
 

Załącznik do wniosku o dofinansowanie 

Warszawa, dnia 07.12.2017 r. 

 

Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu „CARDIOlogic 2 – Rozwój innowacyjnych          

e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie usprawnienia koordynacji opieki 

dla pacjentów kardiologicznych” w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług 

publicznych” w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” 

 

Termin i miejsce przeprowadzenia prezentacji 

 Publiczna prezentacja założeń projektu „CARDIOlogic 2 – Rozwój innowacyjnych e-usług 

o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie usprawnienia koordynacji opieki dla pacjentów 

kardiologicznych”  w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” 

w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” (zwana dalej prezentacją) 

odbyła się w Sali Konferencyjnej Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego (zwanego dalej Instytutem Kardiologii) z siedzibą przy ul. Alpejskiej 42,                 

04-628 Warszawa w dniu 03.11.2017r. o godz. 14.00. Prezentacja publiczna odbyła się 

w terminie, który umożliwił uwzględnienie ewentualnych wniosków z przeprowadzonej 

prezentacji we wniosku o dofinansowanie. 

 

Sposób udostępnienia informacji o możliwości zgłoszenia udziału w prezentacji 

 Informację o terminie i miejscu prezentacji oraz możliwości zgłoszenia udziału w niej 

wraz ze wskazaniem terminu zgłaszania zainteresowania udziałem w publicznej prezentacji 

udostępniono co najmniej na 14 dni przed dniem publicznej prezentacji, tj. w dniu 

18 października 2017 r. na stronie internetowej Instytutu Kardiologii www.ikard.pl w zakładce 

Dla Firm - Ogłoszenia http://www.ikard.pl/ogloszenia-1482.html. Instytut Kardiologii nie jest 

zobowiązany prawnie do prowadzenia własnej strony Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). 

Ponadto informację o prezentacji przekazano do wiadomości Instytucji Pośredniczącej POPC – 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), w celu publikacji informacji o prezentacji na stronie 

internetowej CPPC, co zostało opublikowane na stronie CPPC 

https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/prezentacje-publiczne/ w dniu 19 października 2017r. 

o godzinie 12:30:18 (link do ogłoszenia: https://cppc.gov.pl/publiczna-prezentacja-zalozen-

projektu-cardiologic-2-rozwoj-innowacyjnych-e-uslug-o-wysokim-poziomie-dojrzalosci-w-

zakresie-usprawnienia-koordynacji-opieki-dla-pacjentow-kardiologicznych/). 

 Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej prezentacji założeń projektu miały 

możliwość przesłania zgłoszenia do dnia 30 października 2017r. do godziny 15.00 

za pośrednictwem poczty e-mail na adres: finanse@ikard.pl. 
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Obecni  

Swoje uczestnictwo w prezentacji zgłosiły do dnia 30 października 2017 r. 4 osoby. 

W sumie w prezentacji udział wzięło 7 osób. Kopia listy obecności na prezentacji, 

wraz z podpisami, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 

Porządek spotkania 

1. Powitanie uczestników oraz informacja o przebiegu i celu spotkania 

2. Prezentacja założeń projektu, w tym: 

 okres i koszt realizacji projektu, 

 zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które stanowią przyczynę realizacji projektu 

 cele projektu wyrażone mierzalnymi wskaźnikami, 

 e-usługi tworzone lub rozwijane w ramach projektu oraz inne produkty projektu 

 procesy realizowane przez podmioty publiczne, które zostaną usprawnione w wyniku 
wdrożenia projektu 

 działania związane z poprawą dostępu do informacji sektora publicznego 

 informacje o komplementarności projektu z innymi zakończonymi lub realizowanymi 
projektami, w tym o planowanym wykorzystaniu istniejących zasobów i funkcjonujących 
w administracji publicznej rozwiązań 

 harmonogram zamówień publicznych wraz z kwotą przewidzianą do przeznaczenia 
na poszczególne zamówienia lub informacja o wyłonionych już wykonawcach i kwotach, 
na które opiewają udzielone zamówienia 

3. Dyskusja, pytania i odpowiedzi 

 

Przebieg spotkania 

Przybyłych na prezentację powitał Tomasz Berdyga – Zastępca Dyrektora Instytutu 

Kardiologii ds. Ekonomicznych (dalej dyr. TB)  i przeprowadził prezentację założeń projektu 

pod roboczą nazwą CARDIOlogic 2. Początek prezentacji stanowiło przedstawienie 

poszczególnych części prezentacji, poinformował, że prezentacja publiczna jest podyktowana 

warunkami formalnymi, które także narzucają częściowo agendę spotkania. Dyr. TB. 

zaprezentował agendę spotkania oraz  zachęcił także do dyskusji w tej części spotkania. 

 

Slajd  O projekcie - zakres 

W części tej przekazano ogólną informację dotyczącą projektu oraz jego zakresu, w który 

wchodzą: 

 Wdrożenie e-usługi zbierania danych z domowych pomiarów prowadzonych 

przez pacjenta kardiologicznego i ankiet  

 Wdrożenie e-usługi udostępniania danych z domowych pomiarów prowadzonych 

przez pacjenta kardiologicznego i ankiet innym lekarzom / jednostkom opieki zdrowotnej 

 Wdrożenie mechanizmów monitoringu danych pacjenta kardiologicznego w celu 

usprawnienia koordynacji opieki medycznej 

 Zakup i wdrożenie sprzętu IT 

 Szkolenia 

Dyr. TB  poinformował, że sam zakres projektu jest kontynuacją wcześniejszych projektów. 

Projektowane usługi mają dotyczyć zbierania danych z domowych pomiarów prowadzonych 

przez pacjenta kardiologicznego i ankiet, które taki pacjent kardiologiczny może wykonywać. 
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Druga część zakresu, to wdrożenie e-usługi udostępniania danych z domowych pomiarów 

prowadzonych przez pacjenta kardiologicznego i ankiet innym lekarzom, innym jednostkom 

opieki zdrowotnej. Nie jest to projekt, który dotyczy tylko i wyłącznie Instytutu Kardiologii, lecz 

projektem o szerszej skale. Instytut chce wdrożyć przy pomocy specjalistów mechanizmy 

monitorowania danych pacjenta kardiologicznego po to, żeby usprawnić opiekę i zacząć realnie 

mówić o opiece koordynowanej nad tym pacjentem. W zakres wchodzi również zakup usług i 

sprzętu IT oraz szkolenia. 

 Generalnie założeniem jest to, żeby pacjent, który jest w domu, był centrum zbierania i 

udostępniania danych. Odnośnie zbierania danych - dzięki wytworzonej aplikacji Instytut chce 

podłączać różnego rodzaju aparaturę pomiarową, która będzie w stanie generować dane, 

następnie, przesyłać te dane do centrum przy użyciu telefonów komórkowych, niezależnie 

od systemu operacyjnego. Objęte  mają zostać najpopularniejsze dwa systemy, czyli iOS i 

Android. Centrum, które te dane będzie zbierało będzie się znajdowało w Instytucie Kardiologii, 

żeby nie było wątpliwości, kto tymi danymi zarządza. W kolejnym kroku, dane, za zgodą 

pacjenta, mogą być udostępniane dalej. Głównym założeniem jest to, żeby informacja mogła 

dojść do jednostek medycznych, do POZ-ów, do specjalistów i innych szpitali. 

 

Slajd  O projekcie – koncepcja 

W części tej przedstawiono ogólną koncepcję dotyczącą projektu. 

 Użytkownik dokonuje pomiaru 
 Dane automatycznie wysyłane są na tablet / smartfon 
 Zaszyfrowane dane z urządzenia użytkownika wysyłane są w bezpieczny sposób 

na serwer IK poprzez WiFi lub sieć GSM. O nowych zapisach automatycznie 
powiadamiany jest koordynator leczenia 

 Dane są udostępniane innym jednostkom medycznym na zlecenie pacjenta 
Prezentujący omówił schemat obiegu. 

 

Slajd  O projekcie – komplementarność 

Dyr. TB poinformował, że projekt jest kolejnym krokiem w strategii rozwoju systemów IT 

prowadzonych w Instytucie od prawie 10 lat, w szczególności bazuje na rezultatach i efektach 3 

projektów: 

 "Zintegrowany system informatyczny wspomagający badania nad schorzeniami układu 

krążenia„ w ramach POIR działanie 2.3 

 „Rozwój systemu e-usług w Instytucie Kardiologii w Warszawie” w ramach RPO 

Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020  

 CARDIOlogic – wewnętrzny projekt Instytutu Kardiologii 

 

Projekt pn.: "Zintegrowany system informatyczny wspomagający badania nad schorzeniami 

układu krążenia"  

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 

2.3 Infrastruktura sfery B+R Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki. 

Podstawowym celem projektu było zwiększenie potencjału naukowego Instytutu Kardiologii 

poprzez dostęp do zaawansowanej technologii informacyjnej i telekomunikacyjnej 

wspomagającej badania naukowe, zwłaszcza w zakresie zbierania, magazynowania, 
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udostępniania i przetwarzania ich wyników. Inwestycje w obszarze zaawansowanych technologii 

informatycznych, w tym sieciowych i aplikacyjnych stworzyły podstawę do osiągania w kolejnych 

latach wyższego poziomu rozwoju Instytutu Kardiologii w zakresie prowadzonych badań i 

przetwarzanych w związku z tym danych. Instytut zmodernizował  infrastrukturę serwerowni 

wraz z jej wyposażeniem w wydajne urządzenia teleinformatyczne, stworzył cyfrową bibliotekę 

przypadków medycznych (hurtownię) po to, żeby rozwijać Instytut pod kątem naukowym. Ten 

projekt pozwolił zbudować bazę infrastrukturalną, którą jest wykorzystywana i dzięki niej można 

budować następne projekty. 

Kolejnym projektem, który będzie się łączyć i koncepcyjnie i faktycznie z projektem 

CARDIOlogic 2 jest projekt pn.: Rozwój systemu e-usług w Instytucie Kardiologii w Warszawie” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020.  

Głównym celem tego projektu jest zwiększenie dostępu pacjentów, jak i pracowników Instytutu 

Kardiologii do dokumentacji medycznej, administracyjnej. W ramach projektu planowane jest 

wprowadzenie sześciu e-usług: platforma pacjenta, e-rejestracja, e-konferencja, e-learning, e-

korespondencja, e-dokumentacja. W ramach projektu Pacjent będzie mógł samodzielnie 

zarejestrować się na wizytę, zmienić jej termin lub ją odwołać. Automatyczna obsługa kolejki 

usprawni pracę rejestracji. Udostępnione zostaną także interaktywne szkolenia dla pacjentów 

w systemie e-learningowym np. dotyczące chorób układu krążenia. 

System CARDIOlogic – finansowany i rozwijany wewnętrznie projekt kreowania nowych usług 

związanych z możliwościami finansowania, wykorzystujący posiadane systemy – np. KOZ – 

opieka koordynowana, obejmująca całość zagadnień kardiologicznych dotyczących pacjenta 

z ostrym zespołem wieńcowym. Jest to projekt budujący ramę, na której możemy stawiać 

kolejne usługi ściśle medyczne, które Instytut może proponować, np. w zakresie koordynowanej 

opieki zdrowotnej albo w zakresie rehabilitacji kardiologicznej. 

 

Slajd  O projekcie – nurty prac 

 Technologiczny – zakup oprogramowania i sprzętu, wdrożenie i konfiguracja 

 Organizacyjny – przygotowanie i wdrożenie zmian organizacyjnych związanych 

z usprawnieniem procesów  

 Szkoleniowy – przygotowanie personelu oraz pacjentów do wdrożenia nowych rozwiązań 

technologicznych 

 Zarządzanie projektem i rozliczenia finansowe 

 

Projekt składa się z kilku warstw. W warstwie technologicznej Instytut będzie kupować 

oprogramowanie i sprzęt wraz z wdrożeniem i konfiguracją. Częściowo będzie to robione jako 

usługa zewnętrzna. Instytut ma intencję zarządzać i kierować pracami, a duża część usług ma być 

zrobiona zewnętrznie. Istotne jest przygotowanie i wdrożenie zmian organizacyjnych, ponieważ 

wiele systemów nie zostało wdrożonych przez brak zmian organizacyjnych. Warstwa szkoleniowa 

jest przeznaczona dla dwóch grup, tj. po pierwsze, dla personelu, żeby potrafił wykorzystać 

system, po drugie, dla pacjentów, którzy będą docelowym użytkownikiem stworzonych aplikacji 

oraz nowych rozwiązań. Nurt zarządzania projektem i rozliczenia finansowego, związany 

z administracją, który ma zapewnić, że projekt będzie zrealizowany.  
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Slajd O projekcie – źródło finansowania 

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

II oś priorytetowa E – administracja i otwarty rząd 

 Działanie 2.1   Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych 

   Komponent I 

Prowadzący poinformował o źródle finansowania projektu -  Programie Operacyjnym Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020. Instytut wpisuje się w zakres e-usług medycznych. Wiele projektów, 

które są realizowane, dotyczy bardziej administracyjnych jednostek ogólnopolskich. Mam 

nadzieję, że ta innowacyjność, którą Instytut Kardiologii dostarcza na rynek i chcemy dostarczać 

dalej, przekona decydentów do tego, żeby ten projekt sfinansować. Jest to I komponent 

w ramach działania 2.1. 

 

 

Slajd O projekcie – perspektywa POPC 

Projekt CARDIOlogic 2 - Rozwój innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości 

w zakresie usprawnienia koordynacji opieki dla pacjentów kardiologicznych:  

 Poszerza zakres spraw, jakie obywatele mogą realizować drogą elektroniczną 

 Wpisuje się w jeden z kluczowych obszarów wskazanych w POPC: ochrona zdrowia  

 Przyczynia się do realizacji krajowego programu reform poprzez poprawę efektywności 

kosztowej wydatków i ogólnej wydajności sektora opieki zdrowotnej  

 Modernizuje pozyskiwanie danych, integruje ich obieg oraz umożliwia ich wymianę  

Instytut chce, żeby projekt CARDIOlogic 2 pomagał pacjentom i obywatelom, żeby mogli 

dysponować w sposób świadomy i szerzej niż do tej pory swoimi danymi i żeby mogli drogą 

elektroniczną realizować część rzeczy, które w tej chwili albo nie działają albo działają w trybie 

tradycyjnym. 

Instytut wpisuje się też tym projektem w kluczowy zakres wskazany w POPC, czyli 

ochronę zdrowia. Instytut Kardiologii jest częścią systemu krajowego i jako jednostka podległa 

Ministerstwu Zdrowia i jako instytut badawczy. Zadaniem IK jest m. in. realizowanie zadań 

wskazanych przez Ministra i kreowanie systemu ochrony zdrowia. CARDIOlogic 2 to projekt, 

w którym Instytut chce dopilnować tego, żeby usługi były sensownie zrobione ekonomicznie, nie 

tylko atrakcyjne technicznie i atrakcyjnie dla pacjenta, ale także, żeby model finansowy, który 

dotyczy tej usługi się miał ekonomiczne uzasadnienie. W rzeczywistości wiele usług jest 

robionych tak, bo są akurat pieniądze. Potem albo zamierają, albo wiszą sobie w przestrzeni. 

To co jest istotne tutaj, to jest sposób pozyskiwania danych. Instytut chce istotnie zwiększyć bazę 

danych, którą posiada poprzez to, że pacjenci będą zasilać dane swoimi pomiarami, które 

wykonują w trybie dziennym. Pomoże to z jednej strony, szybciej reagować na zdarzenia 

związane z pacjentem, a z drugiej strony, pomoże lepiej ocenić stan pacjenta i szybciej reagować 

na zmiany. 

 

Slajd Zdiagnozowane potrzeby – ankieta 

Przygotowując się do realizacji projektu wśród pacjentów przeprowadzone zostało badanie 

ankietowe dotyczące zapotrzebowania na eUsługi planowane do wdrożenia w ramach projektu 
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CARDIOlogic 2. Instytut chciał sprawdzić, czego pacjenci mogą oczekiwać od tego typu 

projektów. Badanie zostało przeprowadzone na pacjentach szpitalnych, czyli takich, którzy 

przebywają w Instytucie Kardiologii trochę dłużej.   

 

Oprócz danych statystycznych zebrano częściową informację o tym, jakiego rodzaju urządzenia 

pacjenci posiadają -  w tej grupie przebadanej odpowiedziała nam tylko 1/3 respondentów. 

Także 2/3 respondentów nie podało nam informacji jakiego rodzaju urządzeniami dysponują. 

 

Slajd Zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które stanowią przyczynę realizacji projektu 

Pierwsze pytanie dotyczyło zainteresowania wsparciem kontaktu z lekarzem z wykorzystaniem 

komunikacji przez Internet. 90% ankietowanych odpowiedziało, że jest zainteresowany takiego 

rodzaju komunikacją. Z tych procentów widać zasadniczą przewagę odpowiedzi pozytywnych, 

czyli zainteresowanie wśród pacjentów jest dosyć istotne. 

Drugie pytanie brzmiało: Czy byłaby Pani/byłby Pan zainteresowana/y wykorzystaniem 

dedykowanej strony internetowej i/lub aplikacji na telefon komórkowy do gromadzenia i 

udostępniania lekarzowi danych o swoim stanie zdrowia? 86% ankietowanych odpowiedziało 

„Tak”. Na następne pytanie: Czy byłaby Pani/byłby Pan zainteresowana/y otrzymywaniem 

spersonalizowanych sugestii dot. swojego leczenia poprzez dedykowaną stronę internetową 

i/lub aplikację na telefon komórkowy? 88% odpowiedziało pozytywnie. Na pytanie dotyczące 

preferowanej formy korzystania z ww. usług, 39% ankietowanych wskazało telefon, a 37% - 

stronę WWW, 12% - obie możliwości, a 11% nie odpowiedziało, tak więc obie możliwości 

składają się równo i nie ma szczególnej preferencji czy wolą telefon komórkowy, czy też stronę 

WWW i komputer. 

 

 

Slajd  E-usługi tworzone w ramach projektu oraz inne produkty projektu 

 e-usługa zbierania danych z domowych pomiarów prowadzonych przez pacjenta 

kardiologicznego i ankiet 

 e-usługa udostępniania danych z domowych pomiarów prowadzonych przez pacjenta 

kardiologicznego i ankiet innym lekarzom/jednostkom opieki zdrowotnej 

Instytut wykreował wiele e-usług i ciągle tworzy kolejne. Jednym z projektów, który 

zapoczątkował tworzenie takich usług był projekt TeleInterMed – gdzie dedykowanych 

medycznych e-usług było 12. CARDIOlogic 2 dotyczy bardziej zbierania danych w ramach 

domowych pomiarów. Po pierwsze, Instytut Kardiologii chce zbierać dane z domowych 

pomiarów za pomocą aplikacji na telefony. Po drugie, co jest równie istotne, albo w opiece 

koordynowanej nawet bardziej istotne, Instytut chce zapewnić możliwość udostępniania tych 

danych po zgodzie pacjenta dla innych jednostek, w których pacjent się znajdzie. Obecnie 

Instytut Kardiologii współpracuje codziennie w zasadzie z parudziesięcioma jednostkami - 

odbiera od nich pacjentów, czy przekazuje do nich pacjentów. To jest ta grupa jednostek, której 

wymiana tych danych może pomóc.    
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Slajd Procesy realizowane przez podmioty publiczne, które zostaną usprawnione w wyniku 

projektu 

Przyjęto, że projekt wzmocni proces koordynacji opieki medycznej pacjenta kardiologicznego 

oraz proces monitoringu stanu zdrowia pacjenta kardiologicznego. Głównym celem projektu jest 

zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych – przyjęto, że liczba pacjentów 

korzystających z e-usług osiągnie poziom 100 000, co stanowi ilościowo, mniej więcej, dwuletni 

poziom Instytutu jeżeli chodzi o porady ambulatoryjne. Z uwagi na wysoko postawiony cel 

przyjęto, że jego osiągnięcie zajmie nie mniej niż 3 lata.  

   

Cele pośrednie: 

 Zwiększenie liczby e-usług oferowanych pacjentom 

- Liczba nowych e-usług: 2 

 Poprawa koordynacji opieki medycznej pacjentów 

 - Liczba usprawnionych procesów: 2 

Pozyskiwanie danych i dystrybucja. 

 

Okres i koszt realizacji projektu 

Planowany okres realizacji projektu: 

Maj 2018 – Kwiecień 2020  

Szacowany całościowy koszt realizacji projektu: 

6.910.000 zł brutto 

Dyr. TB poinformował, że powyższy koszt - to koszt szacowany na dzisiaj. Część usług i część 

rzeczy, które są planowane do zakupu jest jeszcze na etapie weryfikacji, stąd koszt ten może ulec 

modyfikacjom. Istotnym kosztem są koszty ludzkie, zwłaszcza, jeśli chodzi o nadzorowanie 

pacjentów czy opracowanie algorytmów z poziomu lekarskiego, co chcemy u pacjenta 

monitorować.  

 

Slajd Harmonogram zamówień publicznych 

Prowadzący pokrótce przedstawił rodzaj i zakres dostaw i usług planowanych do zakupu 

w ramach projektu wraz z szacunkowymi terminami ogłoszenia postępowań. 

 

Zakupy i usługi  Szacowany 

termin  

Szacowany koszt (zł brutto)  

Sprzęt IT - wyposażenie zespołu 

projektowego i do testów  
II kw. 2018 80.000  

Zakup i wdrożenie komponentów systemu 

CARDIOlogic 2 (backend, web, aplikacja 

mobilna, integracje)  

III kw. 2018 2.800.000  

Zakup i wdrożenie systemu OpenEHR  III kw. 2018 400.000  
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Modyfikacje i integracja z HIS   III kw. 2018 400.000  

Sprzęt IT – dodatkowe macierze dyskowe  II kw. 2019 200.000  

Zakup usług prawnych, audyty itp.  II kw. 2019 60.000  

Zakup usług i materiałów promocyjnych  II-III kw. 2019 40.000  

 Szacowany termin dotyczy ogłoszenia postępowania 

 

Dyskusja, pytania i odpowiedzi 

Prowadzący prezentację zaprosił do dyskusji i umożliwił przedstawianie stanowiska wszystkim jej 

uczestnikom. 

 

Pytanie Nr 1 

p. Władysława Węglarza - reprezentanta firmy Telemedis: 

Czy ten OpenEHR należy rozumieć w kontekście HISa firmy CGM, i czy  interfejs to HL7? 

Czy to jest jakoś dedykowane, czy to jest konkretny produkt, czy to jest jak gdyby, a, standard, 

który się mówi, że kupimy OpenEHR-a? 

Odpowiedź na pytanie Nr 1 

udzielona przez p. Tomasza Berdygę – prowadzącego prezentację: 

- Nie mówimy tu o konkretnym produkcie, lecz o standardzie jako o OpenEHR. Jest kilka firm 

w Polsce, które wdraża OpenEHR. Jeżeli chodzi o to, jaką ma mieć funkcję, to ma być takie 

miejsce, w którym chcemy przechowywać rekord pacjenta, który będzie w ramach Instytutu 

Kardiologii. Cierpimy z tego powodu, że nie jesteśmy w stanie w tej chwili na poziomie naszego 

HIS-a mieć wszystkich funkcji, które chcielibyśmy używać. Dlatego planujemy takie środowisko, 

które będziemy mogli z jednej strony zasilać danymi, które posiadamy, z drugiej strony, pacjent 

będzie mógł zasilać danymi, które też on będzie generował. I będzie to niezależne od systemu 

szpitalnego. System szpitalny ma trochę inne funkcje i to chcemy oddzielić. 

 

Pytanie Nr 2 

p. Władysława Węglarza - reprezentanta firmy Telemedis: 

- Jasne. To, to zrozumiałem. Natomiast chodzi o źródło zasilania tego OpenEHR-a, to powiedzmy 

sobie, rozumiem przez to repozytorium danych klinicznych. Tak możemy powiedzieć, tak? 

Dyr. TB: - Tak możemy powiedzieć. 

p. WW: - Takiego otwartego z jakąś tam specyfikacją otwartą. To tym źródłem jest jedno -  to jest 

HIS. A, drugie to, są też wasze laboratoria. Jakie jeszcze inne systemy? Jakie źródła danych? 

Odpowiedź na pytanie Nr 2 

udzielona przez p. Tomasza Berdygę – prowadzącego prezentację: 

- Najlepsza sytuacja, którą, mam nadzieję, będziemy mieli pod koniec projektu, będzie taka, że 

w tym miejscu (OpenEHR) będą wszystkie dane, które dotyczą pacjenta. Oczywiście nie chodzi 

o dokładnie wszystkie dane, bo część pomiarów są dokonywane codziennie i jest ich dziesiątki. 

Te dane mogą nie być potrzebne do podejmowania decyzji czy u nas, czy w innych jednostkach. 
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Jeżeli chodzi o dane, które mogą się przydać przy decyzji odnośnie dalszej ścieżki postępowania 

z pacjentem, to takie dane chcielibyśmy przekazywać do OpenEHR. W tej chwili wydaje mi się, że 

zdecydowaną większość, żeby nie powiedzieć, że prawie wszystkie dane, które mamy w systemie 

jesteśmy w stanie do tego OpenEHR-a przerzucić. Dodatkowo chcielibyśmy, żeby to było takie 

miejsce, które będzie zasilane danymi pacjenta z zewnątrz. Ze wszystkich innych systemów, 

ponieważ niekoniecznie danymi, które są bezpośrednio od pacjenta, ale może także danymi, 

które pozyskujemy z innych szpitali docelowo. Dlatego mówiłem o tej platformie regionalnej. 

Wprawdzie dzisiaj nie mówią one o wymianie danych, tylko o odnalezieniu miejsca złożenia tych 

danych. Ponieważ nie ma jednoznacznej i jednolitej koncepcji na to, jak to miałoby wyglądać, 

chcielibyśmy możliwie dużo danych w tym rekordzie gromadzić. Po to, żeby lepiej tego pacjenta 

leczyć i na poziomie Instytutu i na poziomie też innych jednostek. 

 

Pytanie Nr 3 

od p. Władysława Węglarza - reprezentanta firmy Telemedis: 

- Jeszcze jedno pytanie. Nie chciałbym zdominować tutaj. 

Dyr. TB: - Nie. Zapraszam. 

p. WW: - To, może jeszcze uzupełniające jedno pytanie. 

Dyr. TB: - Tak. 

p. WW: - Wiadomo, że dużo danych, takich danych ciężkich jest w repozytorium danych 

obrazowych w formacie DICOM. Jak tę kwestię zamierzacie rozwiązać? 

Odpowiedź na pytanie Nr 3 

udzielona przez p. Tomasza Berdygę – prowadzącego prezentację: 

 - Jeżeli chodzi o obrazy DICOM, to praktycznie jest to duży zbiór danych. Na dzisiaj wydaje się, że 

do OpenEHR-a nie będziemy tych danych przekładać. Będzie prawdopodobnie wskazane inne 

miejsce składowania tych danych. Jeśli ktoś będzie chciał z takich danych korzystać, to będzie 

mógł zamówić je wcześniej. To, co jest istotne dla pacjenta, jeżeli się pojawi w innej jednostce, to 

nie musi być koniecznie od razu zdjęcie, ale co najmniej opis tego, co z tych zdjęć wynika i 

podsumowanie. Także na dzisiaj, archiwum obrazowe jest też w zakresie naszych dyskusji, ale nie 

w ramach tego projektu. 

 

Pytanie Nr 4 

od p. Władysława Węglarza - reprezentanta firmy Telemedis: 

- Mówił Pan o harmonogramie postępowań i harmonogramie realizacji tego projektu. Czy jest 

jakaś szczegółowa bardziej informacja, jak Państwo zamierzacie prowadzić ogłoszenia? Jak będą 

zdefiniowane postępowania? Czy będzie jedno duże, czy tak jak są tutaj wymienione te grupy 

usług? Czy to będą osobne postępowania? Jak to potraktować? 

Odpowiedź na pytanie Nr 4 

udzielona przez p. Tomasza Berdygę – prowadzącego prezentację: 

- Jeżeli chodzi o samą filozofię robienia postępowań, to one są wydzielone, ponieważ są to 

zakresy merytorycznie oddzielne. One będą prowadzone równolegle, więc okres może być 

potencjalnie ten sam. Wyznacznikiem do tego, czy one będą oddzielnie czy będą łączone, to czy 

są dostawcy, którzy będą w stanie te zakresy łącznie zrealizować. Wydaje nam się, że jeżeli 

chodzi o ten drugi zakres, czyli ten, który będzie najbardziej atrakcyjny dla zewnętrznych 
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partnerów, to jest wiele firm, które potrafią robić takie aplikacje, ale nie koniecznie zajmują się 

OpenEHR-em. Dlatego łączenie tego w jedno postępowanie mogłoby zakłócić konkurencyjność i 

zmniejszyć liczbę startujących w postępowaniu, a na tym nam nie zależy. Zależy nam na tym, 

żeby to były w miarę otwarte postępowania, żeby wygrał najlepszy. Nie najtańszy, ale żeby 

wygrał najlepszy. Na pewno w postępowaniu dotyczącym modyfikacji integracji z HIS-em tak 

będzie, ponieważ nie ma zbyt wielu producentów, znaczy wielu firm, które w tej chwili zajmują 

się HIS-em, czyli CliniNetem. To będzie takim postępowaniem, które nazwałbym bardziej 

celowanym, ponieważ wiemy z doświadczenia, że nie ma wielu oferentów, którzy zakres ten 

będą w stanie wykonać. Analogicznie te ostatnie rzeczy, tj. sprzęt. Sprzęt to osobny zakres. 

Dostawcy oprogramowania niekoniecznie dostarczają sprzęt. 

Usługi prawne, audyty – jest to oddzielny zakres. Także, nawet jeżeli będziemy łączyć, to wydaje 

mi się, że w oddzielnych pakietach, na które firmy będą mogły startować oddzielnie i będą 

startować oddzielne firmy. Nie zakładam, że będzie to jedno duże postępowanie, gdzie będzie 

dla jednego dostawcy wszystko. Chociaż na poziomie dzisiejszych planów, ponieważ termin tych 

postępowań jest mniej więcej zbliżony. Byłoby to możliwe, ale wydaje mi się na dzisiaj, że raczej 

to będą postępowania oddzielne i w oddzielnych zakresach. Ewentualnie jedno postępowanie i 

różne pakiety – sprowadza się to do tego samego, że oddzielne firmy mogą startować. 

 

Pytanie Nr 5 

od p. Władysława Węglarza - reprezentanta firmy Telemedis: 

- To jeszcze dopytam. Jeśli chodzi o ten komponent OpenEHR, tak go nazwijmy, to ma mieć taką 

funkcjonalność, rozumiem, repozytorium, ale jednocześnie jako magazyn takich zunifikowanych 

danych, ale funkcjonalność także takiego centralnego portalu pacjenta? 

I druga, to jest taki gateway komunikacyjny do różnych systemów, łącznie z tym systemem 

centralnym, tak? Systemem centralnym w sensie zasilania go czy może do regionalnego systemu. 

Bo teraz tu i tu można by było kierować tę strumień danych. Nie wiem czy to zatem nie będzie 

obejmować tych funkcjonalności związanych z wystawianiem recept i skierowań. Bo to raczej 

będzie integracja z poziomu systemu, tak? Tak rozumiem.  

Odpowiedź na pytanie Nr 5 

udzielona przez p. Tomasza Berdygę – prowadzącego prezentację: 

- Jeżeli chodzi o OpenEHR, to powinno faktycznie być miejsce, gdzie będą zbierane dane. Nie 

utożsamiamy tego z portalem pacjenta. W tej chwili, w ramach programu, który robimy z RPO, 

budujemy portal pacjenta. I to będzie ewentualnie jednym z elementów zasilających portal 

w części danych. Bo tam mamy magazyn danych, nie interfejs. Na pewno nie interfejs, żeby 

pacjent miał do tego dostęp. Magazyn danych – tak. Jeszcze jakie było pytanie drugie? 

p. WW: - No i interfejs do systemu centralnego. To rozumiem, że tylko jako przesyłanie 

indeksów. Czy do centralnego, czy do regionalnego? 

Dyr. TB: - Regionalnego. Ponieważ na dzisiaj nie ma jednolitości w platformach regionalnych. 

Inne funkcje realizuje platforma podlaska, inne funkcje realizuje mazowiecka. Bardziej się 

skłaniamy dzisiaj tutaj do Mazowsza, bo jesteśmy bliżej. Tam teoretycznie mają gromadzić 

wszystkie dane – platforma jest w Szpitalu Bródnowskim, ale praktycznie działa słabo. Docelowo 

dzisiaj, w P1 – w platformie tej ogólnopolskiej mają być przekazywane bardziej linki do 

informacji, gdzie dane są składowane. To będzie miejsce, które będzie wskazane, jako miejsce 
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składowania danych naszych pacjentów. Na Mazowszu, w założeniach było tak, że wszystko się 

przekazuje. Bez badań obrazowych. Tutaj mówimy o danych tekstowych.  

  

Pytanie Nr 6 

od p. Władysława Węglarza - reprezentanta firmy Telemedis: 

- Odnośnie aplikacji mobilnej, bo nie byłem w tej części. Czy to jest taka funkcjonalność pod 

kątem integracji urządzeń pacjenta, czy tylko do wpisywania? 

Odpowiedź na pytanie Nr 6 

udzielona przez p. Tomasza Berdygę – prowadzącego prezentację: 

- Tu akurat myślę, że próbujemy nadążać za Panem Prezesem i za wizją Pana Prezesa. Z firmą 

Nerosoft mieliśmy do czynienia przy projektach telemedycznych - dyskutowaliśmy od długiego 

czasu jak powinno wyglądać zarządzanie takimi danymi przy zbieraniu takich danych. Tu 

faktycznie chcemy, żeby telefon komórkowy był takim źródłem, to znaczy miejscem, które jest 

w stanie zebrać dane czy w postaci wpisywanej przez pacjenta - co jest dla nas mniej atrakcyjne, 

czy w postaci miejsca, które zbiera sygnały z urządzeń, który ma pacjent. Różnych urządzeń 

w taki czy w inny sposób łączących się z tym urządzeniem. 

 

Pytanie Nr 7 

od p. Władysława Węglarza - reprezentanta firmy Telemedis: 

- Często się sugeruje, żeby miał te dwie możliwości. Bo są sytuacje, gdzie nie ma urządzeń, albo 

się zepsuło, żeby można było wpisać, zaznaczając, że to jest z ręki. 

Odpowiedź na pytanie Nr 7 

udzielona przez p. Tomasza Berdygę – prowadzącego prezentację: 

- To jest praktyczna funkcjonalność wszystkich aplikacji, które są dołączane do telefonów. Z tym, 

że, muszę zwrócić uwagę, że w wytycznych, które NFZ daje do usług hybrydowej rehabilitacji jest 

jasno powiedziane, że nie może być takiej sytuacji. Te dane muszą być wprowadzane czy 

pozyskiwane bez ingerencji pacjenta. Także, jeżeli chcielibyśmy taki mechanizm wykorzystać do 

dofinansowania publicznego, to nie będziemy spełniać wymogów. To musi być akwizycja danych 

bez udziału pacjenta i wpływu na jakość tych danych. Urządzenia muszą je same opublikować. 

Oczywiście, pacjent musi go uruchomić albo połączyć, ale nie może mieć możliwości wpisywania 

tych danych. Raczej to będzie preferowany model, ale zobaczymy jak pokaże rzeczywistość.    

     

Pytanie Nr 8 

od p. Władysława Węglarza - reprezentanta firmy Telemedis: 

- Czy monitorowanie to proces monitorowania czy proces rehabilitacji tej, która jest ostatnio 

trenowana? Jaki proces przy akwizycji danych będzie stosowany? 

Odpowiedź na pytanie Nr 8 

udzielona przez p. Tomasza Berdygę – prowadzącego prezentację: 

- W tym projekcie tak naprawdę nie mówimy o rehabilitacji. Jeżeli mówilibyśmy o rehabilitacji, to 

w zakresie takim, że systemy, z których korzystamy w tej chwili zasilałyby OpenEHR-a, czy 

mogłyby zasilać OpenEHR-a, żeby korzystać z tych informacji w innych systemach, a nie jako 

element. Jest to pewnie następna możliwość projektu, żebyśmy rehabilitację, którą Instytut ma 

rozwiniętą w takim samym modelu próbowali robić. Ale na razie jest to trochę inny model. Ale 
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o rehabilitację na razie nie rozmawialiśmy. Bardziej o urządzeniach bez tak ściśle zdefiniowanego 

procesu pozyskiwania danych pacjenta i weryfikacji, jak te dane się układają w czasie i czy 

z takich danych ułożonych w czasie można coś wnioskować i czy nie powinniśmy tego pacjenta 

przez taki rodzaj monitorowania wzywać wcześniej, wyprzedzając pewne rzeczy, które mogą się 

z nim zdarzyć. 

 

Pytanie Nr 9 

od p. Damiana Bankiewicza - reprezentanta firmy Assecco: 

- Mam pytanie odnośnie tej usługi. Bo teraz się pojawiła informacja od Panów o tym, że mają być 

aplikacje zintegrowane z innymi urządzeniami zewnętrznymi pomiarowymi. Czy już wiadomo? 

Czy macie Państwo listę takich urządzeń, z którymi należy przeprowadzić czy wykonać potem te 

integracje? 

Odpowiedź na pytanie Nr 9 

udzielona przez p. Tomasza Berdygę – prowadzącego prezentację: 

- Prowadzimy rozmowy różne cały czas, to taka lista jest. Tych urządzeń znowu nie ma aż tak 

wiele na rynku, które są w stanie się zintegrować telefonami komórkowymi.  

 

Pytanie Nr 10 

od p. Damiana Bankiewicza - reprezentanta firmy Assecco: 

- Jaki jest rząd ilości rodzajów/typów tych urządzeń? 

Odpowiedź na pytanie Nr 10 

udzielona przez p. Tomasza Berdygę – prowadzącego prezentację: 

- To są te typy, które w tej chwili gdzieś tam obsługujemy lub z którymi mamy do czynienia. To są 

wagi, ciśnieniomierze, glukometry, wszystko co ma interfejs, który pozwoli wysłać dane. Myślę, 

że jeżeli byśmy mówili o ilości czy typach urządzeń, to jest mniej niż 10 typów. Ponieważ w tych 

projektach trenujemy zupełnie nowe urządzenia, które wysyłają dane. Jeżeli chodzi o liczbę 

urządzeń, fizycznych urządzeń, to myślę, że ona nie będzie większa niż 20-30, co też będzie dużo. 

Ale zakładamy, tj. chcemy przedstawiać standard, za pomocą którego będziemy się łączyć, a nie 

wskazywać urządzenia. Oczywiście, po weryfikacji tych standardów, które urządzenia w tej chwili 

produkują. 

 

Pytanie Nr 11 

od p. Huberta Łazarczyka z Działu Systemów Informatycznych Instytutu Kardiologii: 

- Czy jest oszacowana ilość danych przewidzianych do akwizycji per pacjent? Była mowa o 100 

tysiącach pacjentów. 

Odpowiedź na pytanie Nr 11 

udzielona przez p. Tomasza Berdygę – prowadzącego prezentację: 

- Jeżeli chodzi o ilość, to będę prosił Dział Informatyki, żeby to szacował. Na dzisiaj, 

wyznaczeniem ilości danych będzie tylko przestrzeń dyskowa, którą będziemy dysponować. 

Na dzisiaj jest ciężko szacować, ale zakładając że to nie będą dane obrazowe, tylko dane 

tekstowe, nie zakładamy, że to będą wielkie pojemności.  
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Pytanie Nr 12 

od p. Damiana Bankiewicza - reprezentanta firma Assecco: 

- Jeśli chodzi o jakieś wsparcie analityczne, czy będą jakieś oczekiwania, że dostawca będzie 

zobowiązany, żeby dostarczy jakieś algorytmy, analizy tych danych z prezentacją, z jakąś taką 

prezentacją? 

Dyr. TB: - Poproszę o powtórzenie. 

p. DB: - Jeżeli chodzi o część funkcjonalną związaną z analityką akwizycji tych danych przyjętych 

pacjenta, czy dostawca będzie zobowiązany dostarczyć takie algorytmy, czy będą sformułowane 

jakieś wymagania, czy będzie jakieś wsparcie Instytutu w tym zakresie? 

Odpowiedź na pytanie Nr 12 

udzielona przez p. Tomasza Berdygę – prowadzącego prezentację: 

- Nie zakładamy, że będą jacyś dostawcy, którzy będą takie algorytmy posiadali, bo musieliby to 

być dostawcy, którzy tylko to robią. W projekcie jest przewidziany zespół merytoryczny naukowy, 

który będzie takie rzeczy wypracowywał na podstawie zakresu danych. Zakładam, że Instytut 

wypracuje takie algorytmy do monitorowania pacjentów.  

 

Pytanie Nr 13 

od p. Władysława Węglarza - reprezentanta firmy Telemedis: 

- To jeszcze w kontekście tego pytania. Jest taka tendencja w tej chwili, żeby wykorzystywać 

dostępne na rynku programy analityczne. Jest dość spora grupa tych programów analitycznych, 

opracowanych. Niektóre są bezpłatne, inne są płatne. Oczywiście one muszą być podłączone do 

tego repozytorium. One się nazywają Smart. Takie typu Smart. Te programy. No, chciałbym 

zainteresować tym elementem, że obecnie świat idzie w tym kierunku, żeby wykorzystać dane, 

które gromadzi i udostępnić aplikacje już opracowane na rynku, by przełamać barierę 

niedostępności danych do programów analitycznych. Więc jakieś wymaganie pod kątem tego, co 

się nazywa OpenEHR? Jaki on ma mieć standard? 

Odpowiedź na pytanie Nr 13 

udzielona przez p. Tomasza Berdygę – prowadzącego prezentację: 

- Bardzo dziękuję za sugestię. Jeśli takie oprogramowanie faktycznie wspomoże, zwłaszcza, że to 

są open source’y albo darmowe oprogramowania, to na pewno postaramy się pochylić nad tym. 

I wzbogacić to, co mamy. Na dzisiaj te systemy, na których Instytut pracuje, są w dużej mierze 

oparte na rozwiązaniach firmy SAS. Także to jest też mechanizm, który nie jest na pewno za 

darmo, ale funkcjonuje. Rozmawiamy, żeby część wspierającą analitykę od nich pozyskiwać. Ale 

na pewno nie będziemy się odżegnywać od tego, jeżeli będzie jakieś dobre narzędzie, które 

wzbogaci projekt i będzie za darmo, a koszt wdrożenia albo nauczenia się tego nie będzie 

potężny, to na pewno będziemy chętnie korzystali z tego. Jeżeli Pan Prezes chciałby nam 

wskazać, bardzo chętnie zobaczymy czy można to jeszcze dorzucić do projektu i na ile to się 

wpisuje w cały projekt. Myślę, że się wpisuje. 

 

Pytanie Nr 14 

od p. Władysława Węglarza - reprezentanta firmy Telemedis: 

- Wskażę. Z drugiej strony są takie programy wspierające analitykę, które są, wiadomo, że 

zbieranie danych jest procesem kosztownym. Natomiast, to są działania, w których są generatory 
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takich standardowych danych w zależności od różnych parametrów. I wtedy można by było 

jakieś projekty badawcze wykonać w obszarze kardiologicznym. To znaczy, są takie programy, 

które generują te dane dla danej charakterystyki. Z drugiej strony programy, które robią 

analitykę. Tak. Wskazuję na to, że nie zawsze trzeba zebrać statystycznie wszystkie dane, można 

je wcześniej symulować albo uzupełnić drugą nitką generowanych danych. Tak sugeruję. 

Odpowiedź na pytanie Nr 14 

udzielona przez pana Tomasza Berdygę – prowadzącego prezentację: 

- Chętnie się przyjrzymy, choć tu pojawia się czerwone światełko. Istotne jest  gdzie te algorytmy 

są opracowane, dla jakiej populacji i jakie mają podstawy naukowe. Musimy zwracać uwagę 

na to, że populacja polska jest specyficzna. Nie wszystkie algorytmy można przekładać z innych 

populacji na populację polską. Jeżeli dałoby się zrobić, to jak najbardziej. Jeżeli zespół 

merytoryczny z panem profesorem Tomaszem Zielińskim – osobą doświadczoną - zweryfikuje, 

że są niepodważalne dowody, że można takie algorytmy stosować, to je będziemy stosować. Jest 

to celna uwaga i na pewno będziemy weryfikować pod tym zakresem tę uwagę.  

 

Pytanie Nr 15 

od p. Władysława Węglarza - reprezentanta firmy Telemedis: 

- Jeszcze dopytam. Pan Dyrektor jest ciężko dostępny, więc jest okazja. 

Dyr. TB: - Chciałbym zwrócić, że ten projekt nie jest projektem naukowym. To mają być 

administracyjne e-usługi bardziej niż część naukowa. Także nie możemy za bardzo tych dwóch 

zakresów mieszać, ponieważ mogą nie dostać dofinansowania. 

p. WW: - Bardziej TeleZdrowie niż TeleMedycyna. Czyli ten system miałby akwizycję, by być 

wspieranym też przez jakąś taką usługę typu komunikacja z pacjentem, typu czatowego wideo 

itd. Czy tu się nie przewiduje? Dla komunikacji personelu - dodam. 

Odpowiedź na pytanie Nr 15 

udzielona przez p. Tomasza Berdygę – prowadzącego prezentację: 

-  Oczywiście, sam telefon komórkowy jest takim narzędziem, który wspiera takie rozmowy. Ale 

w ramach projektu na razie skupiamy się na tym, żeby bardziej zrobić akwizycje danych i 

możliwość zweryfikowania tych danych, a potem udostępnianie tych danych. 

p. WW: - Jakby było, to by nie przeszkadzało do obsługi? 

Dyr. TB: - Na dzisiaj nie zakładaliśmy w zakresie tego projektu, żeby takie funkcjonalności 

udostępniać. Raczej zależy nam na tym, bo rozmawiamy z Narodowym Funduszem Zdrowia, żeby 

szukać dodatkowych źródeł danych, które pomogą ten rekord wzbogacić, niż dawać taką 

funkcjonalność, która jest bardziej telekonsultacją czy telekonsylium, niż związane ze zbieraniem 

danych. Na dzisiaj, w tym projekcie takiego zakresu nie przewidywaliśmy. Jak będzie taka 

możliwość za darmo, to oczywiście skorzystamy. Rozmowa telefoniczna też jest skutecznym 

sposobem. Bardziej nam zależy na tym, żeby dawać pacjentowi informację, gdzie mógłby 

ewentualnie zadzwonić, jak ma jakiś problem, albo się z nim skontaktować dowolnie czy to 

będzie telefon, czy to będzie mail. Wprost nie przewidywaliśmy takiego kanału komunikacji. To 

jest też temat, który jest nie łatwy wbrew pozorom, a wiązałby się z dodatkową funkcjonalnością 

i usługami, których w tym projekcie nie przewidywaliśmy.  
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Pytanie Nr 16 

od p. Władysława Węglarza - reprezentanta firmy Telemedis: 

- Było hasło o opiece koordynowanej. W jakim zakresie ta opieka koordynowana miałaby tu być 

uwzględniona? 

Odpowiedź na pytanie Nr 16 

udzielona przez p. Tomasza Berdygę – prowadzącego prezentację: 

- Jeżeli chodzi o opiekę koordynowaną, to głównie chodzi nam o to, żeby zrobić obieg danych, 

żeby pacjent jako centrum decyzyjny odnośnie swoich danych miał możliwość - w tej chwili nie 

ma – udostępnić te dane w każdym miejscu systemu, w którym się znajdzie. Tu nie mówimy o 

takiej koordynacji, że pacjent ma swojego koordynatora, tak jak w KOZ-ie. Ale to jest efekt 

uboczny. Jeżeli mamy zebrane wszystkie dane, to mamy więcej informacji i przez to, że 

reagujemy na to, co wynika z tych danych, to możemy tego pacjenta bardziej skoordynować. Na 

przykład, powiedzieć mu szybciej, nie czekając na zdarzenie, które może się z nim zdarzyć, że 

dostanie zawału – mam nadzieję, że to nie jest odległa rzeczywistość. Taka jest idea. Oczywiście 

pół świata naukowego, patrząc na IBM’a czy na Google’a, próbuje takie rzeczy robić. My nie 

mamy aż takich ambicji, ale myślimy, że na podstawie tych danych w określonych przypadkach 

jesteśmy w stanie pacjentowi pomóc. Ale też mówimy o dużo prostszych rzeczach. Jeżeli na 

przykład mamy leki, które pacjent bierze, leki, które zostaną zlecone na poziomie jednego 

naszego szpitala, plus leki, które zostaną zlecone AOS  plus leki, które pacjent sobie sam kupi, to 

możemy zobaczyć czy te leki wzajemnie nie są w sprzeczności i czy nie zaszkodzą temu 

pacjentowi. I tu jest też taki moment, w którym mamy możliwość reakcji. Wspomożenie 

koordynacji tego pacjenta czy tego, co się z nim dzieje nawet bez jego wiedzy. Także bardziej w 

tym zakresie, niż wskazanie, że będzie koordynator, który pilnuje tego pacjenta. Tutaj bardziej 

liczymy na taki algorytm. 

Czy Panowie z prawej strony Sali może mają jakieś pytania? 

 

Pytanie Nr 17 

od p. Damiana Bankiewicza - reprezentanta firmy Assecco: 

- Ja bym chętniej raczej zreasumował, co jest zakresem tego projektu. Tutaj raczej słyszymy o 

koncepcji projektu CARDIOlogic 3. Tu są do zrealizowania dwie usługi, tak?  Jedna usługa jest 

związana ze zbieraniem danych. 

Odpowiedź na pytanie Nr 17 

udzielona przez p. Tomasza Berdygę – prowadzącego prezentację: 

- Tak. Przy użyciu mobilnej aplikacji, która będzie podłączona do urządzeń, który posiada pacjent. 

I to będzie w jednym miejscu zebrane na poziomie Instytutu, a potem pacjent będzie dzięki tej 

aplikacji miał też możliwość w momencie, jeżeli pojawi się w innej jednostce, udostępnić te dane 

dla lekarza, u którego się pojawi.  

 

Pytanie Nr 18 

od p. Damiana Bankiewicza - reprezentanta firmy Assecco: 

- Tak. Ale tam jeszcze była gdzieś pokazana, czy w zakresie była wskazana aplikacja webowa. 

Czyli oprócz aplikacji mobilnej rozumiem, że ta sama funkcjonalność ma być również dostępna.  
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Odpowiedź na pytanie Nr 18 

udzielona przez p. Tomasza Berdygę – prowadzącego prezentację: 

- W dzisiejszej rzeczywistości to się niewiele różni. 

p. DB: - Ja tylko chcę się upewnić, że te dane, które są wprowadzane mają trafić do centralnego 

repozytorium, które zakładacie, że to będzie OpenEHR. 

Dyr. TB: - Tak. Bardzo skracając. Jeżeli chodzi o tą część webową, to na pewno mamy to 

zaplanowane. Chcemy to zintegrować z portalem pacjenta, który w tym roku kończymy. Także to 

będzie element, czy to będzie zintegrowane na tyle, że będzie można z jednego miejsca trafić w 

drugie, z drugiego miejsca trafić w to pierwsze. Ale to nie będzie element tego portalu, tylko jako 

dodatkowa usługa dla pacjenta. Bo już w tej chwili trenujemy udostępnienia danych pacjentowi z 

naszego systemu. w Instytucie od jakiegoś czasu trenujemy zbieranie danych, które są zbierane z 

różnych urządzeń, z systemu czy z telefonów przez pacjenta. Ten drugi element, to znaczy, 

udostępnienie danych dla innych jednostek, to jest, myślę, ważniejszym i większym wyzwaniem. 

Zakładamy, że pacjent będzie chciał skorzystać z tego systemu, bo to jest dla niego wartość. 

Będzie miał swoje dane dostępne. Pacjent będzie miał dostęp do wszystkich danych, które uda 

nam się zebrać w tym OpenEHR’rze i będzie mógł pokazywać lekarzowi, u którego się pojawi. 

Zresztą, pierwsza też ma swoją wartość. Ona jest prostsza i już realizowana w wielu systemach. O 

tej drugiej mówi się, ale ona nie jest realizowana.  

 

Jeżeli nie ma pytań, to ja bardzo Państwu dziękuję za uczestnictwo. Jeżeli oprócz tych pytań, 

które padły, miałyby Państwo jeszcze jakieś pytania, to zapraszam do kontaktu. Postaram się 

odpowiedzieć na wszystkie lub większość pytań. Oczywiście, zapraszam też do wzięcia udziału 

w postępowaniach w momencie, kiedy uda nam się pieniądze pozyskać. Bardzo Państwu 

dziękuję.  

    

Na tym zakończono prezentację założeń projektu. 

  

Przebieg prezentacji utrwalono za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. Protokół 

prezentacji opublikowano w dniu 07 grudnia 2017 r. na stronie internetowej Instytutu Kardiologii 

im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego. 

 

Załączniki do protokołu: 

1. Prezentacja publiczna założeń projektu „CARDIOlogic 2 – Rozwój innowacyjnych e-usług 

o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie usprawnienia koordynacji opieki dla pacjentów 

kardiologicznych”; 

2. Kopia listy uczestników prezentacji wraz z podpisami; 

3. Nagranie z publicznej prezentacji założeń projektu „CARDIOlogic 2 – Rozwój innowacyjnych          

e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie usprawnienia koordynacji opieki 

dla pacjentów kardiologicznych” 

 


