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IT w szpitalach – lista najczęściej
stwierdzanych nieprawidłowości
Na przykładzie kontroli pt. Podlaski System Informacyjny
e-Zdrowie (P/16/059)
Najwyższa Izba Kontroli
Warszawa, 28 czerwca 2018 r.
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Co to jest e-Zdrowie? (1)

e-Zdrowie

W dużym skrócie to informatyzacja opieki zdrowotnej, proces
niezwykle złożony i trudny do realizacji, ale konieczny z uwagi na
mnogość korzyści, które może przynieść.
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Co to jest e-Zdrowie? (2)
Definicja Komisji Europejskiej
Prawidłowo wdrożony system powinien:
 być narzędziem i usługą wykorzystującą technologie informacyjne
i komunikacyjne, które mogą ulepszyć profilaktykę, diagnostykę, leczenie,
monitorowanie i zarządzanie,
 pomagać całemu społeczeństwu poprzez ulepszenie dostępu do usług
opieki zdrowotnej i poprawę ich jakości oraz zwiększenie efektywności
całego sektora zdrowia,
 obejmować: wymianę informacji oraz danych między pacjentami
i podmiotami świadczącymi usługi zdrowotne, szpitalami, pracownikami
służby zdrowia oraz podmiotami odpowiedzialnymi za sferę
teletechniczną.
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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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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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Co zaplanowano i 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

08

Co zaplanowano i 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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Co zrobiono i jak to działa (1)
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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Co zrobiono i jak to działa (2)
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

NA POZIOMIE PODMIOTU LECZNICZEGO
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Co zrobiono i jak to działa (3)
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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Co zrobiono i jak to działa (4)

NA POZIOMIE PACJENTA

Repozytorium elektronicznej
dokumentacji medycznej

EFEKTY

0,03%

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

0,03%

jedynie 372 mieszkańców województwa podlaskiego
aktywowało swoje konto na portalu, przez co uzyskało
dostęp do elektronicznych wersji własnej
dokumentacji medycznej
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Co zrobiono i jak to działa (5)

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)
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Co zrobiono i jak to działa (6)
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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Co zrobiono i jak to działa (7)
Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie
– inne ustalenia

73%

w 11 na 15 poradni w SP ZOZ w Siemiatyczach nie
wykorzystywano sytemu HIS do wytwarzania elektronicznej
dokumentacji medycznej

73%

28 z 38 analizowanych dokumentów medycznych w SP ZOZ
w Dąbrowie Białostockiej dokumentacja elektroniczna
zawierała często tylko „…” albo odesłanie do dokumentacji
„papierowej”

0%

w żadnym ze skontrolowanych podmiotów leczniczych nie
zastąpiono papierowego obiegu dokumentów obiegiem
elektronicznym

Źródło: www.fotolia.com
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Co zrobiono i jak to działa (8)
Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie
– inne ustalenia

50%

skontrolowanych podmiotów leczniczych nie wykorzystywało
modułu systemu ERP do kalkulacji kosztów leczenia

70%

skontrolowanych podmiotów nie wykorzystywało drukarek
specjalistycznych i czytników kodów kreskowych do
zaopatrywania pacjentów w opaski zawierające znaki
identyfikacyjne zamiast danych personalnych

Źródło: www.fotolia.com
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Bezpieczeństwo danych (1)
Nie zapewniło właściwej ochrony wrażliwych danych
medycznych

70%

skontrolowanych podmiotów leczniczych nie odbierało byłym
pracownikom dostępu do systemów informatycznych

60%

skontrolowanych podmiotów leczniczych nieodpowiednio
przechowywało kopie bezpieczeństwa

Źródło: www.fotolia.com

18

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie
w 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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Jak wprowadzać zmiany z sukcesem? (1)

Jedyną rzeczą stałą jest proces ciągłych zmian
Heraklit z Efezu

Metoda na osiągnięcie sukcesu to odpowiednie zarządzanie zmianą,
w tym przekonanie personelu, głównie medycznego, o korzyściach płynących
z nowych rozwiązań informatycznych i nowych możliwości.
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Jak wprowadzać zmiany z sukcesem? (2)
Błędy popełnione przez zarządzających
procesem zmian w projekcie PSIeZ

90%

skontrolowanych podmiotów leczniczych nie powołano
zespołu do wdrożenia projektu i nie wyznaczono liderów
zmian

60%

skontrolowanych szpitali nie konsultowano opiniowanej
dokumentacji projektowej z personelem medycznym

4 dni

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wyznaczył
taki termin na opiniowanie dokumentacji – co w praktyce
uniemożliwiało wnoszenie konstruktywnych uwag

Źródło: www.fotolia.com
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Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości
1. Niewłaściwie przeprowadzony proces konsultacji lub brak konsultacji z
personelem szpitala.
2. Elektroniczna rejestracja ograniczona była do wybranych poradni i na
niektóre godziny ich funkcjonowania.
3. Terminy wizyt widoczne w systemie e-rejestracji były nieaktualne, a jeśli
już były właściwe, to podmioty lecznicze nie potwierdzały terminów
wizyt pacjentom.
4. Zamiast kompletnej dokumentacji medycznej, tylko siedem dokumentów
medycznych pacjenta było dostępnych elektronicznie.
5. Nie w pełni zapewniono bezpieczeństwo danych wrażliwych.
6. Niewykorzystywanie sprzętu zakupionego w ramach procesu
informatyzacji.
7. Niepromowanie nowych rozwiązań wśród pacjentów. W rezultacie oraz z
powodu nie w pełni działających funkcjonalności systemu e-zdrowia,
jedynie nieznaczny odsetek (ułamek promila) mieszkańców
województwa podlaskiego posiadał możliwość korzystania z
dobrodziejstw projektu
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Wyniki kontroli NIK
www.nik.gov.pl
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Najwyższa Izba Kontroli

