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Health Level Seven International (HL7)

HL7 jest rodziną standardów opisujących sposób wymiany informacji 

pomiędzy systemami medycznymi, opracowanych przez organizację o tej 

samej nazwie (http://www.hl7.org. . Najbardziej znanymi elementami 

standardu są:

HL7 v2 – komunikacja pomiędzy systemami (messaging) oraz

HL7 v3 – opisujący kwestie związane ze składnią i semantyką dokumentów 

klinicznych (CDA - Clinical Document Architecture).
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klinicznych (CDA - Clinical Document Architecture).



Reguł tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej 

Polska implementacja standardu HL7 CDA na potrzeby 

elektronicznych dokumentów medycznych przetwarzanych na 

Platformie P1:

1. recepta

2. skierowanie

3. zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne
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2. skierowanie

3. zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne



Recepta

3/21/2017 Footer5



Dokumenty medyczne, które podlegają wymianie między usługodawcami i 

pacjentami, a których Platforma P1 nie przetwarza:

4. konsultacja lekarska / karta porady ambulatoryjnej

5. sprawozdanie z badania laboratoryjnego

6. opis wyniku badania diagnostycznego

7. karta informacyjna leczenia szpitalnego

8. karta odmowy przyjęcia do szpitala

9. protokół operacyjny
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9. protokół operacyjny

10. wpis do karty uodpornienia

11. karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej, na którą składa się pięć 

dokumentów:

a) karta wywiadu pielęgniarskiego

b) karta oceny stanu pacjenta

c) plan opieki pielęgniarskiej

d) zalecenia pielęgniarskie przy wypisie ze szpitala

e) raport pielęgniarski



Karta informacyjna
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IHE - Integrating the Healthcare Enterprise

W ramach swoich prac tworzy profile integracyjne, które 

opisują scenariusze wymiany danych tak aby były one 

kompatybilne i kompletne. IHE w swoich wytycznych wskazuje 

jako zasadne użycie standardu HL7 i DICOM. Komisja 

Europejska wskazała w decyzji 2015/1302 z dnia 2015-07-28 

profile IHE jako rekomendowane do wykorzystania w 

zamówieniach publicznych w obszarze ochrony zdrowia. Pełen 
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zamówieniach publicznych w obszarze ochrony zdrowia. Pełen 

tekst decyzji wraz z listą profili znajduje się pod adresem: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1457291942528&uri=CELEX:32015D130



IHE Connectathon
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Dziękuje za uwagęDziękuje za uwagę
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