Internetowe Konto Pacjenta
– swobodne zarządzanie dokumentacją medyczną
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Historia
2 kwietnia 2010 r. – przekazanie ogłoszenia do UE
7 kwietnia 2010 r. – opublikowanie ogłoszenia
30 czerwca 2010 r. – termin składania prac konkursowych
7 września 2010 r. – ogłoszenie wyników konkursu

Analiza prac konkursowych:
Łącznie ponad 2000 stron

Ranking prac

Liczba
punktów

Identyfikacja autorów pracy

I miejsce

444

Unizeto Technologies S.A.

II miejsce

398

Konsorcjum:
Kamsoft S.A.
Asseco Poland

III miejsce

393

Konsorcjum: Qumak Sekom S.A.
UHC Sp. z o. o.
SAS Institute Sp. z o. o.

IV miejsce

388

Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o.

V miejsce

300

Konsorcjum:
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A
BONAIR S.A.

VI miejsce
VII miejsce
VIII miejsce
IX miejsce

298
287
280
263

Wasko S.A.
Sygnity S.A.
Accenture Sp. z o.o.
Comarch S.A.

Historia

15 października 2010 r. – rozpoczęcie negocjacji
umowy z Unizeto Technologies S.A. (tryb z wolnej
ręki)
5 stycznia 2011 r. – zawarcie umowy z Unizeto
19 stycznia 2011 r. – opublikowanie ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia

Wprowadzenie
Internetowe Konto Pacjenta jest elementem dużego zintegrowanego systemu
informatycznego przeznaczonego dla ochrony zdrowia.
Nowoczesny system powinien:
• stawiać pacjenta w centrum zainteresowania,
• likwidować bariery związane ze skomplikowanymi
__strukturami organizacyjnymi,
• być elastyczny i otwarty na zmiany,
• integrować liczne systemy informatyczne
(zarówno funkcjonujące jak i budowane)
• umożliwiać wymianę danych między systemami
_medycznymi a innymi:
• ubezpieczenia,
• pracodawcy,
• naukowcy.

a wszystko po to, by

poprawić
standardy opieki medycznej

Wprowadzenie
Do tej pory dokumentacja medyczna gromadzona była w ZOZ, w którym powstała
i na specjalne życzenie pacjenta była udostępniana.
Internetowe Konto Pacjenta umożliwi swobodne zarządzanie indywidualną
dokumentacją medyczną przez Pacjenta.

Kluczowe cechy systemu

• System przechowuje dane osobowe pacjenta
•Gromadzone dane będą miały charakter elektronicznej kopii indywidualnej
dokumentacji medycznej, udostępnianej za pośrednictwem elektronicznego
kanału transmisji danych a nie dokumentacji medycznej w myśl
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie
rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
(Dz.U. 2010 nr 252 poz. 1697)
• Nie będą miały statusu dokumentu elektronicznego w myśl Ustawy z
dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130,
poz. 1450 z późn. zm).
• Wiarygodność pochodzenia danych zostanie zapewniona poprzez
mechanizmy systemowe (bazujące na mechanizmach PKI - Public Key
Infrastructure)

Prototyp systemu IKP
Zasięg terytorialny obejmie:
• Pacjentów chorych na cukrzycę w wieku od
18 lat leczących się w Krakowie,

• Lekarzy rodzinnych oraz Lekarzy
diabetologów z Krakowa,
• poradnie POZ oraz poradnie diabetologiczne
z Krakowa.

Użytkownicy systemu
Użytkownikami systemu
Internetowe Konto Pacjenta są:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pacjent
Lekarz
Operator
Pracownik administracyjny ZOZ
Pielęgniarka/położna
Ratownik medyczny
Diagnosta laboratoryjny
Felczer
Analityk
Merytoryczny administrator systemu
Techniczny administrator systemu
Pracownik centrum wsparcia

Stan aktualny
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Liczba aktywnych kont: 40
Liczba złożonych wniosków oczekujących na aktywację: 200

Infolinia IKP

Bezpłatna Infolinia IKP
800 919 199
Infolinia czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8 do 18.

Dziękuję za uwagę
info@ikp.gov.pl
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