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Szanowni Państwo,

pragnę poinformować, iż realizując potrzeby środowiska medycznego, związane 

z procesem informatyzacji systemu ochrony zdrowia, Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia kontynuuje prowadzone w 2019 r. działania 

informacyjno-edukacyjne w zakresie e-zdrowia w ramach projektu szkoleniowego pn. 

„Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie 
i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami 
i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej 
Dokumentacji Medycznej”.

Trenerzy, w ramach prowadzonych szkoleń, koncentrują się przede wszystkim na 

zapoznaniu uczestników z rozwiązaniami i narzędziami wdrażanymi w ramach procesu 

informatyzacji systemu ochrony zdrowia w Polsce w szczególności na zagadnieniach 

dotyczących: e-skierowania, Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Internetowego 

Konta Pacjenta (pacjent.gov.pl) oraz w razie potrzeby i zgłoszeń od uczestników 

e-recepty. Wdrożenie wskazanych rozwiązań niesie liczne korzyści w zakresie 

podwyższenia jakości pracy z pacjentem i dostępu do dokumentacji medycznej oraz 

organizacji pracy. Informatyzacja ma pozytywny wpływ na procesy planowania 

i analizowania zachodzące w podmiocie leczniczym. 

W ramach projektu zaplanowano 660 szkoleń dla pracowników szpitali. I tura rekrutacji 

została zakończona 30.11.2019 r., II tura rozpoczęła się 2 stycznia 2020 r. Wymogiem 

dla organizacji przez CSIOZ szkolenia w szpitalu jest udostępnienie przez podmiot sali, 

która pomieści około 20 uczestników szkolenia oraz miejsca na zapewnienie dla 
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uczestników cateringu i przerwy kawowej. CSIOZ ze swojej strony zapewnia trenerów 

oraz catering. Termin realizacji szkolenia ustalany będzie z każdym zrekrutowanym 

pozytywnie podmiotem indywidualnie. Szkolenia są bezpłatne, współfinansowane ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz z budżetu państwa.

Rok 2020 to okres wdrożenia kolejnych e-usług tj. wynikające z ustawy z dnia 28 kwietnia 

2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia – elektroniczne skierowanie oraz 

udostępnienie danych zawartych w Elektronicznej Dokumentacji Medycznej określonej 

w przepisach wydanych na podstawie art. 13 a, za pośrednictwem SIM. Serdecznie 

zachęcam do udziału w szkoleniach, które pomogą Państwu pozyskać wiedzę i aktualne 

informacje dot. udostępnianych e-usług i usprawnią proces wdrożenia. 

W celu dokonania rejestracji placówki do udziału w szkoleniu zapraszamy na stronę: 

http://bit.ly/szkolenieEDM. Znajdą tam Państwo niezbędne informacje o projekcie, 

regulamin oraz harmonogram szkoleń.

Pragnę podziękować za dotychczasowe Państwa zaangażowanie w proces wdrożenia 

e-recepty i wyrazić nadzieję na kontynuowanie tych wysiłków oraz współpracy w 2020 r. 

Z poważaniem

Janusz Cieszyński

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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