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Rozwiązanie e-SENS sukcesem przetestowane na IHE Connectathon 2015 

Pod koniec kwietnia 2015,  projekt e-SENS przetestował pierwszą integrację modułu technicznego „przesyłu 

dowodów” - mechanizmu, którego celem jest osiągnięcie niezaprzeczalności (ang. Non-Repudiation) w procesie 

transgranicznej komunikacji. Rozwiązanie zaprezentowano podczas piętnastej Europejskiej konferencji IHE 

Connectathon 2015, corocznego maratonu testowego. W tym roku został on zorganizowany w Luksemburgu, w 

siedzibie IHE Europe przy współpracy z luksemburską narodową agencją e-zdrowia - Agence eSanté. Podczas 

trwającego tydzień wydarzenia, 300 uczestników reprezentujących 74 firmy wykonało 2300 testów za pomocą 

narzędzia zgodnego z Gazelle GITB. ‘e-Zdrowie’, jeden z pilotażowych obszarów projektu e-SENS, wykorzystał to 

wydarzenie, aby zademonstrować efektywność modułu „przesyłu dowodów” poprzez integrację z 

oprogramowaniem OpenNCP, które umożliwia bezpieczną wymianę danych pomiędzy państwami UE, przez 

Krajowe Punkty Kontaktowe ds. Transgranicznej Opieki Zdrowotnej. 

Głównym celem projektu e-SENS jest zapewnienie interoperacyjności w świadczeniu elektronicznych usług 

publicznych z zakresu zdrowia, zamówień publicznych, sprawiedliwości czy prowadzenia działalności 

gospodarczej. Jest to możliwe dzięki uniwersalnym „modułom technicznym”. Moduł „przesyłu dowodów” 

wchodzący w skład Europejskiej Interoperacyjnej Architektury Referencyjnej e-SENS pozwala na osiągnięcie 

niezaprzeczalności w transgranicznej wymianie danych. Wersja modułu „przesyłu dowodów” dla obszaru ‘e-

Zdrowia’, która została przetestowana podczas IHE Connectathon 2015, jest modyfikacją profilu IHE ATNA. Jest 

ona gotowa do wykorzytsania w branży IT / e-Zdrowie. Darmowy dostęp do niej można uzyskać pod adresem: 

https://bitbucket.org/openncp/e-sens-non-repudiation/src. 

‘e-Zdrowie’ jest jednym z kilku obszarów w projekcie e-SENS, który zostanie przetestowany w ramach pilotażu.  

Domena ‘e-Zdrowie’ ma na celu poprawę dostępu do usług opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej. Kontynuuje 

ona prace  poprzedniego Projektu Pilotażowego – epSOS. Projekt ten dotyczył rozwoju dziedziny e-Zdrowia,  

umożliwiając dostęp do Kart Pacjentów i e-Recept w wybranych krajach Europy. Rozwiązania projektów 

wspierają implementację Dyrektywy 2011/24 dotyczącej stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece 

zdrowotnej. Dyrektywa obliguje również państwa członkowskie do uruchomienia Krajowego Punktu 

Kontaktowego ds. Transgranicznej Opieki Zdrowotnej. 

Włochy, Grecja, Luxemburg i Portugalia, wspólnie z Dyrektoratem Generalnym Komisji Europejskiej ds. zdrowia 

i bezpieczeństwa żywności, będą uczestniczyć w pilotażu (dot. Kart Pacjentów i e-Recept) na początku czerwca 

2015. Równolegle, centralne usługi openNCP zostaną zaktualizowane do ogólnych standardów w celu integracji 

modułu „e-Przesyłki” (lokalizacja usług i zdolność wyszukiwania), aby umożliwić Komisji Europejskiej 

zarządzanie usługą centralną. Usprawnienia te pozwolą na zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem 

usług. Ostatni z planowanych modułów technicznych, który zostanie zintegrowany, umożliwi pracownikom 

służby zdrowia bezproblemową identyfikację elektroniczną pacjentów w celu uzyskania dostępu do 

dokumentacji medycznej za granicą.  

http://wiki.ds.unipi.gr/display/ESENS/ABB+-+EvidenceEmitter
http://wiki.ds.unipi.gr/display/ESENS/ABB+-+EvidenceEmitter
https://bitbucket.org/openncp/e-sens-non-repudiation/src
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