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PODLASKI SYSTEM INFORMACYJNY
E-ZDROWIE

Najwyższa Izba Kontroli
Warszawa, styczeń 2018 r.
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Dlaczego podjęliśmy kontrolę? (1)

Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie (PSIeZ)
to bez wątpienia jeden z najistotniejszych projektów ostatnich lat
realizowanych w województwie podlaskim. Jego istota opierała
się na informatyzacji opieki zdrowotnej, a waga i zarazem
trudność w realizacji determinowana była przez wiele czynników
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Dlaczego podjęliśmy kontrolę? (2)
Istotność

polegająca m.in. na umożliwieniu pacjentom i lekarzom
dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej
przez Internet bez wychodzenia z domu

Wielowymiarowość

w projekcie brały udział zarówno podmioty lecznicze
jak i organy założycielskie

Złożoność

polegająca m.in. na założeniu, że korzyści z Projektu
zostaną osiągnięte przez trzy grupy interesariuszy

Innowacyjność

projekt był jednym z pierwszych i jako jedyny miał
w założeniach bardzo duży udział pacjenta

Wartość finansowa
58,3 mln zł
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Co kontrolowaliśmy? (1)
Głównym celem kontroli NIK było sprawdzenie:
Czy wdrożenie Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie
przyczyniło się do uzyskania korzyści przez trzy grupy
interesariuszy:
organy założycielskie

podmioty lecznicze

pacjenci i personel medyczny
Źródło: www.fotolia.com
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Co kontrolowaliśmy? (2)
Pacjenci
 czy umożliwiono dostęp do swojej, kompletnej dokumentacji medycznej
za pośrednictwem portalu pacjenta?
 czy umożliwiono rejestrację do poradni specjalistycznych drogą
elektroniczną?
 czy usprawniony został proces komunikacji z zakładami opieki
zdrowotnej?

Podmioty lecznicze wraz z personelem medycznym
 czy personel medyczny uzyskał szybki i bezpieczny dostęp do dokumentów
medycznych pacjenta, nawet jeżeli był leczony w innym szpitalu?
 czy usprawniony został obieg dokumentów w ZOZ?
 czy obniżeniu uległy koszty archiwizowania dokumentacji w formie
papierowej?

Organy założycielskie
 czy nastąpiła poprawa jakości nadzoru właścicielskiego?
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Kogo kontrolowaliśmy? (1)
Kontrolę NIK przeprowadzono w 16 podmiotach:
w 10 podmiotach leczniczych

38% *

w 5 starostwach powiatowych

w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Podlaskiego (lider)

50% *

*Kontrolę przeprowadzono w 10 (z 26) podmiotach leczniczych i 5 (z 10) starostwach powiatowych,
które brały udział w Projekcie
Źródło: www.fotolia.com
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Kogo kontrolowaliśmy? (2)

SP ZOZ w Sejnach
Starostwo Powiatowe w Sejnach
SP ZOZ w Augustowie
Starostwo Powiatowe w Augustowie
SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej
SP ZOZ w Sokółce
Starostwo Powiatowe w Sokółce
SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Białostockie Centrum Onkologii
Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o.
Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem
Starostwo Powiat. w Wysokiem Mazowieckiem
SP ZOZ w Siemiatyczach
Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
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Stwierdzony stan (1)
Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie
– dobór uczestników Projektu
Podmioty lecznicze realizujące projekt udzieliły w 2016 roku
świadczeń dla:

34%

pacjentów korzystających
w tym czasie z publicznej
opieki zdrowotnej
w województwie
podlaskim
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Stwierdzony stan (2)
Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie
– kalendarium
2007-2011 – opracowywanie koncepcji
2011-2016 – okres planowania i realizacji
2016-2021 – okres trwałości

2007

2011

2016

2021

2011-2017 (do 9 marca)
– okres objęty kontrolą
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Stwierdzony stan (3)
Zrealizowane w ramach Projektu produkty:
Portal e-Usługi Medyczne
umożliwiający zdalną rejestrację do poradni
specjalistycznych w podmiotach leczniczych

Repozytorium elektronicznej
dokumentacji medycznej

umożliwiające zdalny dostęp pacjentów i lekarzy
do elektronicznej dokumentacji medycznej
pacjenta

Portal menedżerski
umożliwiający organom założycielskim nadzór
nad podmiotami leczniczymi przez elektroniczny
dostęp do raportów i analiz
Źródło: www.fotolia.com

NA POZIOMIE PODMIOTU LECZNICZEGO
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Stwierdzony stan (5)
Portal e-Usługi Medyczne

24%
30%
70%
31%
15%

EFEKTY

poradni specjalistycznych w podmiotach objętych kontrolą
nie zostało udostępnionych w systemie elektronicznej
rejestracji na wizyty
kontrolowanych podmiotów leczniczych możliwość
e-rejestracji ograniczało do wybranej, nieznacznej liczby
godzin pracy poradni (nawet jednej godziny tygodniowo)
podmiotów leczniczych nie zapewniło pacjentom
rejestrującym się elektronicznie do poradni, aktualnych
informacji o możliwych terminach wizyt
podmiotach leczniczych błąd systemowy uniemożliwiał
zarejestrowanie wizyty do poradni
podmiotów leczniczych biorących udział w PSIeZ nie
potwierdzało pacjentom terminów wizyt zarezerwowanych
online

11

Stwierdzony stan (6)

NA POZIOMIE PACJENTA

Portal e-Usługi Medyczne

EFEKTY

0,29%

tylko 3.467 mieszkańców województwa założyło
konto na portalu pacjenta, niezbędne do zdalnej
rejestracji do poradni specjalistycznych
w podmiotach leczniczych biorących udział w PSIeZ

0,07%

świadczeń udzielonych w 2016 roku
w skontrolowanych podmiotach mogło odbyć się
po zdalnym umówieniu terminu wizyty
(408 potwierdzonych rejestracji)

NA POZIOMIE PODMIOTU LECZNICZEGO
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Stwierdzony stan (7)
Repozytorium elektronicznej
dokumentacji medycznej

EFEKTY

 tylko 7 rodzajów dokumentów (zamiast kompletu) było
przekazywanych z podmiotów leczniczych na platformę
regionalną, do których – za pośrednictwem konta na portalu –
dostęp mieli pacjenci
 nawet w ramach tej samej poradni tylko część lekarzy tworzyła
elektroniczną dokumentację medyczną
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Stwierdzony stan (8)

NA POZIOMIE PACJENTA

Repozytorium elektronicznej
dokumentacji medycznej

0,03%
0,03%

EFEKTY

tylko 123 pacjentów, którzy odwiedzili podmioty
lecznicze uczestniczące w PSIeZ w 2016 roku, wyraziło
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
w tym danych medycznych, co jest niezbędne
do zdalnego dostępu do własnej elektronicznej
dokumentacji medycznej
jedynie 372 mieszkańców województwa podlaskiego
aktywowało swoje konto na portalu, przez co uzyskało
dostęp do elektronicznych wersji własnej
dokumentacji medycznej
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Stwierdzony stan (9)
Portal menedżerski

45%

EFEKTY

raportów (40 z 88 skontrolowanych) wskazywało
dane niezgodne ze stanem faktycznym

niewłaściwa integracja systemów (nieodpowiedni przepływ
danych) była powodem nierzetelności danych generowanych
w systemie raportowo-analitycznym
nie można było wykorzystywać efektywnie portalu
menedżerskiego do zarządzania podmiotem leczniczym
oraz do sprawowania nad nim nadzoru właścicielskiego
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Stwierdzony stan (10)
Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie
– inne ustalenia

70%

skontrolowanych podmiotów leczniczych nie w pełni
wykorzystywało sprzęt teleinformatyczny zakupiony z budżetu
projektu

70%

skontrolowanych podmiotów leczniczych nie zapewniło
właściwej ochrony wrażliwych danych medycznych,
gdyż m.in. nie odbierały byłym pracownikom dostępu
do systemów informatycznych

Źródło: www.fotolia.com
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Stwierdzony stan (11)
Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie
– w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym,
największym podmiocie leczniczym
w województwie

Koszt projektu w USK: 3,9 mln zł
Liczba zrealizowanych świadczeń: 156 tys., tj. 40% wszystkich świadczeń w 2016
roku zrealizowanych w podmiotach leczniczych objętych kontrolą
Efekty Projektu w półtorarocznym okresie jego trwałości:
dokumentów w formie elektronicznej przesłanych przez Szpital
na Platformę Regionalną, celem ich udostępnienia pacjentom
i lekarzom
poradni specjalistycznych, do których była możliwość zdalnego
zarejestrowania się
zgód pacjentów na przetwarzanie ich danych osobowych,
w tym danych medycznych pozyskanych od pacjentów
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Ocena ogólna (1)

Zakładane korzyści projektu Podlaski System
Informacyjny e-Zdrowie wpisywały się w strategię
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju opartego
na e-usługach. W ramach Projektu, zrealizowanego
za 58.331,8 tys. zł, wyposażono podmioty lecznicze
w nowoczesny sprzęt informatyczny wraz
z oprogramowaniem i infrastrukturą sieciową.
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Ocena ogólna (2)
Z powodu ograniczeń finansowych, Projekt zaplanowano
i zrealizowano tylko w 26 wybranych podmiotach
leczniczych, w których w 2016 roku udzielono świadczeń
jedynie co trzeciemu pacjentowi korzystającemu
z publicznej opieki zdrowotnej w województwie
podlaskim. W konsekwencji, wyłącznie pacjenci
korzystający ze świadczeń w tych podmiotach i personel
w nich zatrudniony może korzystać z wdrożonych
rozwiązań. Z tego samego powodu
nie zinformatyzowano wszystkich oddziałów szpitalnych
(np. bloku operacyjnego, rehabilitacji) w jednostkach
uczestniczących w Projekcie.
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Ocena ogólna (3)
Pomimo upływu 16 miesięcy od rzeczowego zakończenia
realizacji Projektu i wyposażenia partnerów w pełni
funkcjonalne narzędzia informatyczne (poza systemem
raportowo-analitycznym), nie osiągnięto wszystkich
zakładanych korzyści tego przedsięwzięcia.
Pacjentom nie zapewniono elektronicznego dostępu do
ich kompletnej dokumentacji medycznej, a elektroniczna
rejestracja wizyt była możliwa tylko do wybranych
poradni i na niektóre godziny ich funkcjonowania.
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Ocena ogólna (4)

Z powodu niewykorzystywania funkcjonalności systemów
informatycznych, nie zapewniono szybkiego
i bezpiecznego dostępu do dokumentów medycznych
pacjentom, lekarzom oraz innym podmiotom leczniczym.
Przyczyną tego mogło być również niewłączenie służb
medycznych w proces planowania rozwiązań Projektu.
Szpitale nie wprowadziły też usprawnionego obiegu
korespondencji, do czego miał służyć, zakupiony do
kontrolowanych jednostek za 703,1 tys. zł, system EOD.
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Ocena ogólna (5)
Z uwagi na niewłaściwy przepływ informacji pomiędzy
wdrożonymi programami (niewłaściwa integracja), system
raportowo-analityczny generował dane niezgodne
ze stanem faktycznym. Przy pomocy tego narzędzia
nie można było zatem zarządzać podmiotami leczniczymi
oraz sprawować nad nimi nadzoru właścicielskiego.
Podmioty lecznicze nie zadbały o pełne bezpieczeństwo
wrażliwych danych medycznych, gromadzonych
w systemach informatycznych. Powszechne było
na przykład nieodbieranie byłym pracownikom dostępu
do tych systemów.
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Ocena ogólna (6)

W ocenie NIK, w przypadku większego zaangażowania
partnerów i lidera Projektu w wykorzystywanie
funkcjonalności narzędzi informatycznych, nadal możliwe
jest osiągnięcie wszystkich jego założonych korzyści
dla każdej z grup interesariuszy. Zasadnym też jest
propagowanie rozwiązań Projektu w innych podmiotach
leczniczych i wspieranie ich wdrażania, aby mogła z jego
rozwiązań korzystać jak największa grupa pacjentów
i personelu medycznego.
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Wnioski – Minister Zdrowia

rozważenie zmiany art. 23a ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej, w sposób nakładający obowiązek
zapewnienia pacjentom możliwości rejestracji wizyt drogą
elektroniczną każdego dnia, w godzinach udzielania
świadczeń opieki zdrowotnej, czyli na takich samych
zasadach jak w przypadku wizyt rezerwowanych drogą
tradycyjną
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Wnioski – Marszałek Województwa Podlaskiego

 rozważenie rozszerzania Projektu o inne podmioty
lecznicze i na wszystkie ich komórki organizacyjne,
tak aby w przyszłości Projekt mógł przynieść korzyści
jak najliczniejszej grupie pacjentów i lekarzy
 zapewnienie pozyskiwania od partnerów Projektu
rzetelnych informacji na temat wdrożenia
i wykorzystywania systemów informatycznych
zakupionych w ramach Projektu
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Wnioski – dyrektorzy szpitali
 wzmożenie działań w zakresie informowania
pacjentów o korzyściach Projektu – powinno być
to zadanie personelu medycznego
 wykorzystywanie oprogramowania zakupionego
w ramach Projektu do wytwarzania elektronicznej
dokumentacji medycznej oraz przechowywania
i przekazywania jej na poziom regionalny
 umożliwienie pacjentom rejestracji wizyt przez portal
pacjenta do wszystkich poradni i na wszystkie godziny
ich funkcjonowania
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Wnioski – dyrektorzy szpitali

 zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu
raportowo-analitycznego, w tym wyegzekwowanie
od dostawców oprogramowania usunięcia
nieprawidłowości z uwagi na kończący się okres asysty
powdrożeniowej
 zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych
w systemach informatycznych danych osobowych
pacjentów
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Wnioski – kierownicy organów założycielskich

wyegzekwowanie prawidłowego funkcjonowania
systemu raportowo-analitycznego w podległych
podmiotach leczniczych, co umożliwi wykorzystywanie
portalu menadżerskiego do nadzoru nad podległymi
podmiotami leczniczymi
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Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Białymstoku

