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REGIONALNY  SYSTEM  MONITOROWANIA 

I  EWALUACJI  PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH 

VII Spotkanie  

Pomorskiego Forum Samorządowego  

ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia 



Dz.U. 2008 nr 163 poz. 1024  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazywania informacji o 

programach zdrowotnych oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje 

 

Projekt z 15 grudnia 2014 roku 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z … w sprawie przekazywania informacji o programach polityki zdrowotnej 

oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje 

• obecnie projekt w fazie konsultacji 

• prawdopodobny termin wydania – I półrocze 2015r. 

 
NAJWAŻNIEJSZE  ZMIANY w projekcie: 
 

• rezygnacja z sprawozdawczości papierowej - sprawozdawczość tylko drogą elektroniczną – przez 

ePUAP  

• sprawozdawczość tylko programów posiadających pozytywną opinię AOTMiT, bądź są na etapie 

uzyskiwania opinii – zapobieganie sytuacji raportowania inicjatyw oraz działań w obszarze ochrony 

zdrowia i profilaktyki nie mieszczących się w definicji Programu Polityki Zdrowotnej 

• jedna tabela – programy planowane i zrealizowane (do wyboru opcja), 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20081631024


REGIONALNY  SYSTEM  MONITOROWANIA 

I  EWALUACJI  PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH 

CEL  SYSTEMU: 

 

• Szeroki i ogólnodostępny portal  zawierający dane dotyczące wszystkich programów 

zdrowotnych na terenie województwa. Portal składać się ma z 2 podstawowych 

elementów: strony www oraz bazy danych. Celem jego przygotowania jest 

utworzenie platformy informacyjno – edukacyjnej w zakresie zadań realizowanych na 

terenie województwa pomorskiego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia oraz 

stworzenie profesjonalnej bazy danych zapewniającej rzetelną informację o 

programach i działaniach zdrowotnych realizowanych w województwie pomorskim 

 

• Portal na bieżąco uaktualniany o informacje związane z programami  

 

• Baza danych obejmująca również działania nie będące programami zdrowotnymi 
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ETAPY: 

 

• Podpisanie umowy na zaprojektowanie i uruchomienie serwisu internetowego www 

Regionalnego Systemu Monitorowania i Ewaluacji Programów Zdrowotnych (wraz z 

projektem szaty graficznej, bazą danych programów zdrowotnych, szablonami 

formularzy i modułem interaktywnych wykresów oraz map), 

 

• Przeprowadzenie szkoleń dla administratora systemu bazy danych programów 

zdrowotnych, szkolenia użytkowników UMWP, przygotowanie użytkowników do 

przeprowadzenia testów akceptacyjnych i zarządzania systemem treścią CMS, 

wdrożenia portalu i systemu bazy programów zdrowotnych.  

 

• Przeprowadzenie testów akceptacyjnych przez Departament Zdrowia, które dotyczyły 

funkcjonalności systemu bazy danych programów zdrowotnych, systemu zarządzania 

treścią CMS oraz elementów serwisu internetowego 

 

• Przygotowanie systemu dla użytkowników zewnętrznych 
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ZMIANY  SYSTEMU: 

 

• Wymuszone planowanymi zmianami regulacji prawnych 

 

• Konieczność  poważnej rekonstrukcji systemu (obowiązek przesyłania danych przez 

ePUAP - sprawozdawczość tylko programów posiadających pozytywną opinię 

AOTMiT, zmiana tabel). Do rozważenia pozostanie: 

- kwestia możliwości „zasysania” danych z formularzy przesyłanych przez ePUAP 

- konieczność uzupełnienia bazy danych o działania prozdrowotne 

 

• Obecnie brak informacji MZ o rozwiązaniach technicznych – w jakiej formie dane 

będą opracowywane ( np. aktywny arkusz kalkulacyjny lub inna forma)   
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PRZED  NAMI: 

 

• Oczekiwanie na publikacje ostatecznej treści Rozporządzenia i równoczesne 

ustalanie zmian z architektem systemu 

 

• Szkolenia osób odpowiedzialnych za wprowadzanie danych i zabezpieczenie 

wsparcia technicznego 

 

• Testy systemu – 2015 rok 

 

• Pełne uruchomienie systemu – 2016 rok – przy pierwszej elektronicznej 

sprawozdawczości 

 



Dziękuję za uwagę 


