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Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia OSOZ 

Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia (OSOZ) jest nowoczesnym systemem informacyjno-informatycznym  
przeznaczonym do wspomagania zarządzania opieką zdrowotną. Unikalność projektu wynika z połączenia 
najważniejszych ogniw systemu opieki zdrowotnej – pacjenta, lekarza, farmaceuty – w jednym systemie 
oraz umożliwienia elektronicznej wymiany informacji o zdrowiu. Głównym przesłaniem systemu jest 
wspieranie zdrowia społeczeństwa poprzez dostarczanie informacji o zdrowiu oraz promocję skutecznej 
profilaktyki.  

W ramach systemu dla pacjentów udostępniane są Indywidualne Konta Zdrowotne.  

 

Indywidualne Konto Zdrowotne  

Indywidualne Konta Zdrowotne pozwalają na kompleksowe gromadzenie informacji o zdrowiu w jednym 
miejscu i dostępie do nich przez internet. Dane zasilające konto gromadzone są automatycznie 
z podmiotów współpracujących z systemem – placówek medycznych, aptek, laboratoriów medycznych oraz 
szpitali. Ponadto pacjent ma możliwość samodzielnego wprowadzania wpisów o własnym zdrowiu. Każdy 
wpis oznaczony jest źródłem pochodzenia, co zwiększa wiarygodność zgromadzonych danych. 

Na Indywidualnym Koncie Zdrowotnym mogą być gromadzone informacje o problemach zdrowotnych, 
wizytach lekarskich, wypisanych i zrealizowanych receptach, wystawionych skierowaniach na badania 
laboratoryjne i do specjalisty, wynikach badań laboratoryjnych oraz pliki ze zdjęciami np. prześwietleń.  
Dane te, za zgodą pacjenta, mogą być udostępnione lekarzowi w trakcie wizyty lekarskiej. Dzięki temu 
diagnoza lekarska jest znacznie trafniejsza, a zastosowana technologia leczenia może być tańsza 
i skuteczniejsza.  

Posiadanie konta zdrowotnego wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa leczenia w placówkach 
zdrowotnych współpracujących  z OSOZ, dzięki możliwości automatycznej kontroli interakcji i uczuleń. 
W trakcie ordynacji leków oraz podczas realizacji leków w aptece system OSOZ pozwala sprawdzić, czy 
aktualnie zlecane przez lekarza bądź wydawane w aptece leki są dla pacjenta bezpieczne. Systemy 
komputerowe lekarza oraz farmaceuty bezpośrednio łączą się z systemem OSOZ w takcie obsługi pacjenta. 
Następuje wówczas automatyczne porównanie aktualnych leków z tymi, które zostały wykupione przez 
pacjenta w ciągu ostatnich 30 dni i są zapisane na koncie pacjenta. Analiza leków odbywa się pod względem 
sprawdzania interakcji, jak również kontroli reakcji uczuleniowych, gdyż pacjent na swoim koncie ma 
możliwość wpisania leków oraz substancji aktywnych, na które jest uczulony. W przypadku wykrycia 
interakcji stosowny komunikat ostrzegawczy pojawia się natychmiast na monitorze lekarza lub farmaceuty, 
eliminując możliwość wydania pacjentowi leku niebezpiecznego lub takiego, który nie zadziała w ogóle. 

Za pomocą konta zdrowotnego pacjenci mogą korzystać z nowoczesnych form obsługi w placówkach 
medycznych i aptekach współpracujących z OSOZ, takich jak: internetowa rejestracja do lekarza, możliwość 
sprawdzania dostępności leków on-line we wskazanej aptece, otrzymywać powiadomienia za 
pośrednictwem wiadomości SMS oraz poczty e-mail.  

 

Serwisy zdrowotne w ramach Indywidualnego Konta Zdrowotnego 

W ramach konta zdrowotnego pacjenci uzyskują dostęp do wielu serwisów zdrowotnych ułatwiających 
codzienną opiekę nad zdrowiem, a zarazem zapewniających kompleksowość konta zdrowotnego.   

 Elektroniczna kartoteka pacjenta – zapewnia automatyczne gromadzenie informacji o zdrowiu 
z wykorzystaniem Karty Zdrowia Pacjenta z aptek, placówek medycznych, szpitali i laboratoriów 
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współpracujących z OSOZ.  Użytkownik konta ma również samodzielnego wprowadzania zapisów 
o zdrowiu, tak by informacje były kompletne.  

 Informacje Ratunkowe (Emergency Card) - to zbiór najważniejszych informacji dla służb 
ratownictwa medycznego pozwalających na szybką ocenę stanu zdrowia pacjenta, np. w przypadku 
nagłych wypadków, utraty przytomności pacjenta i braku możliwości udzielenia ważnych informacji 
o zdrowiu. Zakładka grupuje informacje ogólne (tj. nr karty, wiek, płeć, grupę krwi, w przypadku 
kobiet informacje o potencjalnej ciąży, informacje o ciałach obcych w organizmie np. rozrusznik 
serca), informacje o uczuleniach na substancje chemiczne lub leki, informacje o zażywanych lekach, 
chorobach przewlekłych, ostatnio udzielonych świadczeniach medycznych, ostatnich wynikach 
badań laboratoryjnych.  

Każdy lekarz współpracujący z OSOZ posiada kartę Lekarza OSOZ i jeśli zna numer karty pacjenta, 
bez przeszkód uzyska dostęp do danych zawartych w Informacjach Ratunkowych (pod warunkiem, 
że pacjent nie zastrzegł takiej możliwości na koncie). Dostęp lekarza do Informacji Ratunkowych 
odbywa się za pośrednictwem serwisu Ratownictwo Medyczne. 

 Profilaktyczne Programy Zdrowotne – zawierają informacje o rekomendowanych świadczeniach 
zdrowotnych, których celem jest systematyczne monitorowanie stanu zdrowia i zapobieganie 
problemem zdrowotnym w przyszłości. Programy zdrowotne są dostosowane do indywidualnych 
cech posiadacza konta zapisanych na koncie, jak np. wiek, płeć, problemy ze zdrowiem, zażywane 
leki. 

 Interakcje – serwis pozwalający na samodzielne przeprowadzenie przez pacjenta analizy interakcji 
pomiędzy lekami zażywanymi jednocześnie, można dokonać analizy do 10 leków. 

 Rejestracja on-line – możliwość umówienia wizyty lekarskiej do lekarza współpracującego z OSOZ. 
Za pomocą terminarza lekarza udostępnionego na platformie OSOZ pacjent samodzielnie wybiera 
termin wizyty, ma możliwość przesłania krótkiej informacji dla lekarza. Informacja o zgłoszeniu 
internetowym natychmiast wyświetlona zostaje na ekranie w rejestracji przychodni, gdzie 
rejestratorka akceptuje termin (istnieje możliwość automatycznego potwierdzania zgłoszeń 
internetowych przez przychodnię). Na konto pacjenta przesyłana jest informacja zwrotna 
z przychodni. Pacjent ma szybki dostęp do listy swoich lekarzy, w każdym czasie i miejscu może 
przeglądać status swoich rezerwacji przez internet. 

 Dostępność leków on-line  - możliwość sprawdzenia we wskazanej aptece, czy są dostępne leki 
poszukiwane przez pacjenta, opcjonalna możliwość poznania ceny leku (jeśli apteka udostępnia 
taką możliwość) wraz z zamawianiem leków on-line. 

 Programy Promocji Zdrowia – pacjent ma możliwość uczestnictwa w programach realizowanych na 
platformie OSOZ przez różnych organizatorów (np. apteki, placówki medyczne), zdobywania 
punktów w zamian za aktywność prozdrowotną, a następnie wymiany punktów na nagrody 
z elektronicznego katalogu nagród dostępnego na koncie zdrowotnym. 

 Znajdź aptekę – wyszukiwarka aptek w Polsce. Na koncie zdrowotnym w zakładce „Moje apteki” 
automatycznie przypisują się apteki, w których pacjent dokonał zakupu leków z użyciem Karty 
Zdrowia Pacjenta. Dodatkowo za pomocą wyszukiwarki Znajdź aptekę, pacjent może przypisać do 
konta samodzielnie dowolną aptekę. 

 Gdzie się leczyć? – wyszukiwarka placówek medycznych w Polsce. Konto zdrowotne w zakładce 
„Moi lekarze” automatycznie przypisuje lekarzy, w których pacjent w trakcie wizyty lekarskiej okazał 
Karty Zdrowia Pacjenta, a na konto zostały przesłane informacje o wizycie. 

 Baza Leków i Środków Ochrony Zdrowia (BLOZ) – sprawdzanie informacji o lekach funkcjonujących 
na polskim rynku farmaceutycznym. 
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 Baza Leków Unikalnych i na Ratunek (BLUR) – baza leków trudno dostępnych – pacjent ma 
możliwość zamieszczenia w bazie wpisu o poszukiwaniu lub oferowaniu do sprzedaży leku trudno 
dostępnego. Informacja po zweryfikowaniu jest przesyłana za pośrednictwem OSOZ do lekarzy 
i farmaceutów współpracujących z OSOZ, komunikat pojawia się bezpośrednio w oprogramowaniu 
medycznym i aptecznym, wpis widoczny jest również w serwisie BLUR.  

 Leki refundowane – dostęp do aktualnych informacji o lekach refundowanych, możliwość 
sprawdzenia informacji o tańszych zamiennikach leku. 

 Organizator lekowy – informacje o lekach i sposobie ich zażywania – informacje mogą być 
uzupełniane przez lekarza (podczas przepisywania leku w systemie medycznym) oraz samodzielnie 
uzupełniane przez pacjenta, istnieje możliwość otrzymywania powiadomień o zażyciu leku na 
wskazany adres e-mail, SMS-em (dla kont personalizowanych). 

 Monitorowanie Parametrów Zdrowotnych – możliwość prowadzenia dziennika pomiarów np. 
ciśnienia krwi, poziomu cukru, możliwość otrzymania powiadomienia o konieczności 
przeprowadzenia pomiaru (SMS, e-mail, tylko dla kont personalizowanych), obrazowanie 
zgromadzonych danych na wykresach i tabelach, możliwość wydruku i przedstawienia lekarzowi 
w trakcie wizyty lekarskiej. 

 Kalkulator Lekowy – zestawienie kosztów poniesionych na zakup leków w poszczególnych 
miesiącach. 

Indywidualne Konto Zdrowotne występuje w dwóch wariantach - całkowicie anonimowe oraz 
personalizowane na podstawie pisemnej zgody pacjenta. W obu przypadkach spełnia najwyższe standardy 
bezpieczeństwa, zaś zgromadzone dane medyczne, dostępne są w każdej chwili za zgodą pacjenta.  

 

Karta Zdrowia Pacjenta 

Dostęp do konta i zgromadzonych na nim informacji o zdrowiu pacjenta zapewnia Karta Zdrowia Pacjenta. 
Pełni ona funkcję indywidualnego identyfikatora pacjenta w systemie OSOZ. Pozwala na automatyczne 
gromadzenie informacji zdrowotnych na koncie oraz autoryzowane udostępnianie danych w placówkach 
medycznych. Karta umożliwia ponadto rejestrację on-line do lekarza współpracującego z OSOZ oraz 
rezerwację leków on-line w aptekach z OSOZ.  

 

 

Jak korzystać z karty w aptece? 

Kartę należy okazywać farmaceucie każdorazowo przed zakupem leków oraz realizacją recepty. Farmaceuta 
powinien zeskanować czytnikiem kod kreskowy umieszczony na karcie przed rozpoczęciem sprzedaży. 
Dzięki temu wszystkie informacje o zakupionych lekach i zrealizowanych receptach zostaną automatycznie 
przesłane na Indywidualne Konto Zdrowotne Pacjenta. 
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Jak korzystać z karty w przychodni? 

Pacjent powinien okazać kartę: 

 podczas rejestracji, by umożliwić przypisanie karty do kartoteki pacjenta w przychodni, 

 podczas wizyty w gabinecie lekarskim, by udzielić lekarzowi dostępu do informacji medycznych 
zawartych w Elektronicznej Kartotece Pacjenta, 

 podczas wizyty w gabinecie lekarskim, by informacje o przebiegu wizyty zostały zapisane na jego 
Indywidualnym Koncie Zdrowotnym. 

Użycie karty w gabinecie lekarskim każdorazowo wymaga autoryzacji pacjenta poprzez wprowadzenie kodu 
PIN.  

  

Wymiana informacji on-line w tzw. „w czasie rzeczywistym” 

Cechą wyróżniającą Indywidualne Konto Zdrowotne w systemie OSOZ jest wymiana informacji on-line 
w „czasie rzeczywistym”. Oznacza to, że informacje o zdarzeniach zdrowotnych udzielanych pacjentom 
w placówkach medycznych i aptekach, dopływają do systemu OSOZ w czasie zaledwie 0.7 sekundy, 
z częstością ok. 100 zdarzeń na sekundę, niezależnie od lokalizacji placówki opieki zdrowotnej. 
W podobnym czasie i z podobną szybkością system odpowiada pracownikom opieki zdrowotnej na pytania 
o niekorzystnych interakcjach, uczuleniach, poprawnościach recept. 

 

Portal informacyjny www.osoz.pl 

Całokształt działań związanych z zakładaniem i obsługą Indywidualnego Konta Zdrowotnego odbywa się za 
pośrednictwem portalu internetowego www.osoz.pl. 

Na portalu dostępne jest również konto demonstracyjne, na przykładzie którego możliwe jest zapoznanie 
się możliwościami konta zdrowotnego. 

 

http://www.osoz.pl/
http://www.osoz.pl/
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Rozwiązania Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia dla farmaceutów: 

 System Kontroli Recept – umożliwia sprawdzanie poprawności recepty podczas jej realizacji 
w aptece w obecności pacjenta – czy recepta nie została zablokowana przez NFZ jako skradziona 
lub zagubiona, czy nie jest powtórnie realizowana, 

 Komunikaty GIF - dostęp do aktualnych komunikatów Głównego Inspektora Farmaceutycznego 
wraz z możliwością blokowania sprzedaży zakwestionowanych leków, 

 Recepta elektroniczna - automatyczne wyświetlanie informacji o wszystkich pozycjach leków 
zaordynowanych przez lekarza (po zeskanowaniu numeru recepty), możliwość automatycznej 
kontroli interakcji i uczuleń, 

 Kontrola interakcji i uczuleń – komunikaty ostrzegawcze w momencie próby wydania pacjentowi 
leku, który może wchodzić w interakcję z innymi lekami zapisanymi na Indywidualnym Koncie 
Pacjenta i wykupionymi w ciągu ostatnich 30 dni lub może powodować reakcję uczuleniową 
w powiązaniu z informacją o uczuleniach zapisaną na koncie pacjenta, 

 Baza BLOZ - dostęp do ogólnopolskiej Bazy Leków i Środków Ochrony Zdrowia i możliwość 
sprawdzenia szczegółowych informacji o lekach dopuszczonych do obrotu w kraju, 

 Baza BLUR – Baza Leków Unikalnych i na Ratunek, możliwość wysłania komunikatu o poszukiwaniu 
leku trudno dostępnego lub posiadania w ofercie takiego leku. Komunikat jest weryfikowany, 
a następnie rozsyłany do aptek i lekarzy współpracujących z OSOZ oraz umieszczany w serwisie 
BLUR na portalu OSOZ, 

 Dostępność leków on-line – udostępnienie pacjentom możliwości sprawdzania informacji o lekach 
dostępnych aktualnie w aptece wraz z możliwością wyświetlania informacji o cenie leku oraz 
zamawianiem leków on-line. Identyfikacja pacjenta zgłaszającego się do apteki po odbiór 
zamówienia następuje za pomocą karty OSOZ (anonimowość konta), 

 Powiadomienia SMS - możliwość wysyłki informacji do pacjentów na telefon komórkowy 
bezpośrednio z programu aptecznego, 

 Wizytówka Internetowa Apteki - podstawowe dane teleadresowe apteki, lokalizacja na mapie, 
informacje o placówce, usługi świadczone w ramach współpracy z OSOZ tj. informacja o możliwości 
sprawdzania dostępności leków w aptece, zamawiania leków on-line, 

 Analizator Refundacyjny – możliwość przeprowadzenia symulacji zmian wartości magazynu przy 
uwzględnieniu możliwych zmian cen leków refundowanych i potencjalnych zmian w sprzedaży na 
skutek zmian w odpłatności pacjenta,  

 Programy Partnerskie - możliwość uczestnictwa farmaceuty /apteki w programach partnerskich 
realizowanych na platformie OSOZ, prowadzonych przez sieci aptek, producentów leków, 
hurtownie farmaceutyczne, możliwość prowadzenia własnego programu, 

 Serwis Farmaceuty - możliwość porównywania wyników pracy apteki z innymi aptekami na tle 
regionu i kraju (dane statystyczne). Po zalogowaniu do serwisu apteka włącza usługi, które chce 
udostępnić pacjentom np. Dostępność leków on-line, modyfikuje wizytówkę internetową, może 
skorzystać z Analizatora Refundacyjnego. 

 


