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Polska Izba

Informatyki Medycznej

Szanowni Państwo,

odpowiadając na list otwarty z dnia 5 listopada 2021 r. zawierający postulat 

wypracowania stałego mechanizmu finansowania obszarów związanych z informatyką 

w powiązaniu z wyceną świadczeń medycznych kontraktowanych przez Narodowy 

Funduszu Zdrowia, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Informatyzacja systemu ochrony zdrowia jest od kilku lat jednym z priorytetowych działań 

prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia. Założeniem resortu jest to, aby ten proces 

cyfryzacji przebiegał stopniowo, w kolejno zaplanowanych etapach. Realizacja tego 

procesu jest możliwa tylko w atmosferze dialogu z środowiskiem medycznym i tak 

przebiegały wszystkie dotychczasowe etapy wdrożenia e-usług w ochronie zdrowia:                 

e-recepty, e-skierowania, obecnie prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej 

(EDM) i raportowania zdarzeń medycznych (ZM). Dążmy do tego, aby dalej w formie 

współpracy i wzajemnego zrozumienia rozwijać obszar informatyzacji. 

W okresach poprzedzających wejście w życie kolejnych e-usług zdrowotnych 

Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Centrum e-Zdrowia wspierały 

świadczeniodawców w procesie transformacji cyfrowej poprzez dofinansowania oraz 

szkolenia. Dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania było 

do tej pory możliwe m.in. w ramach środków NFZ. W 2018 r. NFZ dysponował na ten cel 

budżetem w wysokości 50 mln zł, a w 2019 r. – 40 mln zł. W obu latach wnioski od 

świadczeniodawców opiewały na niższe kwoty niż udostępnione finansowanie. W 2020 

r. NFZ miał na informatyzację świadczeniodawców zarezerwowany budżet w wysokości 

aż 100 mln zł, a w 2021 r. – w wysokości 150 mln zł. 
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Możliwość uzyskania dofinansowania z NFZ była przewidziana m.in. w zakresie EDM na 

podstawie odpowiednich zarządzeń Prezesa NFZ, w efekcie których zrealizowano dwa 

pilotaże. Pierwszy Pilotaż EDM trwał od sierpnia 2020 r. do końca kwietnia 2021 r., 

skierowany był do najliczniejszej grupy usługodawców realizujących świadczenia 

zdrowotne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej i leczenia szpitalnego. Usługodawcy mogli uzyskać dofinasowanie 

nabycia urządzeń informatycznych lub oprogramowania, lub usług związanych                           

z uruchomieniem raportowania Zdarzeń Medycznych (ZM) lub prowadzeniem wymiany 

EDM, lub aktywnego udziału w Pilotażu EDM. Mając na względzie potrzebę dalszego 

wsparcia usługodawców, uruchomiono drugi etap Pilotażu EDM, który trwał do końca 

czerwca 2021 r. i był skierowany do wszystkich usługodawców posiadających zawarte 

umowy z NFZ. W jego ramach usługodawcy mogli również uzyskać dofinasowanie 

nabycia i sfinansowania urządzeń informatycznych lub oprogramowania, lub usług 

związanych z uruchomieniem raportowania ZM lub prowadzeniem wymiany EDM, oraz 

finansowanie aktywnego udziału w Pilotażu EDM. Warto podkreślić, że pilotaże 

zapewniające możliwości uzyskania dofinansowania na zakup sprzętu trwały aż do 

momentu wejścia w życie w obowiązku wymiany EDM.

Ministerstwo Zdrowia wspólnie z Centrum e-Zdrowia prowadzi szereg działań 

skierowanych do dostawców wspierających ich w integracji z P1. Równolegle trwają 

szkolenia w ramach projektu: „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”, na których są omawiane 

zagadnienia z zakresu EDM i ZM. 

Możliwości kontynuowania wsparcia w zakresie informatyzacji dla różnych grup 

podmiotów leczniczych są i będą przedmiotem analiz po stronie Ministerstwa Zdrowia                 

i jednostek podległych resortu. Na tym etapie warto wspomnieć, że działania w ramach 

inwestycji dedykowanej rozwojowi obszaru zdrowia cyfrowego mają objąć m.in.:

 Poprawę cyberbezpieczeństwa w sektorze ochrony zdrowia poprzez 

wzmocnienie potencjału podmiotów leczniczych – upowszechnienie procedur 

nadzoru, raportowanie incydentów, wzmocnienie cyberobrony

 Poprawę dojrzałości cyfrowej podmiotów leczniczych:

 infrastruktura wymiany danych,

 infrastruktura i oprogramowanie IT,
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 kompetencje cyfrowe,

 wzmocnienie kompetencji kadry placówek w zakresie 

cyberbezpieczeństwa,

 W ramach REACT-EU jest planowana realizacja dwóch projektów 

pozakonkursowych dotyczących wsparcia placówek Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej w procesie ich informatyzacji. Pierwszy projekt ma na celu wsparcie 

na poziomie centralnym i jest związane z dostawą do POZ niezbędnego sprzętu 

informatycznego oraz integrację z centralnymi rozwiązaniami systemu                            

e-zdrowia. Zostanie uruchomione narzędzie informatyczne, które będzie 

darmowym rozwiązaniem do wykorzystania przez placówki POZ. W ramach 

drugiego projektu jest planowane wsparcie placówek POZ w formie zakupu 

sprzętu komputerowego oraz wsparcie w formie grantów na zakup pozostałej, 

niezbędnej infrastruktury informatycznej i oprogramowania, w tym integrację 

z platformą P1. Łącznie zostanie objętych wsparciem 2000 placówek POZ z całej 

Polski.

Z uwagi na trwające negocjacje zakresu poszczególnych programów operacyjnych 

w ramach funduszy UE 2021-2027 trudno jednoznacznie wskazać, jakie działania 

zostaną uznane za kwalifikowalne i jakie podmioty w poszczególnych programach czy 

konkursach będą mogły ubiegać się o wsparcie. Mając na to względzie, wiążące 

informacje w tym zakresie będą mogły zostać przekazane na późniejszym etapie 

realizacji programów.

Powyższe działania mają na celu wsparcie podmiotów leczniczych w przełamaniu 

bariery związanej z inwestycjami w sprzęt i oprogramowanie niezbędnymi do 

transformacji cyfrowej. Tak samo jak w innych obszarach, w których Ministerstwo 

Zdrowia udziela wsparcia podmiotom leczniczym w inwestycjach (np. w zakresie 

aparatury medycznej), nie jest narzucana kwota lub wartość procentowa kontraktu 

z płatnikiem, która powinna zostać przeznaczona na utrzymanie inwestycji. Ministerstwo 

Zdrowia nie ma intencji, aby regulować sposób gospodarowania wewnętrznymi 

budżetami podmiotów leczniczych, zadanie to jest zadaniem kierowników podmiotów 

leczniczych i zależy od wewnętrznej polityki budżetowej.

Mając na względzie powyższe wyjaśnienia, informuję, że Ministerstwo Zdrowia nie 

przewiduje ustanowienia stałego mechanizmu finansowania obszarów związanych                      

z informatyką w powiązaniu z wyceną świadczeń medycznych kontraktowanych przez 

NFZ w 2022 r. Niemniej będziemy podejmować inne działania ukierunkowane na rozwój 
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cyfryzacji ochrony zdrowia oraz zapewnienia wsparcia w tym zakresie dla różnych grup 

podmiotów leczniczych. Dużą szansą na realizację inwestycji IT w obszarze ochrony 

zdrowia będzie nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2027, w której w obszarze 

zdrowia jako kluczowe działania wskazuje się zwiększenia dostępności do świadczeń, 

wsparcie infrastrukturalne oraz dalszą informatyzację systemu ochrony zdrowia. 

Z poważaniem

Piotr Węcławik 

Dyrektor 
/dokument podpisany elektronicznie/
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