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Konferencja
inaugurującą
projekt
EpiBaza
–
Udostępnienie Zasobów Ogólnopolskiego Systemu
Nadzoru Epidemiologicznego i Środowiskowego nad
Bezpieczeństwem
Ludności,
prowadzony
przez
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH.

Opis projektu:
NIZP-PZH posiada unikatowy zasób danych stanowiących informację sektora publicznego (ISP)
dotyczących zdrowia ludności Polski, jak również bezpieczeństwa żywności i zagrożeń
środowiskowych. Dane zbierane są i przekazywane do NIZP-PZH przez Państwową Inspekcję
Sanitarną (PIS) i jej jednostki organizacyjne w ramach rutynowego nadzoru epidemiologicznego
i urzędowej kontroli żywności.
Dane te stanowią istotne źródło informacji koniecznej dla działań planistycznych zarówno dla
jednostek administracji publicznej różnych szczebli, dla służby zdrowia jak i przedsiębiorców
pracujących w powiązanych branżach. Dostęp do danych pozwala na identyfikację zagrożeń zdrowia
publicznego, w tym dokonanie ocen ryzyka i analizy trendów w zakresie wpływu obecności
niepożądanych substancji lub drobnoustrojów w żywności na zdrowie konsumenta oraz umożliwia
wypracowanie strategii zwalczania chorób, planów na wypadek epidemii, a także planów urzędowej
kontroli i monitoringu. Dane mogą także zostać użyte do oszacowania popytu na usługi medyczne
i/lub zapotrzebowania na produkty lecznicze, czy być wykorzystane przez branżę spożywczą. Obecny
sposób gromadzenia danych (rozproszone dane elektroniczne oraz dokumenty papierowe) utrudnia
wykorzystanie zgromadzonych informacji nie tylko pracownikom NIZP-PZH, ale również innym
stronom i zainteresowanym podmiotom, którym dostęp do ISP jest zagwarantowany prawem.
Istotą projektu jest zmiana powyższej sytuacji poprzez wprowadzenie kluczowych usprawnień
w procesie gromadzenia i przechowywania danych poprzez budowę Systemu, który będzie
integrował wszystkie źródła danych posiadanych i pozyskiwanych przez NIZP-PZH w taki sposób, aby
możliwe stało się udostępnianie wspomnianych informacji.
Projekt EpiBaza dzieli się na dwa obszary tematyczne:
Obszar 1 - Nadzór Epidemiologiczny nad Chorobami Zakaźnymi
Udostępnianie zasobów danych z zakresu występowania chorób zakaźnych w Polsce oraz
informatyzacja procesu ich gromadzenia i przetwarzania. Dane dotyczące przypadków zachorowań
gromadzone są zgodnie z art. 30 Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi.
Obszar 2 - Bezpieczeństwo Żywności
Udostępnianie zasobów danych z zakresu bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności, jej
zanieczyszczeń chemicznych, substancji dodatkowych oraz substancji migrujących do żywności
z materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, pozostałości pestycydów i GMO

oraz informatyzacja procesu ich gromadzenia i przetwarzania. Wyniki badań laboratoryjnych
żywności będą przekazywane przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
Cele Projektu EpiBaza:







Udostępnianie rzetelnych danych bieżących z obszarów nadzoru epidemiologicznego nad
chorobami zakaźnymi i bezpieczeństwa żywności
Udostępnianie on-line danych historycznych będących w posiadaniu NIZP-PZH w obszarze
nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi i bezpieczeństwa żywności
Udostępnianie zasobów ISP poprzez NIZP-PZH:
o w trybie 24/7
o dla każdego odwiedzającego – brak konieczności rejestracji/logowania
Wytworzenie narzędzia, które pozwoli w sposób ciągły zasilać punkt ISP bieżącymi danymi
Udostępnienie narzędzia do analizy danych on-line

Odbiorcy danych EpiBazy:














Minister Zdrowia
Główny Inspektor Sanitarny
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH
Stacje sanitarno-epidemiologiczne
Inne organy sprawujące nadzór epidemiologiczny nad chorobami zakaźnymi
Inne agencje rządowe, w tym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Agencja Oceny Technologii
Medycznych i Taryfikacji
Inne organy kontroli urzędowej odpowiedzialne za nadzór nad żywnością
Inne organy administracji centralnej, np. Minister Rolnictwa
Urzędy wojewódzkie i powiatowe, samorząd terytorialny
Szkoły wyższe, instytuty naukowo-badawcze
Media
Przedsiębiorstwa, np. z branży farmaceutycznej, z branży rolno-spożywczej
Ogół społeczeństwa, organizacje pozarządowe

Informacje formalne o Projekcie EpiBaza:
Projekt nr/akronim: POPC.02.03.01-00-0003/15 / EpiBaza
Tytuł projektu: „EpiBaza – Udostępnienie zasobów Ogólnopolskiego Systemu Nadzoru
Epidemiologicznego i Środowiskowego nad Bezpieczeństwem Ludności”.
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie
2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów
nauki” (typ projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych).
Okres realizacji: od 2016-08-01 do 2019-07-31
Dofinansowanie: 25 533 805,04 zł
Realizator projektu: Narowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH
Kierownik projektu: mgr Krzysztof Rachuta
Kierownicy zespołów zadań: dr Małgorzata Sadkowska-Todys, dr Jacek Postupolski, Paweł Budziosz,
Monika Wróbel-Harmas.

