ i dla 

świadczeniodawców.

Na zakończenie dodać należy, że jeżeli 

NFZ zamierza od połowy roku 2008 wprowadzić 

rozliczanie za pomocą HRG/JGP (Jednorod-

nych Grup Pacjentów), a obsługa informatyczna 

NFZ pozostanie na obecnym poziomie, to z du-

żym prawdopodobieństwem można założyć kon-

tynuację problemów, które miały miejsce 

w obszarze sprawozdawczości świadczeń me-

dycznych w otwartym formacie.

Ze swej strony możemy Państwa zapew-

nić, iż redakcja BIM ze szczególnym zaintereso-

waniem będzie obserwować poczynania NFZ 

w tym obszarze.
ASI
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Elektroniczna Karta 
Pacjenta

Nasze życie przyspiesza i komplikuje się 

w znacznym tempie. Proste dotychczas czynności 

wymagają współdziałania wielu jednostek. Wysoka 

efektywność wymusiła wysoką specjalizację, 

a w efekcie podział na wiele niezależnych wąsko spe-

cjalizowanych   jednostek,  które  pojedynczo nie 

mogą dostarczyć oczekiwanego efektu i muszą dzia-

łać wspólnie. Nic w tym złego, takie są koszty postę-

pu i nikt nie ma zamiaru cofać się. Służba zdrowia 

podlega identycznym prawom postępu jak inne 

aspekty życia. Wąska specjalizacja powoduje tu ko-

nieczność przemieszczania się pacjenta i/lub infor-

macji o nim między wieloma niezależnymi 

jednostkami. 

Dostępność informacji o pacjencie, jego do-

tychczasowym stanie i przebiegu  leczenia jest  na 

wagę złota. Dlatego też od dawna praktykowane jest 

jej przekazywanie między pacjentem, a lekarzem jak 

również między lekarzami. Przekazywanie informa-

cji od pacjenta ma formę wywiadu pielęgniarskiego 

i lekarskiego. Wyniki tych wywiadów są zapisywane 

w bardziej lub mniej ustrukturyzowanej formie, za-

zwyczaj na papierze, a w ostatnich czasach coraz czę-

ściej w systemie  informatycznym. Przekazywanie 

informacji  od lekarza do lekarza ma formę  Karty 

Informacyjnej. Jej zawartość i struktura może zna-

cząco różnić się miedzy jednostkami. We wszystkich 

jednak przypadkach ma ona formę „papierowego” 

dokumentu. Nawet jeśli do jego stworzenia wykorzy-

stano system informatyczny posiadający dobrze 

strukturyzowane dane efektem jest wydruk, który 

może być  interpretowany  jedynie  przez  człowieka. 

Maszyna nie jest w stanie bezbłędnie i w pełni prze-

analizować takiego dokumentu. Karta Informacyjna 

jest dołączana do aktualnej dokumentacji pacjenta. 

Papierowa Karta Informacyjna może być udo-

skonalona ale zawsze będzie miała zasadnicze ograni-

czenia związane z jej papierową formą a zazwyczaj 

jedną  kopią. Jej elektroniczna wersja ma szereg zalet 

o wielkiej wadze dla poprawienia procesu leczenia 

i poprawienia komfortu i bezpieczeństwa pacjenta. 

W połączeniu z podpisem elektronicznym stanowi 

pełnoprawny dokument, z którego można czerpać 

wiedzę na równi z jego papierowym protoplastą.

Możliwość powielenia i automatycznego prze-

twarzania bez udziału człowieka stanowi o sile Elek-

tronicznej Karty Informacyjnej. Jeśli mówimy o 

karcie to dlaczego nie tworzyć i używać Elektroniczne-

go Rekordu Zdrowotnego (Electronic  Health Record 

– EHR), który jest postulowany jako docelowe roz-

wiązanie w informatyce medycznej. Od dobrych już 

kilku lat wszyscy zachłystują się ideą EHR. Jednak do 

jej realizacji nadal bardzo daleko i, póki co, nie widać 

pełnych realizacji tej idei. Częściowe implementacje i 

to na warunkach lokalnego eksperymentu pozwalają 

ocenić skalę przedsięwzięcia i poziom niewiedzy. 

EHR – nasza świetlana przyszłość wciąż jest na eta-

pie rozwiązywania podstawowych sprzeczności. 

Niech przykładem będzie paradoks administrowania 

danymi pacjenta w EHR: Jedynym właścicielem da-

nych jest sam pacjent i to on  jedynie powinien  decy-

dować o tym jakie dane są zbierane, kto może je 

oglądać i jaka jest ważność poszczególnych danych. 

Problem w tym, że ten jedyny właściciel nie ma żad-

nej wiedzy o tym jak zarządzać swoimi danymi i nig-

dy jej mieć nie będzie, chyba że zdobędzie 

wykształcenie medyczne równe lekarzowi o wielu spe-

cjalizacjach. 

Kolejnym problemem jest sposób uzupełnia-

nia, dodawania, usuwania i zmieniania informacji.

Proszę sobie wyobrazić lekarza, który postawił 

błędną diagnozę w czasie wizyty pacjenta, chciałby ją 

po zastanowieniu skorygować w EHR tego pacjenta. 

Czy ma prawo zrobić to bez zgody właściciela, czy też 

musi uzyskać jego zgodę?  
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A  co jeśli pacjent nie zgodzi się? Takich i podobnych 

problemów jest dużo i z pewnością długo potrwa za-

nim zostaną rozwiązane. Konieczne będzie  dostoso-

wanie prawa i przyzwyczajeń wszystkich stron 

uczestniczących w EHR.

Nadal pozostaje pytanie, czy warto rozpraszać 

się na tworzenie Elektronicznej Karty Informacyjnej 

jeśli EHR (może w dalszej przyszłości) ale będzie jed-

nak rozwiązaniem docelowym.

I tu właśnie tkwi  cała  uroda naszej  propozy-

cji. Zakładając szybki i prowadzony z sukcesem pro-

jekt EHR należy w pierwszym rzędzie zapewnić 

przekazywanie pewnych, pełnych i ustrukturyzowa-

nych danych – do centrum obsługującego EHR.  Dane 

te muszą  być  łatwe  do  weryfikacji  i automatycznego 

przetwarzania. Rozwiązaniem tego problemu jest 

Elektroniczna Karta Informacyjna, która nie tylko 

spełnia wszystkie powyższe cechy ale ma dodatkową 

zaletę. Lekarz z całym swoim doświadczeniem i wie-

dzą na temat leczonego przypadku umieści w EKI je-

dynie istotne dane, pomijając szum informacyjny, 

generowany przez  olbrzymie  ilości  danych  produko-

wanych  na  każdym etapie leczenia, a nieistotnych 

przy zakończeniu etapu leczenia opisywanego w EKI.

Co w takim razie jest konieczne by zacząć pra-

cować z EKI. Pierwszym etapem jest opracowanie for-

matu i sposobu kodowania takiej karty. Przez format 

rozumiemy sposób podziału zawartości karty na lo-

giczne i jednoznaczne części. W praktyce są to pola 

lub zespoły powiązanych pól. Sposób kodowania opi-

suje jak te pola mają być zapisywane dla potrzeb prze-

twarzania przez komputery.

Standard  HL7  posługiwał  się  długie  lata  spe-

cjalnymi znakami rozdzielającymi poszczególne dane, 

a ich zespoły były opatrzone kilku-literowym kodem. 

Ostatnio karierę robi standard XML. Dostępnych jest 

również kilka innych standardów. Oczywiście decyzja 

o wyborze jednego z nich jest dopiero początkiem pra-

cy. Teraz trzeba opisać ustalony format EKI  przy po-

mocy wybranego standardu. 

Nie musimy jednak zaczynać od zera. EKI jest 

bardzo zbieżna z ideą  Continuity  of  Care  Record 

(CCR) rozwijaną przez ASTM, a ostatnio przyjętą rów-

nież jako docelowe rozwiązania w projekcie CDA pro-

wadzonym przez komitet HL7.

Standard CCR określa  format  i standard  zapi-

su. Został jednak oryginalnie stworzony na potrzeby 

rynku amerykańskiego i wymaga niewielkich dostoso-

wań. Ważne jest to, że możemy znacząco skrócić czas 

przygotowania EKI i skupić się na jej jak najszerszym 

wdrożeniu. 

CCR jest ideą wychodzącą poza Elektroniczną 

Kartę Informacyjną niemniej na pewnym stopniu ogól-

ności są identyczne. Obie są w swoim zamyśle doku-

mentem stworzonym przez medycznego 

profesjonalistę  (w 99%  przypadków  przez  lekarza) 

i obejmują wybrane przez niego fakty z dotychczasowe-

go  stanu  i leczenia  pacjenta  oraz  propozycje i reko-

mendacje co do dalszego postępowania z pacjentem.

Elektroniczna Karta Informacyjna może więc 

szeroko korzystać z pomysłów CCR i szybko ewolu-

ować w kierunku pełnej implementacji CCR.

EKI   powinna   zawierać   następujące  sek-

cje/rozdziały:

-  Dane demograficzne pacjenta;

-  Dane ubezpieczeniowe;

- Specjalne zalecenia i życzenia pacjenta (co do przeto-

czeń krwi, diety, reanimacji, testamentu);

-  Diagnozy/problemy;

-  Alergie i inne alarmujące dane dotyczące pacjenta;

-  Podawane leki wraz ze sposobem i czasem podawa-

nia;

-  Szczepienia;

-  Wywiad (w tym rodzinny i socjalny);

-  Oznaki życiowe;

-  Wyniki badań i testów;

-  Wykonane procedury medyczne;

-  Dane dotyczące kontaktu ze świadczeniodawcą;

-  Zaopatrzenie ortopedyczne;

-  Zalecenia co do dalszego leczenia i opieki;

-  Dane świadczeniodawców;

-  Ogólną ocenę stanu pacjenta.  

Każda z tych sekcji może/musi zawierać dane 

kodowane i pisane „wolnym” tekstem. Dla danych ko-

dowanych konieczne jest wprowadzenie jednolitego 

standardu kodowania. Tu warto  skorzystać z  

cd. na str.6
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Elektroniczna... cd. ze str. 5

długoletnich doświadczeń  HL7. HL7  zaleca poda-

nie nazwy standardu kodowania i następnie wybra-

ne wartości np. ICD9^23.12, a w określonych 

przypadkach również informację wolnym tekstem.

Co ma podlegać standaryzacji. Najważniejszym 

krokiem jest uzgodnienie czytaj przyjęcie jednego 

standardu nazywania i kodowania danych. W obecnej 

chwili jedynie pojedyncze dane mają w Polsce jednoli-

tą kodyfikację. Dotyczy to diagnoz kodowanych zgod-

nie z ICD 10 i procedur medycznych kodowanych w/g 

ICD 9. Oczywiście część danych administracyjnych 

ma ogólnokrajowe standardy: PESEL, kod pocztowy, 

numer prawa wykonywania zawodu, etc.

Brakuje natomiast jakichkolwiek unormowań 

dla znaczącej większości danych medycznych. Przykła-

dem kompletnego chaosu są badania laboratoryjne. 

Zaczynając od nazw poszczególnych badań używa-

nych na zleceniach po nazwy poszczególnych wyni-

ków, ich jednostki i sposób zapisu.

Dwa identyczne badania krwi wykonane na 

identycznych maszynach w dwóch różnych szpitalach 

będą miały tak różny zapis, że ich automatyczna inter-

pretacja przez system z drugiego szpitala nie będzie 

możliwa. 

Podobne  problemy  mamy  w  badaniach  obra-

zowych, terapii lekowej, zaleceniach, epikryzie,etc.

Wszyscy, którzy zetknęli się z kartami informa-

cyjnymi z różnych jednostek wiedzą jak różną wiedzę 

mogą one zawierać. Jedne są bardzo szczegółową do-

kumentacją przebytej choroby i zaaplikowanego lecze-

nia, gdy inne ledwo identyfikują pacjenta i jego czas 

pobytu w jednostce, a całość leczenia kwitują stwier-

dzeniem „Przebieg leczenia a dokumentacja szpita-

la...”. 

Sama diagnoza pojawia się w języku polskim 

lub po łacinie rzadko uzupełniona kodem ICD.    

Każdy medyczny system informatyczny ma 

funkcję wydruku karty informacyjnej, wyniku bada-

nia lub jakiegokolwiek innego dokumentu podsumowu-

jącego świadczone pacjentowi usługi. Czyli każdy sys-

tem potrafi wybrać zawarte w nim dane dotyczące 

określonego pacjenta i w mniejszym lub większym stop-

niu uporządkować je, a następnie wydrukować.

To wszystko powoduje, że wprowadzenie EKI 

nie będzie wymagało dużych nakładów, bo systemy już 

wykonują większość koniecznych do jej stworzenia 

działań. 

Wprowadzenie EKI narzuci identyczne uporząd-

kowanie danych i zamiast skierowania ich na drukarkę 

system będzie zapisywał je na dowolnym nośniku cyfro-

wym  (CD,  memory  stick,  telefon  komórkowy, etc). 

Drugim elementem wymagającym trochę więcej pracy 

jest odczytanie zapisanych danych i ich prezentacja 

w sposób zrozumiały dla człowieka a w  końcu  automa-

tyczne  dołączenie  do  lokalnego rekordu medycznego 

pacjenta.  

Kto ma ustalić standard? Najlepiej jeśli zrobią to 

zainteresowane instytucje i osoby lub profesjonaliści 

powołani przez wyżej wspomniane. Nie powinno liczyć 

się na odgórną inicjatywę z poziomu Ministerstwa 

Zdrowia, bo nie przejawia żadnej aktywności w tym kie-

runku i nie widzi bardzo konkretnych profitów wynika-

jących z zastosowania EKI.

Lepsza będzie inicjatywa niższego szczebla, np. 

władze wojewódzkie i innego typu organy założyciel-

skie świadczeniodawców. Są bliżej pacjenta i służby 

zdrowia i mają szansę na odniesienie bezpośrednich ko-

rzyści z wprowadzenia EKI. 

Problemem w „zyskach” jest konieczność osią-

gnięcia masy krytycznej, tzn. odpowiedniej liczby „gra-

czy” (producentów i odbiorców) EKI zanim zobaczymy 

pozytywne efekty.

Dlatego pierwszym krokiem jest stworzenie „gru-

py inicjatywnej”, która w ramach pracy organicznej 

promowałaby ideę EKI. Ta sama grupa powinna stwo-

rzyć pierwszą specyfikację  EKI. Ta  specyfikacja  bę-

dzie  pierwotnym  materiałem  do opracowania 

docelowej-używanej w codziennej pracy wersji EKI. 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w pra-

cach nad Elektroniczną Kartą Informacyjną prosimy  o  

kontakt  mailem  na  adres  redakcji: 
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biuletyn@uhc.com.pl

Ponoszone koszty będą związane z modyfikacją istniejącego opro-

gramowania i koniecznością zaprogramowania funkcji przetwarzania 

EKI w nowych produktach. W  rzeczywistości  będziemy  mieli  3 główne 

funkcje do obsłużenia:

- Generowanie EKI – w pewnej mierze już obecne w związku z koniecz-

nością drukowania papierowej karty informacyjnej. Oczywiście precyzyj-

ne kodowanie narzucone przez EKI będzie wymagało wprowadzenia 

odpowiednich słowników  i  funkcji  pozwalających  na  łatwe  i  szybkie 

kodowanie.  Kolejnym  krokiem  będzie  konieczność  sygnowania EKI 

podpisem elektronicznym.

- Prezentacja „obcej” EKI – funkcja wiąże się z importem danych EKI 

z nośnika: CD, DVD, memory stick, telefon komórkowy, Internet, etc.. 

Pożądana byłaby również weryfikacja podpisu elektronicznego. Przez 

prezentację rozumiemy przedstawienie danych na ekranie w sposób zro-

zumiały i komfortowy dla użytkownika (z możliwością wydrukowania) 

informacji zawartych w EKI.

- Dobre przykłady CCR można znaleźć pod adresem: 

http://www.centerforhit.org/x2022.xml  

- Import i automatyczne włączenie do danych zgromadzonych w syste-

mie informacji z EKI. Poczynając od oczywistych danych, takich jak na-

zwisko imię pacjenta po bardziej zaawansowane wyniki laboratoryjne, 

które razem z lokalnymi danymi pomogłyby obserwować długoczasowe 

trendy.

Efektem  szerokiego  wprowadzenia  EKI/CCR  będzie  szybszy, 

łatwiejszy i pełniejszy dostęp do danych. Prześledźmy to na przykładach.

cd. na str. 8

Ruszył PSUG!

Oficjalnie ruszyło stowarzyszenie 
Polish Sybase User Group (PSUG), 
które zostało założone przez użytkow-
ników technologii Sybase.

Na stronie grupy można zna-
leźć m.in. informacje o konferen-
cjach i  spotkaniach organizowanych 
przez PSUG i Sybase. Dodatkowo, 
udostępniane są materiały i artykuły 
przygotowane przez członków PSUG, 
a także kwartalnik Sybase On-line. 
Istnieje również  możliwość dopisa-
nia się do grupy mailowej otrzymują-
cej techniczny newsletter zawie- 
rający opisy konkretnych problemów 
i sposoby ich rozwiązania.

Wychodząc na przeciwko oczekiwa-
niom polskich użytkowników pro-
duktów Sybase, uruchomione zostało 
forum, na którym można aktywnie 
poszerzać swoją wiedzę czytając wy-
powiedzi innych członków grupy, 
a w razie wątpliwości i napotkania 
problemu pytać i szukać rozwiązania 
wśród licznego grona PSUG'owców.

Do tej pory, użytkownicy Sybase 
korzystali głównie z możliwości Inter-
national Sybase User Group (ISUG) 
http://www.isug.com/, zatem oso-
bom, które cenią sobie szybki dostęp 
do praktycznie nieograniczonej ilości 
informacji odnośnie produktów Sy-
base, polecane jest członkostwo rów-
nież w ISUG (członkostwo srebrne 
w PSUG zawiera członkostwo 
w ISUG).

Oczywiście, firma UHC uczestniczy-
ła w spotkaniu założycielskim PSUG, 
oraz służy wieloletnim doświadcze-
niem na prężnie działającym forum 
grupy. 

Zachęcamy do rejestracji na stronie 
stowarzyszenia http://www.psug.pl/ 
i  aktywnym uczestnictwie podczas 
dyskusji na forum: 

http://forum.psug.pl/

Do końca czerwca 2008 roku korzy-
stanie z zasobów i forum PSUG jest 
darmowe!

BZY

DONIESIENIA
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Elektorniczna ... cd. ze str. 7
Przykład nr 1

Pacjent zgłasza się do szpitala z EKI 
z ostatniego swojego spotkania ze służbą 
zdrowia.

W rejestracji ilość pytań dotyczących danych ad-
ministracyjnych jest ograniczona do minimum – 
wszystko dostępne jest w EKI i może być automa-
tycznie przepisane do lokalnego systemu informa-
tycznego. W rejestracji podlegają jedynie 
weryfikacji i uzupełnieniu. Wprowadzenie EKI  da-
je wyższą  precyzję,  oszczędność  czasu  i  mniejszą 
ilość  błędów.

Przykład nr 2
Wywiad lekarski

Po rejestracji lekarz rozmawia z pacjentem aby 
poznać jego stan i  dotychczasową  historię  zdro-
wia i leczenia. Duża część danych zawarta jest 
w EKI. Lekarz ma pewność, że dane są przekazywa-
ne przez lekarza – osobę posiadającą wiedzę me-
dyczną a przez to mają wyższą wartość niż 
przekazane przez  samego  pacjenta.  EKI  ze 
względu  na  stałą strukturę zapewnia wyższą kom-
pletność danych niż wywiad z pacjentem. W porów-
naniu z „papierową” wersją EKI zapewnia dużo 
wyższą dostępność danych, które mogą być bezpo-
średnio włączone do lokalnego systemu informa-
tycznego. 

Przykład nr 3
Leczenie pacjenta

Dane z EKI po automatycznym dołączeniu do lo-
kalnego systemu informatycznego dostępne są na 
każdym stanowisku. Dane o uczuleniach, dotych-
czas przyjmowanych lekach i wynikach badań, czy 
woli pacjenta co do przetoczeń krwi dają/pozwala-
ją efektywniej leczyć i zmniejszają ilość błędów le-
karskich spowodowanych brakiem informacji. 

Konkluzja

EKI skraca czas administracyjnej obsługi 
pacjenta.

EKI zapewnia poprawność i kompletność 
danych administracyjnych, medycznych 
i dotyczących woli pacjenta.

EKI zapewnia szeroki i w pełni automa-
tyczny dostęp do danych i efektywną wy-
mianę danych między świadczenio- 
dawcami.

EKI bezpośrednio przyczynia się do po-
prawienia procesu leczenia – to jest nowo-
czesna medycyna.

    MWE

TABLET PC - TRUDNY START

Po wieloletnich marzeniach o przenośnych komputerach, z który-
mi nie będziemy się rozstawali i pierwszych entuzjastycznie przyję-
tych rozwiązaniach fala zachwytu opadła. Okazało się, że urządzenia 
mają szereg istotnych ograniczeń, a ich wysoki koszt stoi w drama-
tycznej sprzeczności z podatnością na uszkodzenia w mobilnym śro-
dowisku. Jak każda nowinka technologia przenośnych komputerów 
w służbie zdrowia musi być zweryfikowana i dopracowana zanim wej-
dzie w codzienne użycie. Dla TabletPC trwa to jednak długo. Im bar-
dziej osobiste ma być urządzenie tym trudniej spełnić wszystkie nasze 
wymagania. Proszę spojrzeć na wieloletnie próby przekonania nas do 
zamiany naszego telefonu komórkowego w centrum informacyjne. Pó-
ki co, sceptycy wygrywają  bezapelacyjnie. TabletPC stosowany 
w miejscu pracy przy stałym połączeniu z centralnym serwerem jest, 
wydaje się, prawidłowym i obiecującym kierunkiem rozwoju. 

Temat przenośnych komputerów  był  już  poruszany  na  łamach 
BIMu. Wracamy do niego za sprawą interesującego produktu wypusz-
czonego ostatnio przez firmę Motion Computing.

Firma produkuje przenośne komputery starając się dostosowywać 
je do potrzeb użytkowników określonej domeny. Produkt o nazwie 
Motion C5 zaprojektowano z myślą o służbie zdrowia. Zadbano 
o szczególne potrzeby tego sektora. Motion C5 ma bardzo zwartą bu-
dowę, minimalną liczbę zagłębień i otworów. Łącza do stacji dokują-
cej to płaskie blaszki wtopione w plastik obudowy, którą w całości 
można dezynfekować ogólnie przyjętymi środkami.

Zintegrowano szereg 
funkcji w  jednym urzą-
dzeniu. Czytnik kodów 
paskowych umieszczony 
w odpowiednim miejscu 
pozwala na łatwe użycie, 
czytnik RFID zapewnia 
czytanie wchodzących 
właśnie do szerszego wy-
korzystania znaczników 
pracujących w tej nowo-
czesnej technologii. Do-

dano również aparat cyfrowy, którego zdjęcia w świetny sposób uzu-
pełnią tekstową dokumentację przypadku. Dotykowy ekran wraz 
z piórem/wskaźnikiem tworzy wygodny interface do wprowadzania 
danych.

Jak każde nowoczesne urządzenie przenośne Motion C5 zaopatrzo-
ny jest w łączność bezprzewodową, a bezpieczeństwo pracy uzupełnio-
no czytnikiem linii papilarnych.

Ekran jest udanym kompromisem między małym, przenośnym roz-
miarem, a wielkością konieczną do efektywnej pracy i przeglądania 
danych tekstowych i obrazowych. Odpowiedni rozmiar, akceptowalna 
waga i pewny uchwyt dają wysoki komfort pracy. Całość pracuje pod 
kontrolą specjalnej wersji MS Windows. Czy to idealne rozwiązanie – 
chyba jeszcze nie!

cd. na str. 9

DONIESIENIA
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Specyfikacja techniczna:

Ekran: 10.4" XGA TFT LCD (1024 x 768) 
Dysk twardy:1.8" Hard Disk Drive (HDD) with 40GB or 60GB 
capacity 
Karta sieciowa: Integrated Intel® PRO/Wireless 3945 ABG 
network connection 
Komunikacja: Integrated Bluetooth® 
Audio: Multi-directional array microphone design with 2 
microphones 
Foto: Megapixel camera
Czytnik kodów paskowych: 1D/2D barcode scanner 
Czytnik RFID: 13.56MHz RFID reader with ISO 15693 support 
Znacznik RFID: 13.56MHz HF integrated passive RFID tag 
Czytnik linii papilarnych: Integrated Fingerprint Reader with 
OmniPass software 
Wymiary: 10.0" x 10.0" x .95” (256mm x 256mm x 24.3mm) 
Waga: 3.3 lbs

WYKORZYSTANIE PODPISU CYFROWEGO 
 W KARTACH CHIPOWYCH

Użycie dokumentów elektronicznych wymaga zastosowania 

nowych sposobów ich przechowywania oraz przesyłania. Jednym 

ze sposobów przechowywania dokumentów jest ich zapis na kartę 

chipową. Dokument znajdujący się na karcie może przemieszczać 

się wraz  z jej właścicielem.  Zastosowanie  szyfrowania  i  podpisu 

cyfrowego zabezpiecza zapisane dokumenty przed niepowołanym 

dostępem, modyfikacją oraz jednoznacznie określa autora.

Karty chipowe oferują dosyć silną politykę bezpieczeństwa 

ponieważ zazwyczaj aby wykonać na nich większość operacji trze-

ba wprowadzić PIN. Dzięki temu polityka bezpieczeństwa opiera 

się  na  dwu  komplementarnych  elementach:  coś co mam – kar-

ta, coś  co wiem – PIN.

Niniejszy artykuł jest próbą zarysowania ogólnej koncepcji 

wykorzystania technologii kart chipowych i podpisu cyfrowego  do 

stworzenia bezpiecznego obiegu dokumentów medycznych.

Artykuł operuje pojęciami z zakresu podpisu cyfrowego 

przybliżonymi w artykule  „Wprowadzenie  do  zagadnienia   Pod-

pisu   Cyfrowego” opublikowanym w poprzednim wydaniu biulety-

nu.

Karta  chipowa swym wyglądem przypomina zwykłe karty 

płatnicze, jednak zawiera zatopiony w sobie chip – dosyć zaawan-

sowany układ scalony. Chip  jest  swego  rodzaju  mini-kompute-

rem,  ponieważ posiada pamięć oraz procesor. Pamięć służy do 

przechowywania systemu operacyjnego karty, programów oraz da-

nych użytkownika. W szczególności można w niej zapisywać dowol-

ne dokumenty. Procesor natomiast zajmuje się wykonywaniem 

zapisanych na karcie programów.

Z powyższego opisu wynika, że karta jest komputerem ogól-

nego przeznaczenia. Zatem pamięć  może zostać wykorzystana do 

przechowywania certyfikatu, klucza prywatnego oraz programów 

do szyfrowania i podpisywania dokumentów. System operacyjny 

karty chroni klucz prywatny  przed dostępem z zewnątrz. Procesor 

może wykonać program podpisujący dokumenty z wykorzystaniem 

składowanego w chronionej pamięci klucza prywatnego.

cd. na str. 10

Tablet ... cd. ze str.8

Urządzenie mimo widocznego zaawanso-
wania technologicznego nie jest w stanie 
wyjść poza ograniczenia dzisiejszej techni-
ki. Nadal jest to urządzenie o dość sporej 
wadze, kosztowne i łatwe do uszkodzenia. 
Idealna sytuacja, gdy pielęgniarka, czy le-
karz powinni mieć obie ręce wolne przy łóż-
ku pacjenta nie może być spełniona przez 
Motion C5. Czy Motion C5 i jemu podobne 
urządzenia   są/będą   użyteczne?  Tak  ale 
 z ograniczeniami. Jak każde narzędzie mu-
si znaleźć swoje miejsce w pracy szpitala. 
Szeroka integracja różnych czytników i spo-
sobów komunikacji pozwala na szybkie 
wprowadzanie danych przy łóżku pacjenta. 
Łatwe tworzenie dokumentacji obrazowej 
również wydaje się bardzo atrakcyjne i po-
trzebne. Czego brakuje: oprogramowania 
dostosowanego do Motion C5 – tu duża ro-
la producentów software'u dla służby zdro-
wia, radiowej infrastruktury sieciowej 
koniecznej do pracy „on-line”, no i jeszcze 
drobiazg ponad 2200 US$ za każdy egzem-
plarz.  

MWE
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Wykorzystanie podpisu... cd. ze str. 9

Oczywiście aby korzystać z kart potrzebne 

są terminale - urządzenia do komunikacji z karta-

mi oraz interakcji z użytkownikiem (np.: wprowa-

dzania   PINu). Terminale zwykle pozwalają na 

jednoczesną obsługę kilku kart oraz można je łą-

czyć w sieci po to aby dokonywać operacji między-

kartowych. Terminale są wykorzystywane rów-

nież jako urządzenia pośredniczące w komunika-

cji pomiędzy kartą a komputerem PC.

Rozważmy znany wszystkim scenariusz wy-

stawienia recepty  i jej realizacji z wykorzysta-

niem kart chipowych oferujących możliwość 

podpisywania i przechowywania dokumentów. 

Na wstępie załóżmy, że zarówno lekarz jak i pa-

cjent posiadają własne karty chipowe. 

Lekarz tworzy receptę korzystając  z wła-

snego systemu znajdującego się na jego kompute-

rze osobistym. Następnie system wysyła do karty 

(oczywiście za pośrednictwem terminala) żądanie 

podpisania tejże recepty. W tym momencie termi-

nal prosi o podanie PINu lekarza po to aby zabez-

pieczyć kartę przed wykonaniem operacji przez 

nieuprawnione osoby. Po pomyślnej weryfikacji 

PINu karta przystępuje do podpisania wysłanego 

do niej dokumentu. Odbywa się to w ten sposób, 

że procesor karty pobiera z chronionej pamięci 

karty klucz prywatny a następnie uruchamia pro-

gram realizujący algorytm szyfrujący. Proszę 

zwrócić uwagę na fakt, iż klucz prywatny nie jest 

w żaden sposób udostępniany poza układ scalony 

karty. Karta poprzez terminal zwraca do systemu 

lekarza podpis, który to może być dołączony do 

recepty. Do recepty można również dołączyć cer-

tyfikat pobrany z karty lekarza.

W tym momencie recepta została podpisa-

na cyfrowo oraz została opatrzona certyfikatem, 

zatem mamy pewność co do autora recepty (jed-

nocześnie autor nie może się wyprzeć jej wygene-

rowania) oraz recepta jest odporna na 

modyfikacje. Tak przygotowaną receptę zapisuje-

my na kartę chipową pacjenta. Pacjent okazuje 

swą kartę w aptece. System aptekarza próbuje za-

czytać recepty znajdujące się na karcie, jednak 

oczywiście pacjent musi wyrazić na to zgodę poda-

jąc PIN na terminalu aptekarza. System aptekarza 

może zweryfikować recepty, ponieważ zostały one 

podpisane cyfrowo. Zatem aptekarz ma pewność, 

że treść recept nie została zmieniona oraz może 

zweryfikować ich wystawców.

Przedstawiony w niniejszym artykule prosty 

scenariusz można łatwo uogólnić na dowolny przy-

padek, w którym istnieje potrzeba zabezpieczenia 

dokumentu cyfrowego. Karta chipowa doskonale 

nadaje się do tego typu zastosowań z uwagi na jej 

techniczną wszechstronność oraz silną politykę 

bezpieczeństwa opartą na podejściu: „coś co 

mam” i „coś co wiem”. 

Pamięć karty może przechowywać klucz pry-

watny użytkownika oraz jego certyfikat, co jest 

oczywistym ułatwieniem dla człowieka. Idąc dalej, 

można wykorzystać kartę do tego, aby to ona sama 

podpisała dokument dzięki czemu nie ma potrze-

by, aby klucz prywatny wydostawał się poza fizycz-

ny obszar karty. Wreszcie sama karta może być 

nośnikiem podpisanego dokumentu.

Z punktu widzenia ogólnej koncepcji karta 

spełnia wielorakie funkcje. Może być ona dowo-

dem tożsamości lekarza i  jego  „pieczęcią”  gdyż 

pozwala na generowanie podpisów oraz jest zabez-

pieczona przy pomocy PINu. Karta jest również 

nośnikiem   informacji   medycznych   pacjenta. 

Zatem możemy pokusić się o stwierdzenie, iż tech-

nologia kart chipowych jest doskonałym funda-

mentem infrastruktury bezpiecznego obiegu 

dokumentów opartego na idei podpisu cyfrowego. 

Sławomir Sobótka




