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WSTĘP

Realizacja podstawowych procesów informacyjnych, takich jak gromadzenie, 
przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie informacji, nieodłącznie wymaga 
podejmowania decyzji związanych z porządkowaniem zasobów, które ma początkowo 
ułatwić, usprawnić, a w miarę rozrastania się zbioru nawet umożliwić przeprowadza
nie na nim operacji. Porządkowanie to odbywa się według określonych dla danego 
zbioru zasad. Sam proces, i zasady go regulujące, należą do koniecznych dla powsta
nia systemu -  już nie tylko chaotycznego zasobu pewnych treści, ale ich zbioru upo
rządkowanego, prowadzonego zgodnie z przyjętymi dlań regułami.

Obecnie właściwie w każdym obszarze działalności człowieka dostrzega się ko
nieczność rozszerzenia zakresu wykorzystywanych zasobów informacji i sposobów 
ich gromadzenia, opracowania i udostępniania, dąży do uporządkowania zasobu wie
dzy i informacji zarówno o sobie, o swoich usługach, ofercie, historii, edukacji itd., jak 
i danych wykorzystywanych we własnej działalności, pochodzących z własnego środo
wiska oraz z zewnątrz. Pr^rost informacji w każdej dziedzinie wiedzy naukowej oraz 
w każdym obszarze praktyki zawodowej pow'oduje, że coraz mniej osób potrafi w tym 
gąszczu odszukać właściwy dla siebie element. Aby w tym „oceanie informacji” zna
leźć najtrafniejszą odpowiedź na zgłaszaną potrzebę informacyjną, podejmowane są 
próby systematyzacji zasobów, porządkowania ich według pewnych Huczy, klasyfika
cji, układów. Powstają nowe kierunki zarządzania (zarządzanie wiedzą), typy organi
zacji (organizacje uczące się), zasady i narzędzia poruszania się po tak skonstruowa
nych sieciach i systemach.

Stąd za przedmiot niniejszej rozprawy uznano skonstruowanie modelu rozległego 
systemu informacyjnego (opartego na nowoczesnych teoriach z zakresu informacji 
naukowej), któiy może znaleźć zastosowanie w dwóch kluczovtych dla człowieka dome
nach: zdrowiu i kulturze. Zasadność podjęcia takiej próby modelowania we wskazanych 
obszarach wynika z ich specyfiki (poniżej przedstawiono uzasadnienie dla wyboru tych 
właśnie obszarów), jak również z dostrzeżonej potrzeby uporządkowania pojęć i proce
sów związanych z informacją w obu domenach. Model taki, wykorzystujący istniejące 
rozwiązania teleinformatyczne, związany ze wzrostem znaczenia informacji we współ
czesnym świecie, uznano za konieczny także dla zapewnienia efektywności zarządzania 
informacją w danym obszarze.

Metodologia i przegląd zawartości pracy

w  pracy podjęto i przeprowadzono następujące działania kluczowe dla zagadnień 
modelowania rozległych systemów informacyjnych (RSI) w obszarach zdrowia i kul
tury:
•  analizę podstaw pojęciowych, z propozycją typologii informacji dla potrzeb RSI 

(rozdział 2),
•  kategoryzację użytkowników ze względu na ich potrzeby i kompetencje informacyj

ne (rozdział 5), wraz z propozycją metodyki badania potrzeb informacyjnych w śro
dowisku sieciowym (rozdział 6),



•  krytyczną analizę istniejących rozwiązań modelowych RSI dla obszarów zdrowia 
i kultury (rozdział 4),

•  zaproponowanie modelu rozległego systemu informacji, którego celem jest m.in. 
uzupełnienie luk dostrzeżonych w projektach systemów informacyjnych dla do
men zdrowia lub kultury (opisanych w literaturze), w świetle nowoczesnych teorii 
społecznych (społeczeństwo sieciowe) i dostępnych rozwiązań technicznych (roz
dział 3),

•  przegląd narzędzi lingwistycznych stosowanych w systemach informacyjnych ob
sługujących obszary zdrowia i kultury (rozdział 7).

Ponadto w rozdziale 1 omówionowybrane podejścia z zakresu socjologii (społe
czeństwo sieciowe) oraz nauk o organizacji i zarządzaniu (zarządzanie wiedzą), które 
w znaczny sposób kształtują nie tylko myślenie systemowe o procesach informacyj
nych, ale również warunkują ich realizację pod względem technicznym, kulturowym, 
organizacyjnym czy edukacyjnym.

Przedstawiony powyżej zespół zagadnień służyć ma m.in. wskazaniu założeń dla 
tworzenia modelu rozległego systemu informacyjnego; stanowi także tło dla tezy 
pracy, którą jest stwierdzenie: optymalizacja metod i technik zaspokajania 
potrzeb informacyjnych użytkownika wymaga poprawy funkcjonalności 
rozległych systemów informacyjnych. Systemy te są wyodrębniane ze względu 
na ich zakres (obejmujący całą domenę -  np. zdrowia lub kultury), jak również uni
wersalne zasięgi (jak geograficzny, formalny); obejmują klasyczne w bibliologii sys
temy informacyjno-wyszukiwawcze, jak i systemy umożliwiające dostęp do innych 
typów informacji (np. faktograficznej, skierowującej, sytuacyjnej).

Zadania i problemy informacyjne są wciąż na tyle nowe z punktu widzenia róż
nych dziedzin działalności człowieka, że wymagają przede wszystkim uporządkowa
nia terminologicznego oraz -  niekiedy -  doprecyzowania znaczeń i zastosowań 
wybranych pojęć związanych z informacją. Wydawnictwa informacyjne dla poszcze
gólnych dyscyplin, kształtujące sposób postrzegania rzeczywistości przez przedsta
wicieli danego obszaru nauki czy praktyki, często definiują podstawowe pojęcia 
w sposób ograniczony zakresem danej dziedziny. W związku z tym przeprowadzono 
analizę stosowanych dotąd w naukach o zdrowiu definicji informacji oraz przedsta
wiono proporcje terminów, których wprowadzenie pomoże w modelowaniu spójne
go systemu informacyjnego, wraz z podaniem ich definicji'. Właściwe interpretowa
nie tych terminów jest niezbędne dla zrozumienia sposobu wartościowania 
informacji oraz porządkowania i korzystania z jej zasobów przez potencjalnych użyt
kowników.

Pr^ęcie  zaspokajania potrzeb użytkownika jako głównego kryterium oceny funk
cjonalności systemu wymaga wskazania podstawowych grup użytkowników rozległego 
systemu informacyjnego obsługującego daną domenę (a więc odpowiednio: użytkow
ników informacji dotyczącej zdrowia i kultury), z podaniem zakresu i charakteru dzia
łania każdej z nich. Kategoryzacja taka została przeprowadzona przez autorkę^ według 
kryterium rodzaju podmiotu (instytucjonalny- indywidualny, ze szczególnym wyróż
nieniem pacjentów jako grona o szczególnych potrzebach informacyjnych), a głębiej -  
grupy zawodowej, dla obu badanych domen.

' Przeprowadzenie podobnej analizy dla domeny kultury okazało się utrudnione ze względu na 
brak definicji terminu „informacja” w  analogicznych wydawnictwach z zakresu nauk o kulturze. Nie 
oznacza to jednak, że problem atyka ta nie je st poruszana w badaniach, czego przykłady czytelnik 
znajdzie w dalszej części pracy.

^Zob. rozdz. 5.



Badanie i klasyfikowanie odbiorców informacji służyć ma optymalizacji usług 
oferowanych przez rozległy system informacyjny. Prezentacja grup użytkowników 
oraz analiza ich potrzeb stanowią punkt odniesienia i element weryfikacji jakości ist
niejących projektów systemów i rozwiązania modelowego.

Wiele miejsca poświęcono zagadnieniom związanym z potrzebami informacyjny
mi, uświadomionymi i nieuświadomionymi, potencjalnymi i zgłaszanymi przez po
szczególne kategorie użytkowników instytucjonalnych i indywidualnych. Potrzeby 
te zostały przez autorkę uporządkowane i szczegółowo opisane z zastosowaniem kry
teriów proponowanych przez Davida Nicholasa^, z uwzględnieniem podziału na po
trzeby dotyczące informacji o charakterze naukowym, a więc związanych z rozwojem 
dyscypliny, wykorzystywanych również w procesie nauczania -  uczenia się oraz infor
macji praktycznych, niezbędnych w pracy zawodowej lub dla pacjentów czy osób ko
rzystających z oferty kulturalnej. W odniesieniu do sfery opieki zdrowotnej przedsta
wiono też charakterystykę wybranych przykładów potrzeb pracowników opieki 
zdrowotnej (przytoczony przykład polski odnosi się do badań B. Niedzwiedzkiej"* do
tyczących potrzeb informacyjnych menedżerów służby zdrowia), które obrazują za
równo metodologię przyjętą we współczesnych pracach badawczych w tym zakresie, 
jak i uzyskiwaną dzięki nim wiedzę. Zaproponowano metody badania potrzeb infor
macyjnych w systemach rozlegfych, wykorzystujące narzędzia elektroniczne dla ce
lów gromadzenia i przetwarzania danych. Stałe badanie potrzeb (poprzez m.in. moni
torowanie zachowań informacyjnych) należy do kluczowych elementów właściwego 
zarządzania RSI*, a jego wyniki wpływają m.in. na: dobór źródeł informacji i organiza
cję dostępu do nich (aparat informacyjno-wyszukiwawczy, architektura informacji, 
narzędzia lingwistyczne), formy prezentacji, narzędzia komunikacji z użytkowni
kiem, rozwój ilościowy i jakościowy systemu.

W pracy przedstawiono wybrane propozycje, projekty i realizacje istniejących pol
skich i obcych systemów porządkowania, gromadzenia i/lub wykorzystywania infor
macji, które zostały zaprojektowane przede wszystkim dla celów dokumentowania 
czy finansowania opieki zdrowotnej bądź działalności kulturalnej. Są one świadec
twem potrzeby uporządkowania działań informacyjnych, ale -  jak pokazano -  często 
ograniczają się do wybranego tylko aspektu działalności w danym sektorze. Ich pre
zentacja i analiza stanowi dodatkowe uzasadnienie dla proponowanego modelu RSI 
o szerszym zakresie i -  jak to starano się udowodnić -  większej elastyczności i funk
cjonalności.

W projektowaniu modelu RSI zwrócono uwagę przede wszystkim na użytkowni
ka, jego rolę w proponowanej strukturze, funkcjonalność systemu w odniesieniu do 
realizacji potrzeb informacyjnych, oraz ze względu na stosowane w nim narzędzia lin
gwistyczne. Obszerność tych zagadnień spowodowała, że w pracy nie podjęto wątków 
niewątpliwie ważnych dla funkcjonowania RSI, takich jak prawne uwarunkowania

 ̂Zob. tegoż: Potrzeby informacyjne. Warszawa 2001.
B. Niedźwiedzka: Modyfikacja modelu zachowań informacyjnych menedżerów w świetle wyni

ków badania zachowań informacyjnych menedżerów. „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2002 nr 1, 
s. 22-34; tejże: Potrzeby informacyjne menedżerów w instytucjach ochrony zdrow otnej w  Polsce. 
„Zdrowie i Zarządzanie” 2001 nr 3-4 s. 63-72; tejże: Potrzeby informacyjne menedżerów w samorzą
dowych wydziałach ds. zdrowia i Kasach Chorych, związanych z  realizacją celów Narodowego Pro
gramu Zdrowia. „Zdrowie Publiczne” 2001 vol. 111 nr 4, s. 227-232.

* RSI -  rozległy system informacyjny. Wykaz skrótów wykorzystanych w tekście -  zob. str. 307-308.



działań informacyjnych^ czy ekonomia informacji. Niewiele miejsca poświęcono rów
nież szczegółowej analizie dostępnych dla obu dziedzin zasobów informacyjnych, 
przede wszystkim ze względu na ich mnogość oraz problem zapewnienia aktualności 
danych. Kiyterium aktualności było również przyczyną dość ogólnej prezentacji tech
nicznej strony rozległego systemu informacji. Ocena jakości zaprezentowanych na
rzędzi lingwistycznych wymaga z kolei lokalnych badań analitycznych prowadzonych 
przez poszczególne instytucje, dopiero na ich podstawie można by próbować przed
stawić taką ocenę w ujęciu syntetycznym.

Przyjęto, że rozległy system informacyjny definiowany jest przez swój zakres 
(specjalizację, domenę działalności człowieka, której dotyczy). Realizowane w nim 
procesy informacyjne w oczywisty sposób wymagają wykorzystania rozwiązań telema- 
tycznych*. Zasoby informacyjne (w skali całego systemu, w zależności od rodzaju 
uczestniczących w nim podmiotów) mają zasięgi (chronologiczny, geograficzny, for
malny, językowy) „dążące” do uniwersalizmu.

Rozległy system informacyjny składać się może (i zazwyczaj tak jest konstruowa
ny) z podsystemów wyodrębnianych na podstawie zasięgu (formalnego, geograficz
nego, językowego) i/lub kolejnych ograniczeń zakresu do dyscypliny, specjalizacji 
czy pola badawczego/obszaru działalności w obrębie danej domeny. System informa
cyjny może przybierać różne formy, zależnie od postaci gromadzonych danych, jak 
i jego uczestników.

Jednym z typów systemu (i jednocześnie podsystemem) jest system informacyj- 
no-wyszukiwawczy, obejmujący zasoby informacji dokumentalnej. Nie jest to jed
nak jedyna egzemplifikacja RSI. Innym przykładem, spełniającym kiyteria zapropo
nowane w rozdziale 3, może być bezpośrednie spotkanie osób wymieniających 
między sobą informacje na wskazany temat.

W modelu uwzględniono także kanafy przekazywania informacji między wszyst
kimi ogniwami oraz w kontaktach ze środowiskiem zewnętrznym, odwołując się do 
potrzeb informacyjnych w analizowanych przykładowo obszarach: zdrowia oraz kultu
ry. Uporządkowanie zasad gromadzenia i przepływu informacji w działalności nauko
wej i praktycznej, zgodne z profilem placówek oraz potrzebami użytkowników (na 
podstawie ich regularnego badania), z pewnością spowodowałoby poprawę obsługi 
informacyjnej pracowników i klientów zewnętrznych, a więc dostępność danych, ich 
aktualność, dostosowanie posiadanych informacji do kompetencji nałożonych na 
daną instytucję.

Budowanie systemu informacji zgodnie z przyjętym założeniem dotyczącym 
charakteru organizacyjnego takiej struktury, a więc obejmującego wiele podmiotów 
zarówno jako autorów, źródła, jak i użytkowników informacji, wymaga wskazania tych
że podmiotów oraz określenia ich wartości informacyjnej. W związku z tym zapropo
nowano trzy podstawowe typy źródeł informacji wykorzystywanych w działalności 
informacyjnej o wskazanym zasięgu-instytucjonalne, drukowane i elektroniczne-  
i podano ich charakteiystykę.

Organizowanie i wykorzystywanie zasobów informacji wymaga odpowiednich 
narzędzi, do któiych należą również narzędzia leksykalne—począws^ od terminolo
gii specjalistycznej stosowanej w danej dziedzinie nauki i praktyki (klasyfikacje), 
a skończyws^ na językach informacyjno-wyszukiwawc^ch oraz ontologiach tworzo-

’ Jeżeli chodzi o aspekt informacyjny działalności instytucji kultury, obszerne opracowanie tej 
problematyki można znaleźć w: S. Kurek-Kokocińska: Informacja. Zagadnienia teoretyczne i uwarun
kowania prawne działalności informacyjnej. Łódź 2004.

Szerzej zob. rozdz. 3.



nych dla potrzeb realizacji procesów informacyjnych. Znajomość tych narzędzi oraz 
posługiwanie się nimi to obecnie umiejętności konieczne dla każdego użytkownika 
specjalistycznych serwisów informacyjnych. W związku z tym zaprezentowano wybra
ne przykłady narzędzi stosowanych w obszarach zdrowia i kultury.

Budowanie rozległego systemu informacyjnego dla dowolnego obszaru działal
ności v^ymaga za każdym razem przeprowadzenia działań opisanych w poszczególnych 
częściach pracy, a więc analizy możliwości potencjalnych elementów danego obszaru 
oraz zaproponowania takich narzędzi i procedur ich wykorzystania i/lub obsługi, aby 
zapewnić optymalną działalność systemu z punktu widzenia wszystkich zaintereso
wanych.

Rozważania przedstawione w kolejnych rozdziałach z pewnością nie wyczerpują 
poruszonych zagadnień. Analiza problemów organizacji zasobów i procesów informa
cyjnych przedstawiona została według koncepcji ukształtowanej w kulturze zachod
niej, europejskiej, jak można założyć -  odmiennej od punktu widzenia właściwego 
dla innych grup kulturowych (w rozumieniu dorobku nauki, cywilizacji, dziedzictwa 
intelektualnego, edukacyjnego i kulturalnego). Kultury mieszkańców krajów afry
kańskich, azjatyckich, czy Ameryki Południowej, choć podlegają również wpływom 
europejskim i amerykańskim, często w odmienny sposób postrzegają tak stan zdro
wia człowieka, jak i produkty kultury, a przez to odmiennie kształtują się ich potrzeby 
informacyjne dotyczące tych aspektów życia. Wskazanie tych różnic (jednak bez ich 
wartościowania), a przez to poznawanie (nieograniczonych zapewne) możliwości in
terpretowania dostępnej wiedzy, byłyby szczególnie cenne zwłaszcza wobec swobod
nego dostępu do informacji.

Wspomniane odmienności kulturowe ujawniają się także w odmiennych sposo
bach organizacji i zarządzania sferami opieki zdrowotnej czy kultury. Prezentacja 
wszystkich znanych form nie wydaje się możliwa, tym niemniej ujednolicenie struk
tury RSI nie powinno wykluczać zróżnicowania rozwiązań jednostkowych (lokalnych). 
Wręcz przeciwnie -  podstawowe relacje modelowe pozwalają na łączenie elementów 
różnego pochodzenia i form organizacyjnych, ze względu przede ws^stkim na reali
zację potrzeb informacyjnych, a nie tylko zgodność formalną.

Tematyką nieopisaną w tej rozprawie, a wymagającą dalszych badań, są procesy 
informacyjne realizowane przez użytkowników indywidualnych w sposób nieformal
ny, przede wszystkim w środowisku Web 2.0. Przy założeniu, że rozlegfy system infor
macyjny jest narzędziem obsługującym potrzeby społeczeństwa sieciowego (według 
definicji M. Castellsa^), powinien on być otwarty na zasoby i narzędzia wykorzysty
wane w nieformalnych społecznościach sieciowych. Otwarte pozostają pytania o zaso
by tworzone i udostępniane, o informacje wymieniane w tych środowiskach, o sposo
by poszukiwania odpowiedzi na potrzeby informacyjne, o wiarygodność źródeł, czy 
wreszcie -  jeśli chodzi o przestrzeń kultury- o dokumenty (obiekty) pierwotne do
stępne wyłącznie w nieformalnej sferze sieci internetowej.

 ̂Zob. np. M. Castells; The information age: economy, society and culture. Wyd. 2. Blackwell Pu
blishing, 2000-2004.



Modelowanie systemów -  założenia

Modelowanie systemowe jest metodą rozwijaną na gruncie nauki o systemach*, 
rozumianej jako poznawanie i badanie elementów rzeczywistości z punktu widzenia 
ich organizacji, wzajemnych relacji i oddziaływań, sposobów funkcjonowania®. Jest 
realizowane w różnych formach, począwszy od modelowania tzw. miękkiego, opiso
wego, częściej stosowanego w naukach humanistycznych i społecznych, po tzw. twar
de modele matematyczne i cybernetyczne. Pozwala lepiej przedstawiać badane 
obiekty, dzięki wyraźniej ujawniającym się w modelach takim zjawiskom, jak dynami
ka i złożoność struktur, relacje między nimi, kierunki przepływu, kolejność procesów 
itp. Jak zauważa К  Duraj-Nowakowa*“, cechami wyróżniającymi systemcfwy stylroz- 
wiązywania problemów są: holizm, kompleksowość (ujawnianie różnorodności sprzę
żeń i relacji wewnętrznych rozpatrywanych zjawisk), esencjalizm, strukturalizm, 
kontekstowośći teleologizm (zjawiska rozpatrywane sąjakozorientofwane celcnmścio- 
wo, ze względu na to co identyfikuje się jako związane z  tym sterowanie oraz przebieg 
ich zachowania i dynamikę).

System definiowany jest wówczas jako ivyodrębniająca się z  otoczenia (nadsyste- 
mu) względnie izolowana całość, złożona z  wzajemnie współzależnych, powiąza
nych, oddziałujących i uporządkowanych elementów i ich właściwości, pełniących na 
rzecz tej całości określonefunkcje -  elementów także podlegających dalszej wewnętrz
nej strukturalizacji^^. Lub prościej -  jako zbiór wzajemnie na siebie oddziałujących 
elementów, połączonych ze sobą w całość dającą się vsyodrębnić z otoczenia. To dru
gie podejście można znaleźć m.in. w definicji R. Ackoffa, który określił system jako 
zestaw składników, między którymi zachodzą wzajemne stosunki. Każdy składnik 
systemujest połączony z  każdym innym składnikiem bezpośrednio łubpośrednio'^ .̂ Za 
otoczenie systemu uznał on wszystlćie te składniki, które mogą wpływać na stan sys
temu. Wśród podstawowych cech systemu M. Gołka wymienia: całościowość, hierar- 
chiczność, integralność sprzężeń, funkcjonalność, stabilność i celowość'^.

Model definiuje R. Ackoi[ ']?Lkoprzedstavńenie stanów, przedmiotów łub zdarzeń, 
wyideałizowane w tym sensie, że mniej złożone niż rzeczywistość i stąd łatwiejsze 
w użyciu dła celów badawczych. Prostota modeli w porównaniu z  rzeczywistością wy
nika stąd, że uwzględniają one tylko te własności i rzeczywistości, które są w danym 
przypadku istotnê '̂ .

Model definiowany jest też ]ако zbiór informacji o systemie, zebranych w cełujego 
zbadania. Modełposiada strukturę, która wyznacza granice systemu orazjego ełemen- 
ty,jak też powiązania między nimi^\Ponieważ rodzaj zebranej informaф określany 
jest przez ceł badania, zcynika stąd, że dła żadnego systemu nie istnieje modeł okreśło-

* Za twórcę teorii systemów uznaje się L. von Bertalanffy’ego, zob. np. tegoż: Ogólna teoria sys
temów, W arszawa 1984; Ogólna teoria systemów. Praca zb. pod red. G. Klira. Warszawa 1976; 
M. Gołka: Kultura ja k o  system. Poznań 1992, s. 75-80.

’ Zob. szerzej K. Duraj-Nowakowa: Modelowanie systemowe w pedagogice. Kraków 1997, s. 22 i n. 
‘“Tamże, s. 31.
"  M. Gołka: Kultura ja k o  system. Poznań 1992, s. 8.

R. AckolF: O system pojęć systemowych. „Prakseologia” 1973 nr 2.
Szerzej zob. M. Gołka; Socjologia kultury. Warszawa 2007, s. 3 04 .0  definiowemiu pojęcia „sys

tem” zob. też rozdz. 1.3.
R. Ackoff, cyt. za: A. Koźmiński: y4«a//za systemowa organizacji. Warszawa 1976, s. 185.

”  G. Gordon: Symulacja systemów. Warszawa 1974, s. 22.



ny jednoznacznie. Różni analitycy systemów tworzą różne modele, zależnie od roz- 
wiązywanegoproblemu^^. I dalej: różnica między systemem a modelempolega na tym, 
że system można określić bez konieczności wykazania istnienia zależności między 
nim a innym systemem, lub zależności między tymi systemami a jakimiś obiektami. 
Dlatego, aby system mógł byćjednocześnie modelem, musi istnieć co najmni^jeszcze 
jeden system izomorficzny z  pierwszym systemetn. Wówczas możemy jeden z  dwóch 
izomorficznych systemów nazwać modelem drugiego '̂'. T  ak rozumiana definicja zna
lazła egzemplifikację w pr2ytoczonych w rozdziale 4 różnych przykładach systemów 
informacyjnych, konstruowanych ze względu na odmienne stawiane im wymagania. 
Model zaproponowany przez autorkę jest kolejną propozycją, opracowaną z punktu 
widzenia nauki o informacji i możliwości jej zastosowania dla potrzeb obsługi infor
macyjnej wybranych domen działalności człowieka.

Modelowanie traktowane jest w tej pracy jako narzędzie pomocne w gromadzeniu 
i łączeniu informacji wieloaspektowych na temat badanego przedmiotu, integrowa
niu wiedzy z różnych obszarów, a w odniesieniu do systemów—w poznawaniu ich 
struktuiy, funkcji, realizowanych procesów, poszukiwaniu metod optymalizacji ich 
działania. Polega ono na odwzorowaniu określonych charakterystyk oryginału przez 
odpowiednie charakterystyki innego obiektu, będącego modelćm'*. Jako pewna for
ma uproszczona, pomaga wyodrębnić elementy istotne dla funkcjonowania systemu 
(w rozumieniu strukturalnym i procesowym), a także zależności między nimi.

W zależności od przyjętego kryterium, wyodrębnia się trzy aspekty modelowa- 
nia'®: modelowy (skoncentrowany na poprawności logicznej modelu), przedmiotowy 
(zgodność modelu z badanym wycinkiem rzeczywistości) lub podmiotowy (dosto
sowanie zadania do możliwości podmiotu).

W odniesieniu do modelowania rozległego systemu informacji (RSI) przyjęto 
orientację przedmiotowo-podmiotową, opierając kolejne działania z jednej strony
0 dostępne narzędzia z zakresu informacji naukowej, z drugiej — starając się jak naj
wierniej oddać potrzeby i kompetencje informacyjne badanych podmiotów (co uka
zują kolejne rozdziały).

Projektowanie systemu uznać można również za proces modelowania, ze względu 
na wyodrębnianie z badanego fragmentu rzeczywistości elementów i procesów waż
nych dla realizacji określonego uprzednio celu. System staje się modelem rzeczywi
stości, ułatwiającym — ze względu na uproszczenia i schematyzację — analizowanie 
wybranych dla wskazanych potrzeb cech, obiektów, zjawisk czy procesów. Modelowa
nie systemu będzie natomiast n\e]dikometamodelowaniem, dążącym do jeszcze 
większego uproszczenia, w celu ukazania pewnych prawidłowości morfologicznych 
i/lub funkcjonalnych, jak również projektowania rozwiązań możliwych do zastosowa
nia w różnych wariantach systemu reprezentowanych przez dany model.

Procedura modelowania RSI przedstawiona w kolejnych rozdziałach tej pracy 
odpowiada etapom wyznaczanym w literaturze™ dla tego rodzaju postępowania, tzn. 
obejmuje wskazanie zakresu systemu i wyodrębnienie go z otoczenia, ustalenie
1 przeanalizowanie jego elementów, wybór kryteriów oceny efektywności systemu

“  K. Duraj-Nowakowa: op. cit. s. 71.
’’ Tamże, s. 100.

Szerzej zob. S. Mynarski: Elementy teorii systemów i cybernetyki. Warszawa 1979.
”  Szerzej zob. K. Duraj-Nowakowa: op. cit. s. 87.
“  Zob. np. Z. Gomółka: Elementy ogólnej teorii systemów. Szczecin 1994; W. Bojarski: Podstawy 

analizy i inżynierii systemów. Warszawa 1984; P. Sienkiewicz: Inżynieria systemów kierowania. War
szawa 1988.



i dokonanie tej oceny. Próba modelowania rozległego systemu informacyjnego została 
podjęta ze względu na wieloaspektowość procesów informacyjnych realizowanych 
w poszczególnych obszarach działalności człowieka oraz potrzebę wyodrębnienia -  na 
podstawie \\yników dostępnych badań i w ied^ empirycznej -  zarówno podstawowych 
składników uczestniczących w ich realizacji, jak również ich intensywności i kierunków 
przepływu. Zakłada się, że tworzenie podstawowego modelu takiego systemu 
pomoże z  jednej strony ukazać explicite różnorodność problematyki zarzą
dzania informacją i z  drugiej — zaproponować elementy i działania, które 
mogą mieć zastosowanie w  różnych obszarach tematycznych, niezależnie 
od zawartości treściowej informacji

Konstruowanie modelu RSI wybrano jako metodę odzwierciedlania rzeczywisto
ści, pozwalającą na ujawnienie znaczenia informacji w wybranym obszarze działalno
ści człowieka, uwzględniającą zarówno metodykę realizacji procesów informacyjnych 
z punktu widzenia informacji naukowej, jak i wskazanego zakresu merytorycznego 
(zdrowie, kultura itd. -  por. niżej), odwołując się (ponownie) do stwierdzenia 
K. Duraj-Nowakowej^', że model to system lub obraz systemu, który daje wyjaśnienie 
struktury pierwotnego systemu opisywanego -  co najmniej zaś wyjaśnienie tych części 
i aspektów systemu, które są istotne dla postawionego problemu. TVnaliza prowadzonych 
w danym obszarze działań informacyjnych, przeprowadzona w oparciu o model syste
mowy, wyzwala efekt synergii, tworząc w efekcie wiedzę nierzadko nową dla podmio
tów zaangażowanych w realizację procesów informacyjnych. Skoncentrowano się 
przede wszystkim na analizie strukturalnej i funkcjonalnej, w celu wyodrębnienia 
kluczowych elementów uczestniczących w procesach informacyjnych i powiązań 
między nimi oraz wskazania warunków koniecznych dla ich prawidłowego przebiegu, 
z punktu widzenia potrzeb właściwego zarządzania danym obszarem działalności 
człowieka.

Podejście systemowe w bibliologii

Podejście systemowe w bibliologii rozwijało się w sposób ewolucyjny. W po
szczególnych fazach kształtowania się praktyki, a następnie teorii bibliotekarstwa, 
bibliografii, dokumentacji, informacji naukowej, myślenie systemowe koncentrowa
ło się na udoskonalaniu organizacji dostępu do wiedzy w trzech głównych aspektach: 
udostępnianie informacji dokumentalnej, organizacja metainformacji dla potrzeb 
bibliotekarzy oraz organizacja metainformacji dla potrzeb użytkowników.

Udostępnianie informacji dokumentalnej
Ten etap ewolucji myślenia systemowego dotyczył usprawniania procesu udo

stępniania informacji zawartych w dokumentach, przede ws^stkim z punktu widze
nia kompetencji informacyjnych i potrzeb użytkowników, reprezentujących w więk
szości świat nauki^^. Za działalność o charakterze systemowym uznać tu można 
pierwsze próby, a następnie doskonalenie form katalogów bibliotecznych (począwszy

K. Duraj-Nowakowa: op. cit. s. 65.
“  Szerzej o rozwoju udostępniania informacji doicumentalnej zob. np. B. Bieńkowska, H. Chamer- 

ska: Zarys dziejów książki. W arszawa 1987; S. Dahl: D zieje książki. Wyd. 1. Wrocław 1965; 
E. Eisenstein: Rewolucja Gutenberga. Warszawa 2004; Z. Żm igrodzki: Wybrane zagadnienia biblio
tekarstwa -  działalność informacyjna bibliotek. Warszawa 1983.



od katalogu systematycznego Biblioteki Aleksandryjskiej, przez średniowieczne 
katalogi działowe bibliotek islamskich, katalogi centralne bibliotek klasztornych -  
angielskich, niemieckich -  ułatwiające ich współpracę w zakresie gromadzenia zbio
rów), tworzonych zgodnie z podstawową zasadą organizowania informacji -  optyma
lizacji dostępu do zgromadzonej wiedzy dla użytkownika. Ułatwieniem w dostępie 
do tekstów były także bibliografie ogólne i specjalistyczne (odpisy katalogów wiel
kich bibliotek jako źródło informacji bibliograficznej w renesansie), czy sposoby fi
zycznej organizacji zbiorów i przestrzeni bibliotecznej (dostosowane do modelu 
życia publicznego i potrzeb użytkowników danej kultury i okresu historycznego) -  
począwszy od systemu salowego, przez magazynowy, do wolnego dostępu. Dążenie 
do optymalizacji kontaktu użytkownika z tekstem wyrażają w sposób istotowy prawa 
Ranganathana^^

Organizacja metainformacji dla potrzeb bibliotekarzy
W drugim etapie rozwoju podejścia systemowego koncentrowano się na organi

zacji metainformacji, która służyć miała podnoszeniu jakości pracy osób profesjonal
nie związanych z książką (czy szerzej -  dokumentami piśmienniczymi i niepiśmien- 
niczymi)^'*- pracowników bibliotek, wydawnictw, ruchu księgarskiego, ośrodków 
dokumentacji i informacji. Jako przykład kształtowania nowych narzędzi wyszuki
wawczych wymienić można opracowywanie katalogów regionalnych i centralnych 
ułatwiających wypożyczenia międzybiblioteczne, realizowane najpierw w bibliote
kach klasztornych, następnie we współpracy lokalnej, wreszcie początek faktycznej 
współpracy w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych od pierwszych lat XX w. 
Innym aspektem współpracy było przygotowywanie instrukcji katalogowania oraz 
narzędzi lingwistycznych (jak choćby: UKD^^ LCC“ ,JHP^^, tworzenie kartotek, baz 
danych i serwisów informacyjnych. W skali międzynarodowej przykładem współpracy 
służącej rozwojowi zawodu oraz usług informacyjnych jest utworzenie w 1895 r. Mię
dzynarodowego Instytutu Bibliograficznego i jego działalność.

W tej kategorii umieścić należy również początek prac teoretycznych z zakresu 
bibliografii i bibliotekoznawstwa, wynikający z rosnącej roli i „uż;^eczności” biblio
tek wobec rozwoju nauki i zmiany sposoł^u traktowania człowieka w społeczeństwie 
(powstanie i rozwój bibliotek publicznych i specjalnych wXIXw.)^®. Analizom tym to
warzyszyło opracowanie metodyki oraz narzędzi badawczych.

“  Zob. S. R. Ranganathan: Reference service. Wyd. 2. Londyn 1961.
Zob. np. Z. Gębołyś; Zawód bibliotekarski na ziemiach niemieckich w latach 1789-1871, teo

ria i praktyka. Katowice 2002; B. Sordylowa: Informacja naukowa w Polsce. Warszawa 1997; J. Wło
darczyk: Kształtowanie się zawodu bibliotekarskiego na ziemiach polskich w okresie zaborów. Łódź 
1990; Z. Żmigrodzki: Martina Schretingera życie i dzieło (1772-1851). Katowice 2004.

“  Zob. np. I .e . M cilwaine: The Universal Decimal Classification. Haga 2000.
“  Library o f  Congress Classification Outline, [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http:// 

catdirloc.gov/catdir/cpso/lcco/ dostęp 11.08.2008 r.
”  Zob. Słownikjęzyka haseł przedmiotowych. Oprać. J. Kędzielska, W. Klenczon, A. Stolarczyk.

Wyd. 4 popr. i rozsz. Warszawa 2001; J. Sadowska: Język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej: .-/(3  ̂
studium analityczno-porównawcze.V^arszawa2003. < ^ \

“  Szerzej zob. K. Migoń: Z dziejów nauki o książce. Wrocław 1974; tegoż: Nauka o książce. Wro- с  
claw 1984. '  p K v  *
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Organizacja metainformacji dla potrzeb użytkowników
Trzeci etap ewolucji koncentruje się na projektowaniu metainformacji ze wzglę

du na użytkownika, w celu optymalizacji dostępu do wiedzy dla każdego zaintereso
wanego. Zakres takich prac obejmuje rozbudowę aparatu informacyjno-wyszukiwaw- 
czego i jego dostosowanie do potencjału biblioteki (ośrodka informacji) oraz 
kompetencji informacyjnych użytkowników i ich rosnących oczekiwań, wynikających 
m.in. z tworzenia własnego, unikatowego systemu informacji. Rozwój działalności in
formacyjnej związany był z kształtowaniem się dokumentacji i informacji naukowej 
(począwszy od drugiej połowyXIXw.), w tym również bibliotek specjalnych^’.

Początki działalności informacyjnej w Polsce wiązać można z informacją o zbiorach 
gromadzoną w Bibliotece Załuskich, dla potrzeb bibliografii rękopisów^”. Zagadnie
nie to poruszył też Joachim Lelewel w swojej pracy Bibliograficznych ksiągdwoje. 
Zwrócił uwagę na aspekt użytkowy zbiorów, zadania prowadzenia poszukiwań infor- 
macyjnych i udzielania odpowiedzi na zgłaszane przez użytkowników kwerendy. 
Można więc przyjąć, że Lelewel określał funkcje biblioteki wobec zgłaszanych po
trzeb, analogiczne do współczesnych systemów informacyjnych^*. Zapotrzebowanie 
na specjalistyczną obsługę informacyjną zgłaszali też, zwłaszcza w okresie dwudzie
stolecia międzywojennego, przedstawiciele poszczególnych dyscyplin wiedzy^ .̂ In
tensywny rozwój działalności badawczej w zakresie informacji naukowej M. Dem
bowska datuje na początek lat sześćdziesiątychXXw., zwracając przy tym uwagę na 
rozwój dokumentologii jako odrębnej dziedziny, zajmującej się problematyką dzia
łań dokumentacyjnych (J. Muszkowski, S. Sierotwiński, T. Zamoyski)^ .̂

Za szczególny przykład nasilenia prac nad organizacją informacji i dostępu do niej 
uważa się projekty o zasięgu międzynarodowym, np. koncepcję systemu UNISIST 
pod auspicjami UNESCO, oraz te o zasięgu krajowym-w Polsce ich nasilenie przy
padło na lata siedemdziesiąte XXw. i wyrażone zostało w projekcie SINTO (koncep
cja i początki realizacji lata 50-80. XXw.)̂ '*. Jak podkreśla A. Sitarska^*, tworzenie SIN-

“  Szerzej zob. M. Dembowska: Nauka o informacji naukowej (informatologia). Organizacja 
i problematyka badań w  Polsce. Warszawa 1991.

“ Zob. M. Banacka: Wybrane problem y działalności naukowo-informacyjnej bibliotek końca 
XIXw. W: Informacja naukowa w Polsce. Tradycja i współczesność. Praca zb. pod red. E. Ścibora. Olsz
tyn 1998.

Z. Żmigrodzki: Problemy informacji naukowej w „ Bibliograficznych księgach dwojgu ” Joachi
ma Lelewela. W '.Joachim Lelewel-księgoznawca, bibliotekarz, bibliograf. W 200. rocznicę urodzin 
1786-1986. M iędzynarodowa sesja naukowa. Warszawa 1986, s. 228-229. Cyt. za: M. Banacka: op. 
cit. s. 17-18; zob. też: S. Kurek-Kokocińska: Joachim Lelewel o działalności informacyjnej bibliografa 
i bibliotekarza. „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2003 nr 1, s. 3-11.

“  Zob. M. Dembowska: Z  problem ów informacji naukowej w II  Rzeczypospolitej (1918-1939). 
W; Informacja naukowa... Op. cit., s. 23-39. Zob. też: Z. Gaca-Dąbrowska: Zarys rozwoju nauki o bi
bliotece w Polsce do 1939 r. „Acta Universitatis Wratislaviensis” nr 1726 ..Bibliotekoznawstwo” 1995. 
T. 19, s. 7-27; tejże; Bibliotekarstwo IIRzeczypospolitej. Wrocław 1983; J. Kołodziejska: Publiczne bi
blioteki samorządowe w okresie międzywojennym. Warszawa 1967; J. M uszkowski: Życie książki. 
Wyd. 2. Kraków 1951.

“  Zob. M. Dembowska: Nauka... Op. cit.
^^Zob. Z. Bobiatyński, H. Dryzek, J. Turyna: Wybrane problem y organizacji i funkcjonowania  

systemów inform acji naukowej i technicznej. Warszawa 1987; M. Dembowska: Nauka... Op. cit.; 
D. Grabowska: op.cit., s. 42.

“  A. Sitarska: Systemowe badanie bibliotek Studium metodologiczne. Wyd. 2. Białystok 2005, 
s. 29. Inne prace tej autorki dotyczące problematyki to np. Systemowe pojęcie biblioteki. „Roczniki 
Biblioteki Narodowej” 19831. 19. s. 9-42; Poszukiwanie pojęć systemowych potrzebnych bibliotekar
stwu. „Roczniki Biblioteki Narodowej” 19891.25, s. 75-92.



т о  było okazją do przeprowadzenia pierwszych w Polsce analiz systemowych w bi
bliotekarstwie. Za działalność informacyjną w resorcie kultuiy i sztuki odpowiedzial
na była Biblioteka Narodowa, w resorcie zdrowia -  Główna Biblioteka Lekarska, któ
rej podlegały Centrum Informacji Medycznej oraz Naukowa Informacja Medyczna^. 
Znaczącymi przykładami rozwoju medycznego systemu informacji o zasięgu krajo
wym, a później również międzynarodowym, są: National Library of Medicine^^ 
w Stanach Zjednoczonych, z produktami takimi jak MEDLINE czy UMLS, oraz Ka
rolińska Institute — the University Libraiy^* w Sztokholmie.

Ze względu na charakter prac krajowych, ich polityczne zależności i założenia or
ganizacyjne znacznie różniące się od współczesnych koncepcji działalności informa
cyjnej, system taki nie doczekał się pełnej realizacji, jak również nie może stanowić 
punktu odniesienia dla bieżących prac. Likwidacja CINTE w 1990 r. oraz rezygnacja 
z dalszych prób budowy SINTO nie oznaczały jednak końca myślenia o zorganizowa
nej działalności informacyjnej w Polsce. Przygotowywany w ostatnim dziesięcioleciu 
XXw. (niezrealizowany) projekt rozwoju informacji naukowej i technicznej w Pol- 
sce ’̂wspominal o pracach nad utworzeniem krajowego systemu informacji (KSI). 
Projekt opracował Zespół KBN ds. Krajowej Polityki w Zakresie Informacji Nauko
wej, powołany uchwałą KBN nr 10/94 z 19.05.1994 r. Zwracał on uwagę na elementy 
kluczowe, charakterystyczne dla ówczesnego etapu rozwoju społeczeństwa i techni
ki, takie jak zapewnienie powszechnego dostępu do informacji naukowej, nieingero- 
wanie państwa w działalność merytoiyczną poszczególnych placówek informacyjnych, 
przy jednoczesnym wsparciu finansowym, prawnym i organizacyjnym'*".

Próby działań systemowych w bibliotekarstwie polskim realizowane były, jak 
stwierdza A. Sitarska'*', dwutorowo: z jednej strony w sferze badań teoretycznych, 
z drugiej -  jako narzędzie wspierające przemiany praktyczne. Wśród badań świato
wych, o dłuższej historii, sięgającej lat sześćdziesiątych50C w., podkreśla ona znacze
nie idei tzw. biblioteki dynamicznej, sformułowanej przez G. Saltona"*̂ , a opartej na 
wzajemnej służebności dwu podstawowych elementów systemu bibliotecznego: 
książki i czytelnika.

A. Sitarska w swojej monografii Systemowe badanie bibliotek^^ wymienia ponadto 
jako podstawowe następujące aspekty myślenia systemowego obecne w biblioteko
znawstwie:
•  badania czytelników i użytkowników jako otoczenia systemu (tu m.in. biblioteka jako 

poznawczy system komunikacyjny^, otwarty system społeczno-technologiczny),

Zob. D. Grabowska: op. cit. s. 4 6 .0  GBL oraz projektach CIM i NIM  szerzej zob. rozdz. 4 i 5.
”  National Library o f  M edicine [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://ww w .nlm . 

nih.gov/ dostęp 11.08.2008 r.
Karolińska Institute -  the University Library, [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: 

http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=I67&l=en dostęp 11.08.2008 r.
”  Komitet Badań Naukowych, Zespół ds. Krajowej Polityki w Zakresie Informacji Naukowej, 

Program rozwoju informacji naukowej i technicznej w Polsce (projekt). „Praktyka i Teoria Informacji 
Naukowej i Technicznej” 1996 nr 1-2, s. 5-10.

*' Zob. A. Górski: Użytkownicy i specjaliści informacji technicznej pionierami krajowych i między
narodowych struktur informacji naukowej. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 
1995 nr l ,s .  11-16.

Szerzej zob. A. Sitarska: Systemowe badanie bibliotek. Op. cit., rozdz. 1.1.
"  G. Salton: Dynamie information and library processing. N. Jersey 1975.

Sitarska: op. cit.
** Szerzej zob. J. C. R. Lickiider: Biblioteki przyszłości. Warszawa 1970.

http://www.nlm
http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=I67&l=en


•  badania języków informacyjno-wyszukiwawczych postrzeganych yakozłącze, spo
iwo i pośrednik między zasobami, aparatem informacyjnym i czytelnikami,

•  badania z zakresu organizacji i zarządzania instytucjami bibliotecznymi,
•  badania bibliomettyczne, pod względem metodologicznym (badania ilościowe) 

oraz modelowania statystycznego i systemowego.
Własny projekt modelu systemowej anali^ bibliotek wspomniana autorka oparła 

na założeniu wzajemnego oddziaływania teorii i praktyki bibliotekoznawczej, któiy to 
związek wymaga współcześnie wdrożenia podejścia systemowego do poznawania tej 
kategorii instytucji kultury. Proponuje ujęcie biblioteki jako systemu działań''^ 
o zdefiniowanycłi celacli, wiążącego przestrzenie czytelników, dokumentów i działań 
pośredniczących. Konieczność dalszych badań systemowych odnosi szczególnie do: 
v\ykor^stania zasobów bibliotecznych i aparatu informacyjnego, kontaktów z czytel
nikami (zwłaszcza w aspekcie kompetencji komunikacyjnych) oraz zarządzania bi
bliotekami'*^.

Zdrowie i kultura jako przykładowe obszary zastosowań 
rozległych systemów informacyjnycli

Obszary zdrowia i kultury uznano za reprezentatywne dla problematy
ki modelowania RSI ze względu na ich szczególny charakter: połączenie 
uniwersalizmu ze specjalizacją. Pierwszym przejawem uniwersalizmu obszaru 
zdrowia jest fakt, że dobre zdrowie jest d\&każdego człowieka warunkiem właściwego 
funkcjonowania we wszystkich sferach życia. Stan zdrowia wpływa na jakość relacji 
prywatnych, rodzinnych, na funkcjonowanie w sferze publicznej, a także na realizację 
obowiązków zawodowych. Dobry stan zdrowia mieszkańców koreluje z wzrostem 
ekonomicznym (zatrudnienie-wytwarzanie dochodu-także poziom konsumpcji), 
a jego brak generuje dodatkowe koszty (podstawowa i specjalistyczna opieka me
dyczna, absencja pracowników wpływająca negatywnie na poziom produkcji i docho
du przedsiębiorstw), ograniczając środki pozostałe na rozwój cywilizacyjny. Działania 
podejmowane w skali krajowej i międzynarodowej, służące zapewnieniu dobrego 
stanu zdrowia lub jego poprawie dla poszczególnych grup społecznych lub narodo- 
\\ych, czy wreszcie całej populacji, wynikają ze świadomości znaczącego wpływu zdro
wia ludności na rozwój państwa, w tjrn także jego wyniki ekonomiczne. W społeczeń
stwie globalnym problemy zdrowotne poszczególnych narodów oddziałują 
negatywnie (nie tylko w sensie bezpośredniego zagrożenia życia) na pozostałą część 
populacji, w związku z czym organizacje ponadnarodowe (WHO, UNESCO, Unia 
Europejska) podejmują w skali międzynarodowej działania mające na celu ogólną 
poprawę stanu zdrowia populacji. Działania te są uwarunkowane dostępem do posia
danej w tym zakresie wiedzy, a obejmują między innymi: monitorowanie zmian 
w zdrowiu publicznym, poprawę jakości opieki zdrowotnej, ostrzeganie przed poważ
nymi zagrożeniami i reagowanie na nie, nadzór epidemiologiczny.

W międ^arodowej polityce zdrowotnej wyróżnia się dziś następujące priorytety:
•  zdrowie publiczne,
•  opieka zdrowotna.

Zob. szerzej A. Sitarska: op. cit., rozdz. 4. 
«  Tamże, s. 191-192.



•  styl życia,
•  uzależnienie od narkotyków,
•  dostęp do informacji (e-zdrowie),
•  rozwój społeczny (w świetle takich problemów, jak ubóstwo czy HIV/AIDS),
•  mobilność personelu służby zdrowia oraz pacjentów,
•  badania naukowe.

Realizacja tycłi priorytetów wymaga przyjęcia strategii, zakładającej współpracę 
i koordynację działań zaangażowanych jednostek, opartej o wymianę informacji i do
stęp do wiedzy, konieczne np. dla wspierania procesów decyzyjnych. Współpraca ta 
obejmuje nie tylko podmioty bezpośrednio zaangażowane w obszarze zdrowia, ale 
również powiązania interdyscyplinarne, obejmujące takie dziedziny, jak przede 
wszystkim ochrona konsumenta (zdrowa żywność), ochrona środowiska naturalne
go, sport, bezpieczeństwo i higiena pracy. Skuteczność działań w tym obszarze (jak 
i w innych) zakłada dostęp do informacji oferowany w optymalny dla użytkowników 
sposób.

Podobnie uniwersalny charakter posiada sfera kultury. Każdy człowiek rodzi się, 
wzrasta i żyje w pewnej kulturze, która kształtuje jego sposób postrzegania poszcze
gólnych komponentów życia, relacje z innymi, stosunek do wiedzy itp. Każdy rów
nież -  na różnym poziomie -  korzysta z dóbr kultury i oferty tzw. życia kulturalnego, 
odpowiednio do swoich potrzeb i kompetencji. Nie każdy jednak uświadamia sobie 
wpływ tego „środowiska” na jakość życia równie wyraźnie, jak dostrzega związek mię
dzy własnym zdrowiem (samopoczuciem) i tzw. codziennością. Mimo to, analogicz
nie do stanu zdrowia, także poziom rozwoju kulturalnego wpływa znacząco na stan 
i potencjał ekonomiczny danego społeczeństwa. Kultura przestaje być więc postrze
gana przede wszystkim jako koszt, a zacina -  jako jeden z filarów, element kluczowy 
dla rozwoju cywilizacyjnego kraju. Można powiedzieć, że funkcjonowanie w kulturze, 
możliwość odwołania do wybranych systemów wartości, do dziedzictwa historyczne
go -  to elementy konieczne dla zdrowia ducha i umysłu, bez których człowiek traci 
równowagę i zdolność uporządkowanego funkcjonowania. Konieczne wydaje się dziś 
także kształtowanie kultuiy każdego człowieka w dwóch wymiarach: lokalnym, jako 
odwołania do praw, dziedzictwa i wartości ważnych w danym środowisku lokalnym 
(regionie, narodzie), i globalnym, z którym każdy ma styczność na co dzień. W tym 
sensie można więc mówić o glokalnym charakterze kultury i systemów informacyj
nych ją obsługujących.

Podobnie jak w obszarze zdrowia, tak i w domenie kultury w skali krajowej i mię
dzynarodowej podejmowane są działania mające na celu ochronę dziedzictwa kultu
rowego i rozwój działalności kulturalnej, obejmującej aktywność twórczą, oświatę 
kulturalną czy aktywność indywidualnycli odbiorców oferty kulturalnej. Przykładowo 
wymienić można działalność organizacji krajowych i ponadnarodowych'*’(UNESCO, 
Unia Europejska) czy (opisaną w rozdziale 4) współpracę tzw. obserwatoriów kultury, 
których działalność polega na gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informa
cji o sektorze kultury, głównie dla potrzeb decydentów i organizatorów życia kultu
ralnego.

Priorytety polityki kulturalnej obejmują współcześnie m.in.:
•  ochronę zagrożonych zjawisk i artefaktów kultury,
•  ochronę różnorodności kulturowej i językowej świata.

Zob. szerzej np. J. M. Schuster; Informacja w polityce kulturalnej. Infrastruktura informacyj
na i badawcza. Kraków 2008.



•  rozwój komunikacji międzykulturowej i związanych z nią: wzajemnego poznawania 
się i akceptacji poszczególnych grup kulturowych,

•  ochronę praw autorskich,
•  digitalizację obiektów kultuiy,
•  rozwój przemysłu audiowizualnego,
•  podejmowanie działań promujących dostęp do oferty kulturalnej dla każdego czło

wieka.
Współpraca w realizacji wskazanych wyżej priorytetów wymaga dostępu do infor- 

macji dla podmiotów uczestniczących w różny sposób w życiu kulturalnym oraz 
związanych z nim w sposób pośredni, np. przedstawicieli instytucji edukacyjnych, 
stowarzyszeń regionalnych, sektora turystycznego.

Trzeba pamiętać, że wobec narastania globalizacji obie wybrane domeny są powią
zane podobnymi relacjami z otaczającym światem, w tym ze sobą nawzajem, funkcjo
nują w tym samym otoczeniu i uwarunkowaniach. To tego otoczenia należą m.in. -  
wiedza (także przyrost wiedzy z tzw. pogranicza dyscyplin, łączącej różne metodolo
gie i perspektywy), przestrzeń informacji społecznej, uwarunkowania historyczne, 
kulturowe, ekonomiczne, wymogi podejścia ekologicznego, partnerzy (pacjenci, 
odbiorcy sztuki, współtwórcy itd., a także konkurencja), intensyfikacja komunikacji 
wirtualnej. Ponadto w obu tych domenach szczególnie widać potrzebę zaprowadzania 
ładu informacyjnego i troski o ekologię informacji, zwłaszcza wobec chaosu, jaki się 
w nich ujawnił po transformacji ustrojowej 1989 r.

Przez ład informacyjny autorka rozumie ustalenie i przestrzeganie naukowych 
standardów informacyjnych, korzystanie z tzw. dobrych praktyk, posługiwanie się 
uporządkowanym systemem terminologicznym dla danego obszaru działalności 
człowieka, opracowanie zasad przetwarzania informacji, stosowanie ujednoliconych 
(bądź kompatybilnych) języków informacyjno-wyszukiwawczych (najlepiej zgod
nych także z systemami klasyfikacyjnymi dla danej dziedziny wiedzy), jasny podział 
zadań między partnerami komunikacji w zakresie rodzaju przekazywanych informa- 
cji"**. Natomiast ekologia informacji zwraca szczególną uwagę z jednej strony na tro
skę o realizację potrzeb informacyjnych i -  ogólnie -  dobro użytkownika (także jego 
zdrowie fizyczne i psychiczne), z drugiej -  na jakość samej informacji'’’.

Dla obu obszarów -  zdrowia i kultury -  należy także wskazać zestawy cech je róż
niących. W obszarze zdrowia wskazać można następujące cechy specyficzne:
•  szczególną konieczność prowadzenia badań naukowych i wykorzystywania ich wy

ników w praktyce opieki, traktowane także jako obowiązek etyczny,
•  ujednolicenie działalności mającej na celu zachowanie lub poprawę stanu zdrowia 

człowieka (jak np. procedury diagnozowania, dokumentowania opieki oraz procesu 
terapeutycznego, wykonywane badania analityczne, prace naukowe), stosowanie 
jednolitej metodologii i klasyfikacji terminologicznych w poszczególnych placów
kach opieki,

•  zaawansowane w skali międzynarodowej procesy i narzędzia gromadzenia, prze
twarzania i udostępniania informacji zdrowotnej (oraz jej zasoby), służące kształ
towaniu i realizacji polityki zdrowotnej (WHO, UE),

•  zespołov\y charakter działań, tzn. dla uzyskania właściwych wyników prowadzonego 
leczenia konieczne jest współdziałanie przedstawicieli różnych profesji, jak choć
by medycyny, pielęgniarstwa, diagnostyki, farmacji, rehabilitacji itd.,

■"* Zob. np. J. Oleński: Ekonomika informacji: podstawy. Warszawa 2001; tegoż: Ekonomika in
formacji: metody. Warszawa 2003.

Zob. np. W. Babik: Ekologia informacji. ,^agadnienia Informacj i Naukowej” 2001 nr 2, s. 64-70.



•  wykorzystywanie w organizacji ochrony zdrowia, jak i w wielu terapiach, nowocze
snych technologii (od informacji pozyskiwanych w wyniku procedur technicznych, 
często bardziej niż od informacji zdobytych w wywiadzie z pacjentem, uzależnia się 
diagnozę i wybór leczenia)®’.

Opisując specyfikę domeny kultury, należy wyodrębnić następujące jej elementy;
•  wyodrębnienie sfety twórczości artystycznej oraz tej, którą nazwać można „działal

nością kulturalną”, polegającej na organizowaniu życia kulturalnego publiczności,
•  sferę twórczości charakteryzowaną takimi cechami, jak: indywidualizm (z niewiel

kimi wyjątkami, jak na przykład realizacja inscenizacji teatralnych, produkcja filmo
wa), niepowtarzalność talentów, unikatowość działań, swoboda doboru narzędzi 
(zakładająca również możliwość wykor^stania technologii cyfrowych),

•  początkowy etap prac nad ujednoliceniem terminologii związanej z funkcjonowa
niem instytucji kultury i działalnością kulturalną,

•  mniej rozwiniętą działalność i zasoby informac^ne służące kształtowaniu i realiza
cji polityki kulturalnej w skali międzynarodowej (UNESCO, UE),

•  digitalizację artefaktów kultury, z którą wiąże się pytanie o jakość kontaktu odbior
cy z „kopią zaledwie”, nie oryginałem^'.

Podsumowując, wśród podstawowych powodów, dla których obszar zdrowia moż
na uznać za modelowy przykład wdrażania RSI, wymienić należy:
•  konieczność stałego poszerzania wiedzy i gromadzenia informacji wielu kategorii -  

klinicznych, statystycznych, praktycznych, terapeutycznych, administracyjnych 
i organizacyjnych (w tym finansowych i politycznych) o różnym zasięgu geograficz
nym, formalnym itd.“ ,

•  wielość kierunków rozwoju (priorytety),
•  wciąż pogłębiane zróżnicowanie wewnętrzne, wzajemne powiązania interdyscypli

narne wewnątrz sektora, a także zewnętrzne (jak wspomniane powyżej),
•  kategoryzację użytkowników, m.in. według ich potrzeb i kompetencji merytorycz

nych oraz informacyjnych, o decydującym znaczeniu dla doboru i projektowania 
narzędzi informacyjno-wyszukiwawczych,

•  konieczność uregulowania dostępu do poszczególnych typów danych (łatwiejszą 
do przeprowadzenia dzięki odpowiednim narzędziom teleinformatycznym),

•  konieczność szybkiego reagowania na zmiany,
•  indywidualizację opieki (p r^  jednoczesnej mobilności pracowników i pacjentów) 

wymagającą dostępu do danych o stanie zdrowia pacjenta,
•  konieczność nadzorowania jakości opieki (koszty, sprzedaż leków na receptę itd.).

Rozległe systemy informacyjne, obejmujące wiele podmiotów, spełniają nakre
ślone powyżej warunki, stając się fundamentem realizacji przyjętych strategii. Nie
sie to za sobą korzyści takie, jak chociażby:
•  możliwość jak najdalej posuniętej specjalizacji poszczególnych zasobów informa

cyjnych,

’“Neli Postman postrzegał jako zagrożenie taką utratę umiejętności diagnozowania na podstawie 
przede wszystkim bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Zob. szerzej N. Postman: Technopol. War
szawa 1995, s. 121 i n.

”  Odwołując się do wątpliwości Postmana zawartych w przywoływanym ju ż  Technopolu, można 
zapytać, czy jeżeli ludzkość wchodzi w etap deifikacji techniki, to oznacza, że digitalizacja będzie 
pewnego rodzaju formą„poddaństwa”, podporządkowania się kultuiy technice, dla celu wyższego, za 
jaki uznano pow szechną dostępność dzieła? Czy istnieje ryzyko, że obiekt kultury nieposiadający 
swej wersji cyfrowej uznany być może za nieistniejący, jako że trudnodostępny? Zob. N. Postman: 
op. cit., s. 87.

Szerzej zob. rozdział 2.



•  dostęp do najnowszych wyników badań naukowych i możliwość transferu wiedzy 
do praktyki (polityka innowacji i wdrożeń), jak również wymiany wiedzy z pokrew
nymi dyscyplinami,

•  możliwość bezpośredniego kontaktu online w celach terapeutycznych i konsulta
cyjnych,

•  dostosowywanie zasobów oraz aparatu informacyjno-wyszukiwawczego do potrzeb 
i kompetencji informacyjnych ich użytkowników,

•  stworzenie narzędzi pełniących funkcje terapeutyczno-informacyjne (jak mobilny 
monitoring pacjentów z konkretnymi schorzeniami przewlekłymi, pozwalający 
nadzorować ich stan zdrowia i reagować w razie potrzeby, a jednocześnie groma
dzić dane wykorzystywane w rozwoju wiedzy w ̂ тп zakresie),

•  obniżenie (podział) kosztów ponoszonych na realizację procesów informacyjnych.
Zapewnienie optymalnej opieki zdrowotnej w aktualnym stanie rozwoju społecz

nego, technicznego i ekonomicznego zakłada zastosowanie nowoczesnych rozwiązań 
teleinformatycznych, tak w sferze zarządzania i organizacji (w skali lokalnej i global
nej), jak i bezpośredniej opieki nad pacjentem, w tym na przykład przeprowadzania 
skomplikowanych zabiegów chirurgicznych.

Podobnie rzecz się ma z obszarem kultuiy. Za jego cechy charakterystyczne 
uznać należy:
•  zależność rozwoju cywilizacyjnego i ekonomicznego społeczeństw od ich poziomu 

kultury,
•  znaczne zróżnicowanie wewnętrzne, w tym zatarcie granic między poszczególnymi 

działami kultury,
•  konieczność wzajemnego otwarcia, poznawania i rozumienia wspólnot kulturo

wych w społeczeństwie globalnym,
•  problem ochrony własności intelektualnej i praw autorskich,
•  problem dostępu do obiektów kultury wysokiej i poziomu zainteresowania odbior

ców, rozwiązywany dzięki projektom digitalizacyjnym''^ (w tym zwalczanie zjawiska 
e-wykłuczenia),

•  zmniejszenie kosztów realizacji przedsięwzięć kulturalnych (w tym oferty eduka
cyjnej) dzięki współpracy sieciowej jednostek.

Cechy te powodują, że pożądane, a nawet konieczne staje się uporządkowanie 
realizowanych przez RSI wewnętrznych i zewnętrznych procesów informacyjnych. 
Analogicznie j ak w przypadku zdrowia, rozległy system informacyj ny w dziedzinie 
kultury pozwała na gromadzenie różnego typu informacji (administracyjnych, orga
nizacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych, dokumentacyjnych) koniecznych dla za
pewnienia właściwego funkcjonowania podmiotów kultury, w tym zwłaszcza kształ
towania polityki kulturalnej w powiązaniu z polityką społeczną i ekonomiczną.

Mniej obszerna, niż w przypadku spraw zdrowotnych, analiza zagadnień informa- 
cyjnych w obszarze kultury wynika z mniejszej (w porównaniu z domeną zdrowia) 
obecności tego tematu w badaniach (przede wszystkim krajowych) prowadzonych 
w obszarze kultury oraz w praktyce zarządzania nim^l Dostępna wiedza przedstawia 
nieliczne opracowania syntetyczne (przywoływane w kolejnych rozdziałach*®) w za
kresie realizacji procesów informacyjnych dotyczących kultury w skali międzyinsty- 
tucjonałnej, czy przekraczającej granice państwa lub regionu. Nie oznacza to całkowite-

“  Szerzej zob. rozdział 4.
”  Choć można zaobserwować intensyfikację tych badań, zwłaszcza w skali międzynarodowej, 

zob. Stan badań.
“  Jak np. J. M. Schuster: op. cit.



go braku działań informacjjnychw sferze kultury, a raczej znaczną fragmentaiyzację prac, 
realizację znacznej liczby projektów jednostkowych lub obejmujących kilka podmiotów 
(jak na przykład programy digitalizacji zbiorów bibliotecznych lub muzealnych). Stąd 
w przypadku anali^ tego obszaru można mówić o badaniu jego wybranych elementów, 
które może zostać rozszerzone w p r^ad k u  bardziej intensywnego wykorzystania infor
macji w zarządzaniu nim.

Z punktu widzenia informacji naukowej i pola jej badań niniejsze rozważania doty
czące analizy środowiska oraz projektowania systemu informacyjnego dla wybranego 
obszaru mieszczą się w obrębie badań nad komunikowaniem w społeczeństwie infor
macyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem systemu informacyjno-wyszukiwawcze- 
go jako narzędzia gromadzenia, przekazu oraz udostępniania informacji (udzielania 
odpowiedzi na zadane pytania). W konsekwencji -  przedmiotem rozprawy będą analizy 
procedur gromadzenia, organizowania, klasyfikacji, przechowywania, a także architek- 
tuiy systemu, wyszukiwania i pośredniczenia w dostępie do informacji*^

Proponowany w rozdziale 3 model rozległego systemu informacji:
•  opiera się na teologii informacji sformułowanej w rozdziale 2,
•  definiuje jego strukturę w podziale na zbiory informacji, jej twórców i użytkowni

ków, oraz kanały i narzędzia przepfywu informacji miedzy tymi komponentami,
•  określa rodzaje i sposoby realizacji procesów informacyjnych stałych dla każdego 

systemu oraz specyficznych dla wybranych domen zdrowia i kultury,
•  pozwala na analizę poszczególnych „zdarzeń”, za jakie uznaje się jednostkowy ciąg: 

zapytanie -  wyszukiwanie -  odpowiedź.
O znaczeniu informacj i w ogóle, a zwłaszcza w analizowanych w dalszej części pra- 

cyprzykładach informacji zdrowotnej czy kulturalnej, nie trzeba nikogo przekonywać, 
zarówno jeśli chodzi o wiedzę naukową, powstającą w wyniku prowadzonych wciąż 
badań, jak i wiedzę praktyczną, wykor^stywaną we wszelkich formach działalności.

Dostęp do wiarygodnych i aktualnych danych dotyczących prowadzonych badań, 
nowych terapii, testowanych leków itd. warunkuje podnoszenie jakości sprawowanej 
opieki i ma bardzo ścisły związek ze stanem zdrowia i możliwością wyleczenia cho
rych oraz prowadzeniem profilaktyki wśród zdrowych. Ta zależność determinuje czę
sto nawet szybszy niż w innych obszarach działalności rozwój usług informacyjnych 
(serwisów, portali, bibliotek i ośrodków informacji), w tym także usług płatnych. 
Korzystanie z najnowszej wiedzy jest warunkiem rozwoju zawodowego, do którego 
zobowiązany jest każdy lekarz, pielęgniarka, farmaceuta czy przedstawiciele innych 
zawodów medycznych. Nieunikniona informatyzacja samego procesu opieki (dia
gnozowania, leczenia, rehabilitacji) wymaga nie tylko określenia procedur przekazu 
informacji o świadczeniach zdrowotnych i ich finansowaniu z punktu widzenia ofe
renta, ale również dostosowania form dokumentacji opieki nad pacjentem indywi
dualnym, np. w formie wprowadzenia kart elektronicznych dla każdego obywatela, 
jednocześnie identyfikujących osobę i zawierających dane o jego stanie zdrowia, 
(prze) prowadzonej terapii, stosowanych środkach farmaceutycznych.

Zarówno władze resortowe w poszczególnych krajach, jak i rządowe czy pozarządo
we organizacje różnego szczebla zwracają obecnie dużą uwagę nie tylko na leczenie, 
ale również na zapobieganie chorobom, a więc działania w zakresie prewencji i promo
cji zdrowia. Różnorodne programy, akcje i projekty, organizowane regularnie bądź 
jednorazowo, mają na celu rozpowszechnianie w skali całych narodów czy grup spo-

“  Zob. S. Cisek; Filozoficzne aspekty informacji naukowej. „Zeszyty Naukowe UJ Prace z Biblio
tekoznawstwa i Informacji Naukowej” 2002 z. 5 (7).



lecznych, a także na skalę międzynarodową, informacji, które są ludziom niezbędne 
dla zadbania o zdrowie własne i najbliżs^ch, zmiany stylu życia, rezygnacji z nałogów 
itd. Promocja zdrowia jest m.in. jednym z celów zarówno polityki globalnej Zdrowie 
dla wszystkich Światowej Organizacji Zdrowia, jak i Narodowego programu
zdrowia.

Nowoczesny sprzęt i rozwiązania technologiczne, przede wszystkim w dziedzinie 
informatyki i telekomunikacji, są również determinantą rozwoju procesów informa
cyjnych, m.in. w opiece zdrowotnej. Możliwości uzyskania natychmiastowej porady 
u specjalisty, odebrania wyników badań czy przeprowadzenia konsultacji między pra
cownikami, poprzez serwisy tzw. telemedyczne i telepielęgniarskie, znakomicie skra
cają czas poszukiwania koniecznych danych, a więc pr2yspieszają postawienie diagno
zy i rozpoczęcie terapii. Kor^stanie z rozwiązań technicznych wymaga jednak także 
zdefiniowania wszystkich elementów powstających zasobów informacyjnych, relacji 
komunikacyjnych między nimi (wewnętrznych) oraz ze światem zewnętrznym, stwo
rzenia z nich uporządkowanych systemów.

Odmiennie kształtuje się podejście do zarządzania informacją i wiedzą w sferze 
kultury. Zwiększenie zainteresowania informacjąw różnych jej aspektach (politycz
nym, decyzyjnym, promocyjnym, statystycznym itd.) wiązać można ze zmianami 
w podejściu do polityki kulturalnej państwa, w tym przede wszystkim z przekazaniem 
części odpowiedzialności za realizację zadań w tym obszarze władzom lokalnym, pod
miotom piywatnym oraz organizacjom niedochodowym. Również reformy gospodar
cze w Polsce, realizowane w ciągu ostatnich kilkunastu łat, zmuszają do racjonalizowa
nia podejmowanych decyzji opartych na konkretnej wiedzy. Informacja staje się więc 
przedmiotem zainteresowania menedżerów kultuiy, jako jeden z kluczowych elemen
tów ich działalności. Powstają instytucje (np. obserwatoria kultuiy) oferujące usługi 
informacyjne w sferze kultuiy na podstawie własnych, rozwijanych systemów informa
cyjnych. Tworzy się narzędzia lingwistyczne ułatwiające poszukiwania informacyjne 
oraz porozumiewanie się osób zaangażowanych w zarządzanie kulturą. Najbardziej 
znane (zob. rozdz. 7) są klasyfikacje i tezaurusy opracowywane przez agendy międzyna
rodowe, które służą kontaktom w skali światowej. Brakuje jednak wciąż analiz teore
tycznych dotyczących specyfiki informacji w :tyciu kulturalnym społeczeństwa.

Badania własne autorki koncentrują się na sposobach optymalizacji realizacji 
procesów informacyjnych w obrębie danej dziedziny (wiązki dziedzin), ze wskaza
niem na wartość tworzenia rozległych systemów informacyjnych, porządkujących 
zakres poszczególnych zasobów informacji oraz relacji między nimi, dla relewantnej 
obsługi potrzeb informacyjnych różnych kategorii użytkowników.

Badania w obrębie modelowania rozległych systemów informacyjnych autorka 
skupiła w ostatnich latach w dwóch obszarach tematycznych związanych z przedstawio
nymi powyżej zagadnieniami. Jednym z nich były prolegomena dla systemu informacji 
w ochronie zdrowia, uwzględniające problemy terminologiczne związane z interpreto
waniem pojęcia „informacja” w naukach o zdrowiu^’oraz organizację dostępu do zaso
bów informacji tworzonych i wykorzystywanych w opiece zdrowotnej®*. Analizie podda
no źródła drukowane i elektroniczne, ze względu na sposób definiowania „informacji”

M. Kisilowska: National e-health portal -  information prerequisites. „Informedica Journal” 
2004 May. [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.inforniedica.org.

M. Kisilowska: Health information -prolegom ena fo r  an information system. W : Business and 
inform atics-currenttrends. Ed. by Н. Kisilowska, J. Seruga: Sydney-W arsaw 2004, s. 157-164; tej
że; Knowledge management prerequisitesfor building an information society in healthcare. „Interna
tional Journal o f  Medical Informatics” 2005, vol. 75 nr 3-4, s. 322-329.

http://www.inforniedica.org


oraz terminów jej pokrewnych. Zaproponowano również elementy kluczowe dla bu
dowania rozległego systemu informacyjnego, a więc takiego, który pozwalałby na 
objęcie nim wiedzy odpowiadającej zdefiniowanemu zakresowi (konkretnej dziedzi
nie, zgodnie z kategoryzacją zaproponowaną w rozdziale 2) oraz zasięgom. Za koniecz
ne dla optymalizacji obiegu informacji w społeczeństwie uznano również działania o 
cliarakterze edukacyjno-promocyjnym, czego przykładem może być udostępnianie 
informacji zdrowotnej w bibliotekach publicznych, we współpracy z placówkami 
służby zdrowia, w celu rozwijania wiedzy i postaw prozdrowotnych społeczeństwa^^.

W obrębie szczegółowej problematyki badawczej obszaru informacji zdrowotnej 
mieszczą się zagadnienia klasyfikacji terminologicznej pielęgniarstwa®. Taka uni
wersalna w swoim zasięgu geograficznym klasyfikacja -  International Classification 
for Nursing Practice -  jest tworzona przez International Council of Nurses, jako na
rzędzie dokumentacji procesu pielęgnowania. Zarówno struktura klasyfikacji, jak 
i zasoby leksykalne tego swoistego języka ulegają modyfikacjom odpowiednio do po
trzeb użytkowników. Można więc powiedzieć, że jesteśmy świadkami powstawania 
jednego z narzędzi lingwistycznych, wykor^stywanego już w wielu krajach w specja
listycznych systemach informacji zdrowotnej (placówki lecznictwa otwartego i za
mkniętego) , jak również będącego przedmiotem analiz ze strony informacji medycz
nej, pod kątem jego zastosowania w serwisacłi informacyjnych.

Odrębne pod względem zakresu, ale analogiczne w sensie metodyki, są badania 
prowadzone w odniesieniu do roli informacji w kulturze. W dziedzinie wiedzy o kul
turze pojęcie informacji pozostaje wciąż niezdefiniowane (w sensie specyficznym dla 
obszaru), podejmowane są już natomiast inicjatywy mające na celu realizację proce
sów informacyjnych*'. W związku z tym, na podstawie doświadczeń instytucji okre
ślanych w środowisku jako „obserwatoria” bądź „laboratoria kultury”, zaproponowa
no systemowy porządek realizacji procesów informacyjnych w kulturze opartych na 
działaniach takiej plaeówki“ . Ponadto poddano analizie terminologiczno-definicyj- 
nej terminy „informacja kulturalna” — „informacja o kulturze”, w świetle potrzeb 
tworzonego regionalnego systemu informacji^.

M. Kisilowska: Potrzeby i możliwości udostępniania informacji zdrowotnej w  bibliotekach pu
blicznych. „Bibliotekarz” 2004 nr 6, s. 3-7.

“  M. Kisilowska: Międzynarodowa klasyfikacja praktyki pielęgniarskiej. Pow stające narzędzie 
opisu pracy pielęgniarek. „Zagadnienia Informacj i Naukowej” 2000 nr 2, s. 59-69; tejże: Re-organised 
structure... and other proposalsfor the ICNP® development. „International Nursing Review” 2001 vol. 
48 nr 4, s. 218-223; tejże: Terminologia z  zakresu pielęgniarstwa w wybranych polskich językach infor- 
macyjno-wyszukiwawczych (KABA, JHP BN, PTMGBL, MeSH. PL). „Zagadnienia Informacji Nauko
wej” 2004 nr I, s. 65-82; tejże: Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej -  narzędzie za
rządzania wiedzą w opiece zdrowotnej. „Biuletyn EBIB” 2005 nr 8 (69) [czasopismo elektroniczne]. 
Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2005/69/kisilowska.php

M. Kisilowska: Procesy infiyrmacyjne w kulturze zjednoczonej Europy. „Biuletyn EBIB” [doku
ment elektroniczny] 2004 nr 10 (61). Tryb dostępu; http://ebib.oss.wroc.pl/2004/61/kisilowska.php; 
tejże: Obserwatorium kulturyjako ośrodek zarządzania wiedzą. Warszawa 2005 ,36  s.

“  M. Kisilowska: Obserwatorium kultury jako  centrum infijrmacji kulturalnej. W : O d infiormacji 
naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego. Praca zb. pod red. B. Sosińskiej-Kalaty, 
M. Przastek-Samokowej, A. Skrzypczaka. Warszawa 2005, s. 253-261; tejże: Potencjał bibliotek w or
ganizowaniu systemu informacji o hdturzepolskiej. W: Informacja o obiektach kultury i Internet. X I mię
dzynarodowa konferencja naukowa. Kraków. 6-7.06.2005 r. Kraków 2005. Uniwersytet Jagielloński 
[dokument elektroniczny; płyta CD-ROM].

“  M. Kisilowska: Informacja kulturalna a informacja o kulturze -prolegom ena do budowy Sys
temu Informacji o Kulturze Regionu. W: Seminarium ogólnopolskie. Procesy informacyjne o kulturze 
regionu. Gdańsk, 17-18. I I .2005 r. [dokument elektroniczny: CD-ROM]. Gdańsk 2005.

http://ebib.oss.wroc.pl/2005/69/kisilowska.php
http://ebib.oss.wroc.pl/2004/61/kisilowska.php


Stan badań

Badanie systemów informacyjnych w domenach zdrowia i kultuiy nie jest ujed
nolicone, ze względu na zasygnalizowaną powyżej specyfikę obu obszarów, choć czę
ściowo ich zakres się pokrywa.

Wciągu minionego ćwierćwiecza wyróżnia się kilka trendów kluczowych dla roz
woju systemów informacyjnych w domenie zdrowia^. Pierwszy z nich to przejście od 
systemów manualnych do zautomatyzowanych oraz (z tym związane) posze
rzanie zakresu oraz zasięgu geograficznego i formalnego systemów: od lokal
nych (działowych, instytucjonalnych, regionalnych) do globalnych^. Poszerzanie 
zakresu wiąże się z dołączaniem do pierwotnych systemów informacji medycznej 
kolejnych modułów, dotyczących np. pielęgniarstwa, farmakologii, rehabilitacji itd. 
W literaturze^ podkreśla się takie zalety związane ze zmianą narzędzi i nośników, 
jak: obniżenie kosztów opieki zdrowotnej, poprawa jej jakości, związany z tym niższy 
wskaźnik błędów popełnianych przez pracowników ochrony zdrowia (czyli mniejsze 
zagrożenie dla pacjentów). Rozbudowa systemów napotyka również na bariery. Zali
cza się do nich m.in. kompleksowość procesów realizowanych w ochronie zdrowia, 
wysokie koszty projektowania i wdrażania rozwiązań systemowych, ogromne zróżni
cowanie stosowanych w praktyce aplikacji, przyjednoczesnych brakach w standaryza
cji procedur, narzędzi lingwistycznych itp. oraz znacznej replikacji danych w wielu 
bazach, co utrudnia współdziałanie podmiotów. Poszerzanie zasięgu formalnego 
wiąże się z wprowadzaniem nowych form danych do systemów (obrazy, dane z pozio
mu molekularnego, np. DNA)*’.

Kolejny ważny obszar badań i przekształceń w aplikacjach dotyczy zmiany głów
nego beneficjenta informacji dostępnych w systemach. Wcześniej miały one 
przede wszystkim pomagać pracownikom opieki zdrowotnej, obecnie ich głównym 
celem ma być wykorzystywanie informacji dla dobra pacjenta (aktualnego i poten
cjalnego), w tym także dostarczanie informacji nie tylko pracownikom, ale również 
bezpośrednio pacjentom^. W p r^ a d k u  danych wykorzystywanych przez pracowni-

“  Zob. np. R. Haux: Health information systems -  past, present. Future. „International Journal of 
Medical Informatics” 2006, vol. 75, s. 268-281; K. Hayrinen, K. Saranto, P. Nykanen: Definition, struc
ture, content, use and impacts o f  electronic health records. A review o f  the research literature. „Interna
tional Journal o f  Medical Informatics” 2008, vol. 77, s. 291-304.

“  Zob. np. K. A. Kuhn, D. A. Guise: From hospital information system s to health information sys
tems -p ro b lem s, challenges, perspectives. „M ethods o f  Information in M edicine” 2001, vol. 40, 
s. 275-287; K. Hayrinen, K. Saranto, P. Nykanen; Definition, structure, content, use and impacts o f  elec
tronic health records. A  review ofthe research literature. „International Journal o f Medical Informatics” 
2008, vol. 77, s. 291-304; M. J. Ball, J. C. Lillis: E-health: transforming the physician/patient relation
ship. „International Journal o f  Medical Informatics” 2001, vol. 61, s. 1 -10.

“  Np. T. R. Cunningham, E. S. Geller, S. W. Clarke: Impact o f  electronic prescribing in a hospital 
setting. A  process-focused evaluation. „International Journal o f Medical Informatics” 2008, vol. 77 
nr 8, s. 546-554; A. Ceratti, F. H. Roger France, C. Beguin: Health data quality improvement by compa
ring administrative medical data and billing data. „International Journal o f Medical Informatics” 2008, 
vol. 77 nr 8, s. 527-533; W. Raghupathi, A. Umar: Exploring a model-driven architecture (MDA) appro
ach to health care information systems development. „International Journal o f Medical Informatics” 
2008, vol. 77, s. 305-314; K. Hayrinen, K. Saranto, P. Nykanen: op. cit.

Zob. np. B. Enkhjargal, S. Lyankhtsetseg: Integrated information network Establishing a medi
cal imaging diagnosis system between hospitals. W: World Congress on Medical Physics and Biomedi
cal Engineering 2006. Springer Berlin/ Heidelberg 2007.

“  Zob. np. K. Hayrinen, K. Saranto, P. Nykanen: op. cit.; M. J. Ball, J. C. Lillis: op. cit.



ków, rozszerza się zakres ich możliwych zastosowań, tzn. poza typową statystyką dzia
łalności opieki zdrowotnej mogą być one pobierane np. dla celów badawczych®.

Dostęp do informacji ma pacjentom umożliwić m.in. rozwój własnej wiedzy 
zdrowotnej, większą wygodę korzystania z opieki zdrowotnej, lepszą kontrolę stanu 
własnego zdrowia oraz większą możliwość wyboru usług, placówek, czy produktów. 
Pacjenci są też coraz częściej postrzegani jako partner^wprocesie leczenia, oczeku
jący nie tylko „statycznej informacji”, w tym dostępu do własnej dokumentacji pro
cesu leczenia, ale również interaktywności, możliwości kontaktu online z pracowni
kiem opieki zdrowotnej.

Z powyżs2ym wiąże się przeniesienie punktu ciężkości z  problemów tech
nicznego projektowania systemów informacyjnych, na ich aspekt modelo
wy, organizacyjny i strategiczny™. Wprowadzane rozwiązania (np. Model-Driven 
Architecture -  MDA), wykorzystywanie tzw. zasobów otwartych, słu:^ć ma uniezależ
nieniu modelowania zasobów i procesów informacyjnych od narzędzi teleinforma
tycznych wykorzystywanych do rzeczywistego przechowywania danych i realizacji 
wspomnianych procesów. Ułatwia to m.in. współpracę podmiotów (np. wymianę in
formacji) i przenoszenie zasobów do coraz nowocześniejszych aplikacji. Przy projek
towaniu systemów zwraca się uwagę na ich funkcjonalność, co oznacza, że narzędzia 
informatyczne obsługujące te systemy są dostosowywane do potrzeb organizacji, 
podczas gdy wcześniej często konieczne było adaptowanie procesów i zasobów do 
możliwości technicznych.

Zarówno zmiany techniczne, jak i partnerskie traktowanie pacjentów, wpływają na 
wzrost zainteresowania (tak naukowego, jak i w sferze praktycznych aplikacji) wyko- 
rzyst}Twaniem nowych rozwiązań technologicznych w  ochronie zdrowia, 
przede wszystkim urządzeń mobilnych’’. Badane są m.in.: skuteczność moni
toringu bezprzewodowego wybranych parametrów, zwłaszcza w opiece domowej 
i długoterminowej, obejmującej pacjentów choiych przewlekle’̂ , czy stosunek pa
cjentów do korzystania z tego typu narzędzi.

W cytowanych w powyżs^ch akapitach pracach wielokrotnie zwraca się uwagę na 
konieczność formułowania nie tylko instytucjonalnych, ale i krajowych 
oraz międzynarodowych strategii rozwoju informacyjnych systemów zdro
wia. Autorzy podkreślają, że większość powstających systemów ma zasięg lokalny, 
niewiele jest natomiast rozwiązań systemowych pozwalających na realizację proce
sów informacyjnych w skali ponadnarodowej, czy nawet globalnej, współpracujących 
z systemami informacyjnymi obsługującymi obszary pokrewne, takie jak np. ochrona

'̂ ’ Np. T. R. Cunningham, E. S. Geller, S. W. Clarke; op. cit.
™ Zob. np. W. Raghupathi, A. Umar: op. cit; B. Kaplan, N. T. Shaw: Future directions in evaluation 

research: people, organizational, and social issues. „Methods o f Information in Medicine” 2004, vol. 
43, s. 231-251; M. M. Yusof, J. Kuljis, A. Papazafeiropoulou, L. K. Stergioulas: An evaluationframe
workfor Health Information Systems: human, organization and technology-fit factors (HOT-fit). „In
ternational Journal of Medical Informatics” 2008, vol. 77 nr 6, s. 386-398; A. Ceratti, F. H. Roger Fran
ce, C. Beguin: Health data quality improvement by comparing administrative medical data and billing 
data. „International Journal o f Medical Informatics” 2008, vol. 77 nr 8, s. 527-533.

”  Zob. np. S-I. Kim, H-S. Kim: Effectiveness ofmobile and internet intervention in patients with 
obese type 2 diabetes. „International Journal o f Medical Informatics” 2008, vol. 77 nr 6, s. 399-404; 
M. Rahimpour, N. H. Lovell, B. G. Celler, J. McCormick: Patients 'perceptions o f  a home telecare sys
tem. „International Journal o f  Medical Informatics” 2008, vol. 77 nr 7, s. 486-498.

Opieka domowa, zwłaszcza opieka nad chorymi przewlekle, będzie się szczególnie rozwijać 
w związku z procesem starzenia się społeczeństw zachodnich.



środowiska czy edukacja, stanowiących ważny element kształtowania polityki zdro
wotnej” .

Nowoczesne systemy informacyjne zdrowia-lokalne (tzw. Electronic
Health Record) i ponadlokalne {izvi.Y^t-Hospitallnformahon Systems) są projek
towane w taki sposób, aby zawierafy zdefiniowane uprzednio, podstawowe typy da
nych, były zgodne z obowiązującymi standardami, korzystafy z ujednoliconych narzę
dzi lingwistycznych, umożliwiały współpracę z innymi aplikacjami, a także zapewniały 
odpowiednie informacje poszczególnym członkom zespołów terapeutycznych (od
powiednio do ich potrzeb), a pacjentom możliwość dostępu do danych o własnym 
zdrowiu (w tym także samodzielnego ich uzupełniania-tzw. self-documentingy*.

Prowadzone są też prace nad doskonaleniem elektronicznej dokumentacji pa
cjenta, powiązane z problemami zabezpieczeń technicznych i ochrony prywatności 
danych” , jak i jakości -  informacji, metod ich gromadzenia, opracowania i udostęp
niania, satysfakcji użytkowników itp.̂ .̂

Kolejnym obszarem badawczym jest problematyka wykorzystywanych 
w  systemach informacyjnych narzędzi lingwistycznych, takich jak ontologie 
w obszarze zdrowia, klasyfikacje medyczne i pielęgniarskie itp.”  rozwijane w oparciu 
o standardy, np. te będące wynikiem prac unijnego CEN/TC 251 czy HL7. Standar
dy takie pozwalają na współdziałanie systemów, wymianę, jak również ochronę da
nych, zapewnianie ich jakości. Natomiast terminologie zdrowotne traktowane są jako 
swoiste źródła uporządkowanej wiedzy medycznej, będące jednak efektem prac nie 
tylko specjalistów w danej dziedzinie (medycyna, pielęgniarstwo, bioinformatyka), 
ale również wpfywów czynników zewnętrznych, takich jak zmiany socjologiczne, roz
wój techniczny, polityka zdrowotna państwa, statystyka państwowa. Badania termi
nologiczne obejmują rozwój narzędzi semantycznych, ocenę jakości zasobów słowni
kowych już stosowanych w systemach informacyjnych, projektowanie tzw. reference

”  Przykłady rozwiązań krajowych i ponadnarodowych -  zob. Canada Health Infoway. [doku
ment elektroniczny], Tryb dostępu; http://www.infoway-inforoute.ca/en/home/home.aspx; Health 
Connect. (Australia) [dokument elektroniczny]. Tiyb dostępu: http://www.infoway-inforoute.ca/en/ 
home/home.aspx; NHS Connecting for Health. (W ielka Brytania) [dokument elektroniczny]. Tryb 
dostępu: http://www.connectingforhealth.nhs.uk/; Zdrowie -  UE. Portal Zdrowia Publicznego Unii 
Europejskiej [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://ec.europa.eu/health-eu/index_pl.htm 
dostęp 16.07.2008 r.

K. Hayrinen, K. Saranto, P. Nykanen: op. cit. s. 292-301.
”  Zob. np. E. Smith, J. H. P. Eloff: Security in health-care information systems -current trends. 

„International Journal o f Medical Informatics” 1999, vol. 54 nr 1, s. 39-54; J. Choe, S. K. Yoo: Web-ba
sed  secure access from  multiple patient repositories. „International Journal o f  Medical Informatics” 
2008, vol. 77 nr 4, s. 242-248; H. Liu: Design o f  computer integrated safety and health management 
system. W : Universal access in human-computer interaction. Applications and services. Springer Ber
lin/ Heidelbeig, 2007; Bezpieczeństwo informacji w systemach komputerowych. Referaty konferencji. Tom 
1. B ielsko-Biała-G liw ice, 2002.

K. Hayrinen, K. Sareinto, P. Nykanen; op. cit., s. 297-300.
’’’’ Zob. np. M. Ulieru, M. Hadzic, E. Chang; Soft computing agents fo r  e-Health in application to 

the research and control o f  unknown diseases. „Information Sciences” 2006, vol. 176, s. 1190-1214; 
R. Cornet, A. Abu-Hanna; Auditing description-logic-based medical terminological systems by detecting 
equivalent concept definitions. „International Journal o f Medical Informatics” 2008, vol. 77, s. 336-345; 
G. C. Bowker: The history o f  information infrastructure. The case o f  the International Classification o f  
Diseases. „Information Processing & M anagement” 1996, vol. 32 nr 1, s. 49-61; B. Niedźwiedzka, 
К. Czabanowska: Kontrolowanie słownictwo w zakresie zdrowia publicznego. Przegląd dokonań. 
„Zdrowie Publiczne” 2007, vol. 117 nr 4, s. 469-473. Szerzej o narzędziach lingwistycznych zob. roz
dział 7.

http://www.infoway-inforoute.ca/en/home/home.aspx
http://www.infoway-inforoute.ca/en/
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http://ec.europa.eu/health-eu/index_pl.htm


terminology models, definiujących systemy reprezentacji pojęć i relacji między 
nimi™.

Podobne kierunki można wyodrębnić, analizując badania i praktyczne rozwiąza
nia realizowane w  domenie kultury. Podstawowym nurtem działań jest tu digita
lizacja zasobów kultury, pozwalająca na udostępnianie obiektów w środowisku 
elektronicznym, związane z tym upowszechnianie wiedzy i edukacji kulturalnej 
wśród użytkowników sieci. Kolejny ważny obszar działalności to projektowanie 
instytucjonalnych (muzealnych, archiwalnych, bibliotecznych) i ponadlo- 
kalnych systemów informacyjnych”. Wymaga ono wielu decyzji, takich jak do
bór gromadzonych danych, zdefiniowanie architektury informacji, przygotowanie 
narzędzi wyszukiwawczych, zapewnienie kompatybilności z pokrewnymi aplikacjami 
itp. Autorzy projektów^^podkreślają korzyści, jakie czerpią użytkownicy (odbiorcy 
kultury) zwłaszcza ze współpracy ̂ stemów.

Z projektowaniem rozwiązań systemowych wiążą się prace terminologiczne, 
obecnie koncentrujące się na przygotowaniu narzędzi lingwistycznych pozwalają
cych na komunikowanie się systemów i ich użytkowników, a więc przede wszystkim 
ontologii i modeli terminologii referencyjnej dla potrzeb kultury, np. działał-, 
ności muzealnej*'. Propozycja opracowania ontologii służącej wymianie informacji 
między instytucjami zawarta została m.in. w projekcie Heritage 2.0 realizowanym 
przez zespół belgijskich ośrodków badawczych i instytucji kultuiT® .̂ Wśród barier 
w przygotowaniu takiego narzędzia dostrzega się m.in. wciąż niewielki procent zdigi- 
talizowanych zasobów kulturalnych oraz różnorodność potrzeb wśród odrębnych in
stytucji. Podobnemu zadaniu poświęcony jest projekt Digital Art Ontology® .̂

Szczególnym przykładem jest tu propozycja stworzenia „ontologii obrazowej” 
{keyimage ontologyY*. Opracowanie takiego narzędzia, wykorzystywanego m.in. 
w wyszukiwaniu dzieł z zakresu malarstwa, fotografii, grafiki, plakatu itp., wymaga 
szczegółowych analiz np. sposobów odbioru tej formy przekazu przez człowieka, wy
odrębniania, nazywania i wyboru elementów składowych poszczególnych artefaktów

™ Zob. np. Health informatics -  Integration o f  reference terminology model fo r  nursing. ISO FIDS 
18104:2003.

”  Zob. np. V. Biźić-Omćikus, M. Mitrovic, Z. Cvetkovic: Museum information system -  design 
methodology, implementation and perspectives. „Pregled Nacionalnog Centra za Digitalizaciju” 2005 
nr 4(6), s. 69-77 [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://eprints.rclis.org/archive/00004821/ 
dostęp 16.07.2008 г.; Information Systems Laboratory (Grecja) [dokument elektroniczny]. Tryb do
stępu: http://www.ics.forth.gr/isl/index.html dostęp 16.07.2008 r. Wiele przykładów rozwiązań sys
temowych znaleźć można w materiałach konferencyjnych Archives & M useum Informatics [doku
ment elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.archimuse.com/index.html dostęp 16.07.2008 r.; 
J. M. Schuster: Informacja w polityce kulturalnej. Op. cit.

*"Np. V. Biźić-Omćikus, M. Mitrović, Z. Cvetkovic: op. cit., s. 76.
“  Szerzej zob. Information and documentation -  a referetwe ontology fo r  the interchange o f  cultu

ral heritage information, ISO 21127:2006 oraz rozdz. 7.7.2 niniejszej pracy.
“  J. Beyl, G. Nulens, B. De Nil: On-line heritage presentation in Flanders. A new way o fsear

ching andpresenting heritage content. W: Archives & Museum Informatics: Museums and the Web 2008 
[dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: www.archimuse.coni/mw2008/papers/beyl/beyl.html do
stęp 16.07.2008 r.

. “  Digital Art Ontology [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://dao.cim 3.net/ dostęp
16.07.2008 г.

“  M, M. Airchinningh, K. Sotirova: The digital exhibition and keyimage ontology. „Bilgi Diinyasi” 
2008 nr 9 (1 ), s. 90-125 [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://eprints.rclis,org/archive/ 
00013212/dostęp 16.07.2008 r.

http://eprints.rclis.org/archive/00004821/
http://www.ics.forth.gr/isl/index.html
http://www.archimuse.com/index.html
http://www.archimuse.coni/mw2008/papers/beyl/beyl.html
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(także kolorów), kojarzenia (często metaforycznego) różnych przedstawień obrazo
wych.

Kolejny obszar badawczy to możliwość wykorzystywania urządzeń mobil
nych dla kontaktu użytkownika z dziełami kultury®  ̂Tu zwraca się uwagę na pry
mat treści/ zasobów i sposobu ich prezentacji nad doborem narzędzi takiej prezentacji, 
koszty (także czasowe) przygotowania materiałów, rzeczywistą potrzebę korzystania 
z urządzeń mobilnych w trakcie np. zwiedzania vyystaw (problem nadmiaru informacji), 
problem dominacji narzędzia nad treścią (konieczne zachowanie prymatu treści i pro
stego interfejsu). Wśród zalet takiego rozwiązania podkreśla się m.in. możliwość przekazu 
różnych form (dźwięk, obraz, rekonstrukcje trójwymiarowe), także według preferencji 
u^^kownika, większe zainteresowanie przekazem wśród młodszej publiczności, możli
wość gromadzenia danych o potrzebach i zachowaniach informacyjnych u:^kowników. 
Za ważne uznaje się jednak zachowanie możliwości doboru różnych środków prezentacji, 
niere^gnowanie z dotychczas stosowanych narzędzi, co zwiększa swobodę użytkowni
ków w korzystaniu z oferty kulturalnej.

Większe zainteresowanie użytkownikami kieruje uwagę również na pozyski
wanie od nich informacji nie tylko o jakości oferty i usług kulturalnych, ale 
i o samych artefaktach czy wydarzeniach kulturalnych*''. Z rosnącym natęże
niem rozwijają badania związane z promocją turystyki kulturalnej, rozpoczęte w la
tach siedemdziesiątych, a w ich obrębie także udostępnianie informacji przez 
poszczególne instytucje kultury* .̂

Podsumowując, działania zarówno w  obszarze zdrowia, jak i kultury, 
koncentrują się wokół odbiorców informacji, ich poszczególnych grup, zróżni
cowanych potrzeb i kompetencji, a także podnoszenia jakości kontaktu z instytucja
mi. Satysfakcja użytkowników ma decydujący wpływ na dobór rozwiązań technicz
nych, narzędzi lingwistycznych, sposobów prezentacji treści.

Modelowanie systemów informacyjnych w poszczególnych domenach należy 
również analizować na szerszym tle badań z zakresu ekonomii i nauk politycznych 
(wpływ transformacji ustrojowej i gospodarczej na ład informacyjny), socjologii 
(społeczna przestrzeń informacyjna, przemiany demograficzne, np. wspomniane

Zob. np. I. Huvila, К. Uotila, J-P. Paalassalo. .1. Huurre. S. Verajankorva: Passages to medieval 
archipelago. From mobile information technology to mobile archeological information. W; Information 
and communication technologies in tourism 2008. Springer Vienna, 2008; C. Gibbons, T. G. Wyeld, 
B. Leavy, J. Hills; Creating an authentic aural experience in the digital songUnes game engine. Part o f  
a contextualized cultural heritage knowledge toolkit. W: Interactive technologies and sociotechnical sys
tems. Springer Berlin/ Heidelberg, 2006: R. Oppermann. M. Specht: A nomadic information system fo r  
adaptive exhibition guidance. W: Cultural Heritage Informatics: selected papers from  ichim99. Archi
ves & M useum Informatics 1999, s. 103-109 [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu; http;// 
www.archimuse.com/publishing/ichim99/oppermann.pdf dostęp 16.07.2008 r.; J. Beyl, G. Nulens,
B. De Nil: op. cit.

“  Zob. np. badania nawiązujące do teorii konwersacji: R. D. Lankes, J. L. Silverstein, S. Nichol
son, T. Marshall: Participatory networks. The library as conversation. „Information Research” 2007 
nr 12(4) paper colis 05 [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://lnformationR.net/ir/12-4/co- 
lis05.html dostęp 2.04.2008 г., czy cytowanych już: J. Beyl, G. N ulens, B. De Nil: op. cit.

Zob. np. R. Monistrol: Online cultural resources. Search fo r  information on museums in Spa
in. France. Italy, Germany and the United Kingdom. „Hipertext.net” 2007 nr 5 [dokument elektronicz
ny]. Tryb dostępu: www.hipertext.net/english/pagl024.htm dostęp 16.07.2008 г.; I. Huvila, К. Uoti-* 
la, J-P. Paalassalo, J. Huurre, S. Verajankorva; op. cit.

http://www.archimuse.com/publishing/ichim99/oppermann.pdf
http://lnformationR.net/ir/12-4/co-
http://www.hipertext.net/english/pagl024.htm


już starzenie się społeczeństw zachodnich), organizacji i zarządzania, informacji 
naukowej.

W ostatnich latach M. Górny*® wskazał na systemy informacyjne jako jeden  
z dwóch (obok wyszukiwania informacji) priorytetów badawczych informa
cji naukowej. Zwrócił uwagę na interdyscyplinarny charakter łych prac, które z jednej 
strony można uznać za ini^ierskie, z drugiej jednak -vsymagające wied^ z zakresu nauk 
poznawczych, co wynika z konieczności badania potrzeb i zachowań informacyjnych użyt
kowników, struktur organizacyjnych, zarządzania zasobami informacji itp.

Wśród badań informatologicznych dotyczących rozwoju systemów informacyjnych 
wyodrębnić można te dotyczące metod definiowania wymogów stawianych sys
temom, przede wszystkim ze względu na potrzeby ich użytkowników. Zwraca 
się uwagę*’na konieczność zapewnienia elastyczności i pragmatyczności systemu wo
bec dynamicznie zmieniającego się środowiska, odwołując się zarówno do praktyki 
poznawanej poprzez obserwacje uczestniczące czy wywiady, jak i teorii socjologicz
nych.

Badanie potrzeb i zachowań informacyjnych użytkowników to -  jak
wspomniano -  kolejny ważny nurt badawczy informacji naukowej. Wśród nich zna
czącą grupę stanowią projekty związane z informacją zdrowotną -  kompetencjami 
w tym zakresie, barierami (np. wskaźniki demograficzne, odległość), najczęściej wy
korzystywanymi źródłami informacji, zagrożeniami (jak przeciążenie informacją)

M. Gómy: Inżynierski czy poznawczy charakter nauki o informacji?  W : Przestrzeń informacji 
i komunikacji społecznej. Praca zb. pod red. M. Kocójowej. Kraków 2004, s. 40-45.

Zob. np. A. Mursu, 1. Luukkonen, M. Toivanen, M. Korpela: Activity theory in information sys
tems research andpractice -  theoretical underpinnings fo r  an information systems development model. 
„Information Research” 2007, vol. 12 nr 3 paper 311 [dokument elektroniczny]. Tiyb dostępu: http:// 
InformationR.net/ir/12-3/paper311.html; М. Rose; The information activity ofrailpassenger information 
staff: a foundation fo r  information system requirements. „Information Research” 2006, vol. 12 nr 1 paper 
275 [dokument elektroniczny]. Ttyb dostępu: http://InformationR.net/ir/12-l/paper275.html; E. A. M. 
Borglund, L.-M. Oberg: How are records used in organizations? „ Information Research” 2008, vol. 13 
nr 2 paper 341 [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://InformationR.net/ir/13-2/paper341.html;
С. М. Tilley, С. S. Bruce, G. Hallam, A. P. Hills: A modelfor the development o f  virtual communitiesfor 
people with long-term, severe physical disabilities. „Information Research” 2006, vol. 11 nr 3 paper 253 
[dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://Inform ationR.net/ir/ll-3/paper253.htm l dostęp
18.07.2008 г.; М. Próchnicka: Spersonalizowane wyszukiwanie i dostarczanie informacji. W: Multime
dialne i sieciowe systemy informacyjne. Materiały konferencyjne. Praca zb. pod red. Cz. Daniłowicza. 
Wrocław 2004, s. 373-383.

Zob. np. A. Palsdóttir: Information behaviour, health s e l f  efficacy beliefs and health behaviour in 
Icelanders ’ everyday life. „Information Research” 2008, vol. 13 nr I , paper 334 [dokument elektronicz
ny]. Tryb dostępu: http://InformationR.net/ir/13-l/paper334.html; К. Kim, М. Lustria, D. Burke, 
N. Kwon: Predictors o f  cancer information overload: findings from  a national survey. „Information Re
search” 2007, vol. 12 nr 4, paper 326 [dokument elektroniczny], Tiyb dostępu: http://InformationR.net/ 
ir/12-4/paper326.html; О. Morey: Health information ties: preliminaryjindings on the health information 
seeking behaviour o f  an African-American community. „Information Research” 2007, vol. 12 nr 2, paper 
297 [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://InformationR.net/ir/12-2/paper297.html; R. M. 
Harris, C. N. Wathen, J. M. Fear: Searchingfor health information in rural Canada. Where do residents 
look for health information and what do they do when they fin d  it? „Information Research” 2006, vol. 12 
nr 1, paper 274 [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://Inform ationR.net/ir/12-l/pa- 
per274.html; К. Ankem: Use o f  information sources by cancer patients: results o fa  systematic review o f  
the research literature. „Information Research” 2006, vol. 11 nr 3, paper 254 [dokument elektroniczny]. 
Tiyb dostępu: http://InformationR.nct/ir/Il-3/paper254.html dostęp 18.07.2008 г.
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Pokrewnym nurtem są badania mające na celu modelowanie zachowań in
formacyjnych człowieka, w tym zwłaszcza wyszukiwania informacji” . Często 
mają one charakter interdyscyplinarny, odwołując się do teorii psychologicz
nych czy antropologicznych, jak np. M. Bates’ ,̂ która podważyła tezę o cztero- 
etapowym cyklu wyszukiwania informacji, dowodząc, że nie zawsze jest on realizo
wany w całości. Z kolei badacze słowaccy’  ̂wskazali na płeć jako zmienną pomocną 
w rozumieniu uwarunkowań społecznycłi i kognitywnych przetwarzania informacji 
przez człowieka, a fińscy*  ̂-  na czynniki przestrzenne jako ważny element kontek
stowy wyszukiwania informacji. Badania wykorzystujące metodę etnograficzną, 
prowadzone w środowisku Tajwańczyków, umożliwiły ich autorowi’  ̂pokazanie od
działywania kultury na zachowania informacyjne człowieka. Wiele projektów doty
czy zachowań informacyjnych człowieka wyłącznie w środowisku wirtualnym’**. 
Tego rodzaju badania są również znaczące dla projektowania systemów informacyj
nych, planowania polityki zdrowotnej (strategie e-zdrowia, kształcenie kompeten
cji informacyjnych) i kulturalnej.

W nauce o organizacji i zarządzaniu zasoby informacji i wiedzy, trakto
wane jako kluczowe dla organizacji, niezbędne dla realizacji jej celów” , są nieroz- 
dzielnie związane z informacją o ludziach oraz zasobami ludzkimi. Na klu
czowe miejsce człowieka w zarządzaniu wiedzą wskazał także C. W. Churchman, 
pokazując, żewiedza mieści się w jej (ludzkim) użytkowniku, a nie w jej zbiorach’*. 
Według tego filozofa, wiedza powstaje w umyśle człowieka, rozwija dzięki przyswaja
niu nowych informacji, stanowi warunek działania. Jednocześnie -  biorąc pod uwagę 
zmienność współczesnego świata (otoczenia) -  człowiek, któiy chce działać skutecz
nie, musi dostosowywać się do obserwowanych zmian, nieustannie się uczyć, czyli -

Zob. np. N. Godbold: Beyond information seeking: towards a general model o f  information fce- 
/jovjoM/-. „Information Research” 2006, vol. 11 nr 4, paper 269 [dokument elektroniczny], Tiyb dostę
pu: http://InformationR.net/ir/ll-4/paper269.htm l dostęp 17.07.2008 г.; В. Niedźwiedzka: А propo
sed  general m odel o f  information behaviour. „Information Research” 2003, vol. 9 nr 1 paper 164 
[dokument elektroniczny]. Tiyb dostępu: http://lnform ationR .net/ir/9-l/paperl64.htm l dostęp
17.10.2008 г.

”  Jak np. М. J. Bates: What is browsing-really? A model drawingfrom behavioural science rese
arch. „Information Research” 2007, vol. 12 nr 4, paper 330 [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: 
http://InformationR.net/ir/12-4/paper330.html dostęp 18.07.2008 r.

J. Steinerovś, J. ŚuSol: Users' information behaviour-a gender perspective. „Information Retrie
val” 2007, vol. 12 nr 3, paper 320 [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://InformationR.neL/ir/ 
I2-3/paper320.html dostęp 17.07.2008 r.

R. Savolainen: Spatialfactors as contextual qualifiers o f  information seeking. „Information Rese
arch” 2006, vol. 11 nr4 , paper 261 [dokument elektroniczny], Tiyb dostępu: http://InformationR.net/ir/ 
1 l-4/paper261.html dostęp 17.07.2008 г.

”  N-C. Yeh: A fram eworkfor understanding culture and its relationship to information behaviour: 
Taiwanese aborigines 'information behaviour. „Information Research” 2007, vol. 12 nr 2, paper 303 
[dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://Inform ationR.net/ir/12-2/paper303.htm l dostęp
17.07.2008 г.

Zob. np. C-Y. Huang, Y-C. Shen, I-R Chiang, C-S. Lin: Concentration o f  Web users "online in
formation behaviour. „Information Research” 2007, vol. 12 nr 4, paper 324 [dokument elektroniczny]. 
Tryb dostępu: http://InformationR.net/ir/12-4/paper324.html dostęp 18.07.2008 r.

”  Zob. np, K, Materska: Rozwój koncepcji informacji i wiedzy ja k o  zasobu organizacji. W: Od 
informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego. Op, cit,, s. 199-216; tejże: Informa
cja w organizacjach społeczeństwa wiedzy. Warszawa 2007,406 s.

C, W. Churchman: The design o f  inquiring systems. Basic concepts o f  systems and organization. 
New York 1971. Cyt. za: Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą. Praca zb. pod red, 
K, Perechudy i M, Sobińskiej, Warszawa 2008, s. 10.
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tworzyć nową wiedzę, odwołując się do już posiadanej oraz do informacji uzyskiwa
nych z systemów informacyjnych i otoczenia” .

Wiele przykładów badań reprezentujących scharakteryzowane tu pokrótce kie
runki badawcze przedstawiono w kolejnych rozdziałach.

Por. Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą. Op cit. Zob. też S. Nurcan, J. Barrios; 
Enterprise knowledge and information system modelling in an evolving environment. W : First Interna
tional Workshop on Engineering Methods to Support Information Systems Evolution EM SISE ’03. Ge
newa 2003 [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://cui.unige.ch/db-research/EM SISE03/ 
Rp07.pdf dostęp 18.07.2008 r.

http://cui.unige.ch/db-research/EMSISE03/




Rozdział 1

WYBRANE 
WSPÓŁCZESNE UWARUNKOWANIA 

PROCESÓW INFORMACYJNYCH

Analiza procesów i systemów informacyjnych, funkcjonujących w jednym obsza
rze tematycznym, wymaga przedstawienia ich szers^ch uwarunkowań społecznych, 
ekonomicznych i technicznych. Uwarunkowania te wynikają z przemian, któiych ce
lem jest przejście w rozwoju cywilizacyjnym od fazy społeczeństwa przemysłowego 
do społeczeństwa sieciowego, co szerzej omówiono w podrozdziale 1.2. Wśród pod
stawowych narzędzi i zmian wymienić należy wprowadzanie nowoczesnych metod 
zarządzania (np. zarządzanie wiedzą, organizacje wirtualne-zob. 1.1.), sieci telein
formatyczne, budowanie serwisów i systemów informacyjnych (analiza definicyjna 
pojęcia „system informacyjny” zob. 1.3.) zarówno w skali pojedynczych podmiotów, 
jak i całych sektorów funkcjonowania społeczeństw (zob. 1.4.). W końcowej części 
rozdziału przedstawiono krótko działania związane z konstruowaniem systemów in
formacyjnych, jakie są prowadzone w tytułowych domenach zdrowia (1.5.) i kultuiy 
(1.6.). Zwrócono też uwagę na rodzaje struktur, ich powiązania ze specyfiką dziedzi
ny, kierunki prac.

Treści tu zawarte stanowią tło dla konstruowania modelu rozległego systemu 
informacyjnego. W toku rozważań wyodrębniono explicite niektóre założenia dla 
tego modelu. Wśród przedstawionych w rozdziale zjawisk, procesów, teorii znajdą się 
kryteria oceny, które zostaną następnie wykorzystane w charakterystyce systemów 
informacyjnych funkcjonujących obecnie w obszarach zdrowia i kultury, jak również 
w modelowym systemie rozleglj-m. Stanowią one również punkt odniesienia dla ka
tegoryzacji użytkowników i badania ich potrzeb informacyjnych, zaproponowanych 
w kolejnych rozdziałach.

Przedstawione poniżej zagadnienia są ze sobą bezpośrednio powiązane i oddzia
łują na siebie wzajemnie. Do skutków ich współoddziaływania zalic^ć można ciągłą 
rozbudowę zasobów wiedzy, zmiany potrzeb społecznych -  w tym informacyjnych czy 
dotyczących jakości oferowanych usług.

Mówiąc o modelowaniu rozległych systemów informacyjnych, należy też odnieść 
się zmian zachodzących współcześnie (1) w teorii i praktyce zarządzania (w tym 
przede wszystkim w roli zasobów ludzkich i zasobów wiedzy), (2) w funkcjonowaniu 
społeczeństw (sieciowość jako główna forma kontaktów zawodowych i prywatnych), 
(3) w społecznej i opiekuńczej roli państwa, oraz (4) w narzędziach, jakie powstają 
dzięki postępowi technicznemu.



1.1. Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne -  rozwój 
zarządzania wiedzą

Zarządzanie definiowane jest jako proces sprawnego i skutecznego realizowania 
(wspólnie z innymi ludźmi i poprzez nich) określonych rzeczy, na który składają się: 
planowanie, organizowanie, przewodzenie i koordynowanie'. Proces zarządzania 
może być też definiowany jako decyzyjny proces transformacji informacji i kontekstu, 
zróżnicowany według struktury różnorodnych stylów, obejmujący zespól zmiennych 
administracyjnych, takich jak strategia, ptvjektowanie organizacji, planowanie, syste
my motywacyjne, kontrola, Właściwy przebiegwymienionych
wcześniej podprocesów warunkowany jest dostępem do oraz umiejętnym wykorzy
staniem relewantnych informacji. Są one bowiem (właściwie i umiejętnie wykorzy
stane) podstawą planowania, elementem organizowania, narzędziem przewodzenia 
i kontroli. Należą również do podstawowych funkcji zarządzania, do których zalicza 
się: koordynację i kierowanie podwładnymi, podział zadań oraz właśnie przetwarza
nie informacji^.

Przedstawiona definicja kształtowała się w zbliżonej formie w teorii zarządzania 
już od początku XXwieku^. Można również pokazać, że dostęp do informacji jako 
warunek wydajnej (dobrze zarządzanej) pracy wymieniany był już wcześniej, jak 
choćby przez Harringtona Emersona, jednego z przedstawicieli naukowej organizacji 
pracy, na przełomie XIXi XXw., w niektórych z 12 zasad wydajności. Chodzi tu 
o zasadę 3 -  kompetentnej rady, według której każdy organ kierowniczy powinien po
siadać zespół ekspertów zapewniający mu dostęp do aktualnej wiedzy, oraz zasadę 
6 -  niezawodnego, natychmiastowego i nieustannego przedstawiania dokładnych 
sprawozdań*.

J. Kisielnicki uważa, że informacja dla zarządzania jest szczególnym rodzajem 
informacji, ze względu na swoje kluczowe znaczenie dlawymienionych już wyżej 
podstawowych procesów (funkcji) zarządzania. Kryterium wyodrębniającym ze zbio
ru informacji podzbiór informacji dla zarządzania jest fakt, że na skutek otrzymanych 
wiadomości zmniejsza się nieokreśloność wyboru, czy też oceny działania w organi
zacji*. Jak już wspomniano, ma to bezpośredni wpływ na procesy decyzyjne. S. Łobej- 
ko z kolei informację zarządczą definiuje w sposób „narzędziowy” jako taką, która jest 
związana z prowadzoną działalnością gospodarczą^ umieszczając ją w hierarchii „da
ne -  informacja -  informacja zarządcza -  wiedza” jako element przedostatni.

J. A. Senn® wyróżnia następujące podstawowe grupy informacji wykorzystywanej 
w zarządzaniu’:
•  informacja „pokrzepiająca” dotycząca bieżącej sytuacji organizacji; celem tej infor

macji jest zapewnienie, że wszystko przebiega zgodnie z przyjętymi założeniami.

' Zob. np. S. Robbins, D. DeCenzo: Podstawy zarządzania. Warszawa 2002, s. 32-34.
 ̂W. Kieżun: Sprawne zarządzanie organizacją. Warszawa 1997, s. 11.

’ Zob. np. Efektywne zarządzanie a  sztuczna inteligencja. Praca pod red. A. Baborskiego. Wroclaw 
1994, s. 7.

■' Por. np. teorie Henri Fayola.
’ Zob. W. Kieżun: op. cit., s. 62.
‘ J. Kisielnicki; Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania. Warszawa 1999, s. 14. 
’ S. Łobejko: Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą. Warszawa 2004, s. 32.
“Cyt. za: J. Kisielnicki: op. cit., s. 15.
’ Zob. np. S. Łobejko: op. cit., s. 32.



•  informacja „rozwojowa” związana z oceną stanu lub przebiegu jakiegoś zjawiska 
lub procesu oraz wykazanie ewentualnych trudności związanych z jego realizacją,

•  informacja „ostrzegawcza”, która sygnalizuje, iż wystąpiły określone zagrożenia 
w wyniku realizacji działalności organizacji lub też, że mogą one niebawem wystąpić,

•  informacja „planistyczna” odnosząca się do poziomu lub stanu przyszłego zjawiska 
lub procesów gospodarczych,

•  informacja „operacyjna”, która określa działanie własnej organizacji i pozwala na jej 
umiejscowienie na „mapie” działalności innych podobnych organizacji,

•  informacja „opiniodawcza”, która dotyczy informacji o najbliższym oraz dalszym 
otoczeniu organizacji,

•  informacje „kontrolowane”, które mają być przekazane otoczeniu o działalności 
organizacji.

Zgodnie z założeniami). Penca'”, infrastruktura informacyjna w zarządzaniu po
lega na określeniu kategorii potrzebnych informacji, ich źródeł, metod pozyskiwania 
i zasad przepływu. Informacjawarunkuje skuteczność zarządzania, jej wpływ widocz
ny jest zwłaszcza w procedurach decyzyjnych, zwłaszcza jeśli przyjąć za A. Babor- 
sicim", że zarządzanie rozumiane jest jako ciąg zadań decyzyjnych. Wtedy każda de
cyzja wymaga podjęcia następujących działań: zbieranie informagi, ocena wariantów 
decyzji, wybórwariantu optymalnego, ocena realizaф decyzji W tym sensie zadanie 
decyzyjnejest zadaniem przetwarzania informacji przebiegających od zbierania da
nych podstawoivych aż do uzyskania wyników -  decyzji '̂ .̂

Takie podejście wymaga z kolei odpowiedzi na pytania o ilość informacji potrzeb
nych do podjęcia decyzji oraz koszty tej ostatniej, które dzielą się ogólnie na koszty: 
pozyskania (w tym przesyłania i przechowywania) i przetworzenia informacji oraz 
wyboru optymalnej decyzji. Włączenie poszczególnych źródeł informacji do syste
mu, a także udział w tym systemie w roli partnera i oferenta informacji, może znaczą
co obniżać koszty pozyskiwania i przetwarzania informacji.

Jeżeli założyć, że system informacji danej organizacji obejmuje wszystkie dzie
dziny jej działalności oraz wszystkie poziomy struktury'^, analogicznie system infor
macyjny obsługujący daną dziedzinę działalności (rozległy system informacyjny) 
powinien obejmować wszystkie prowadzone rodzaje działalności i kategorie zaanga
żowanych organizacji stanowiących jednostki (węzły) tego systemu, a także jego 
klientów.

Według J. Penca'^ system informacji w organizacji w szczególności zapewnia:
•  informacje podstawowe, kluczowe dla sprawnego zarządzania konkretnym typem 

działalności, w tym planowania, symulacji strategicznych,
•  informacje o dostawcach i odbiorcach,
•  informacje umożliwiające rozwój współpracy z innymi organizacjami,
•  wyszukiwanie danych z zasobów wewnętrznych i zewnętrznych, sprawną ich pre

zentację,
•  informacje naukowe, techniczne, ekonomiczne, socjalne,
•  kontrolę informacji (możliwość ponownego sprawdzenia u źródła).

Zob. J. Penc: Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie, systemowe działanie. Warszawa 
1994, S.81.

" Efektywne zarządzanie... Op. cit., s. 8.
Tamże.
Zob. J. Penc: op. cit., s. 82.
Tamże, s. 86.



Analogicznie można przyjąć założenie, że system rozległy pozwala na ko
rzystanie z informacji niezbędnych dla realizacji zadań w  obrębie danej 
domeny. Optymalizację obsługi informacyjnej umożliwia tworzenie podsystemów 
powiązanych logicznie bądź organizacyjnie w substruktuiy mieszczące się w struk
turze głównej.

Jeżeli-zgodnie z postulatem J. Penca'^-w systemie należy zadbać o jakość infor
macji oraz o dostępność do określonych kategorii zbiorów*'', to odpowiedzią na takie 
zapotrzebowanie jest istnienie rozległego systemu informacji.

Problemowi dostępu do informacji i wiedzy więcej uwagi poświęcili w swoich 
badaniach także przedstawiciele nurtu systemowo-informatycznego w naukach
0 zarządzaniu, traktujący organizację kompleksowo, jako system składający się z pod
systemów cząstkowych, mający swój wymiar sprawnościowy (naukowa organizacja 
pracy) i humanistyczny'^. Funkcjonująca systemowo organizacja wykorzystuje rów
nież w zarządzaniu rozwiązania teleinformatyczne, w tym systemy informacyjne 
usprawniające procesy decyzyjne. W. Kieżun podkreśla, że to właśnie informacja-  
dostęp do niej i umiejętność wykor^stania zdobytej wiedzy- będzie podstawą przy
szłej konkurencji, zastępując czynnik rywalizacji w aspekcie wydajności'*.

Podejście systemowo-informatyczne traktujemy jako: a) postawę metodo
logiczną, b) konkretną metodę stosowania procedury systemowej w procesie 
zarządzania.

Wyróżniamy trzy główne cechy systemowej postawy metodologicznej:
•  organizacja jest celowym systemem składającym się z wielu części (podsyste

mów); na sprawność jej działania wpływa kompleks czynników,
•  istnieje zjawisko wzajemnej współzależności wszystkich części organizacji i oto

czenia na zasadzie sprzężenia zwrotnego,
•  w toku preparacji decyzji konieczne jest widzenie przedziału wielkości i przedziału 

czasû .̂
Podejście systemowe uwzględnia powiązania danej organizacji i współzależność 

jej wewnętrznych jednostek oraz całej organizacji z otoczeniem, na które składają 
się: warunki ekonomiczne, rynek globalny, sytuacja polityczna, postęp naukowy
1 techniczny oraz okoliczności społeczne. Kontakty z otoczeniem polegają w znacz
nym stopniu na wymianie informacji^ Staje się ona czwartym czynnikiem produkcji, 
kształtującym wartość kosztów i dochodów. Zarówno rozwój techniczny, jak i cywili
zacyjny (społeczeństwo informacyjne -  por. niżej) powodują, że wszelkie proceduiy 
informacyjne wymagają definiowania i porządkowania w procesy i systemy oraz współ
pracy zainteresowanych podmiotów.

Korzystanie z systemów informacyjnych jest uznawane za warunek sprawnego 
funkcjonowania zarządzania wiedzą, ze względu na ich wpływ na komunikację we-

Zob. J. Penc: op. cit., s. 96.
J. Penc proponuje tu następujące: o strategii instytucji centralnych, o działalności i osiągnięciach 

placówek naukowo-badawczych oraz o przykładach dobrej praktyki, o kontaktach międzynarodo
wych, o dostaw cach, odbiorcach, otoczeniu społecznym (w tym organizacjach pozarządowych), 
o charakterze i stanie konkretnego rynku, o dostępności kadr i trendach rozwojowych, niezbędne in
formacje wewnętrzne.

Zob. W. Kieżun: op. cit., s. 79.
'* Tamże, s. 86.
I''Tamże, s. 87.
“  Zob. np. M. Kisilowska, K. Materska; Informacja i komunikacja ja k o  strategiczny zasób orga

nizacji. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2001 nr 1-2, s. 8-14.



wnętrzną i zewnętrzną firmy. Zwraca się również uwagę na ich podstawowe funkcje -  
umożliwienia dotarcia do (właściwie uporządkowanej) wiedzy w dowolnym momen
cie, oraz zachowania wiedzy jawnej dla pożytku organizacji niezależnie od natężenia 
przepfywu pracowników^*. Każdy system informacyjny wymaga własnej strategii do
skonalenia. Składa się ona z 4 podstawowych elementów: wiedza i wizja (jako podsta
wa budowania strategii), myślenie strategiczne (potencjał realizacji celu), badanie 
strategiczne oraz strategia (zbiór sposobów dokonywania zmian w systemie, na po
trzeby zarządzania firmą)^.

Odnosząc system informacyjny do procesów konwersji wiedzy realizowanych 
w modelu I. Nonaka^^, można (według autorki) taki system uwzględnić w ramach 
kombinacji (obejmującej komunikację, systematyzację i rozpowszechnianie wie
dzy) oraz internalizacji (jako źródło, z którego czerpana jest wiedza przekształcana 
zjawnejwukiytą).

Zarządzanie wiedzą jako kierunek badawczy i działalność praktyczna rozwija się 
od początku lat dziewięćdziesiątych XXw. Było ono wówczas rozumiane jako/)roces, 
w ramach którego podejmowane są określone działania: pozyskiwanie wiedzy z  oto
czenia, ivykorzystywanie vnedzy w organizaqi, szacowanie aktywów wiedzy w orga
nizacji, utrzymywanie i rozwijanie aktywów vnedzy oraz sprzedaż wiedzy w formie 
nowych produktów, usług, technołogii '̂ .̂ Proces ten powinien być systematyczny i zor
ganizowany, tak aby wykorzystywanie posiadanej wiedzy służyło skutecznie podnie
sieniu wydajności^^ dostosowywaniu zachowań do zmian zachodzących w otoczc- 
niû *’, przetwarzaniu informacji w trwałą wartość dla klientów i pracowników^ .̂

Jak pisał P. F. Drucker^*, sam wiedza nie ma w gospodarce wartości. Wartość ta 
ujawnia się dopiero przy wykorzystywaniu wiedzy w procesach decyzyjnych i wyko- 
nawezj’ch, m.in. w różnicy wyników ekonomicznych konkurencyjnych podmiotów.

Początkowo P. F. Drucker zwracał uwagę na dominującą rolę rozwiązań teleinfor
matycznych w zarządzaniu wiedzą^’, następnie jednak rozwinął swoją interpretację, 
wskazując na znaczącą rolę tzw. czynnika ludzkiego w zarządzaniu wiedzą, m.in. 
w przekazywaniu tzw. wiedzy ukrytej (ang. tacit knowłedge), zdobywanej najczęściej 
w bezpośrednich kontaktacli międzyludzkich oraz przez doświadczenie. Dodatkowo 
uzyskuje się wówczas nie tylko konkretne informacje „statyczne”, ale również „dyna
miczne” -  dotyczące procesu, w wyniku którego dana wiedza powstała^”.

Zob. A. Blaszczuk i in.; Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach. Warszawa 2004, 
s. 54-55.

“  Zob. Doskonalenie wielopoziomowych systemów informacyjnych. Praca zb. pod red. A. Nowic
kiego. Wrocław 1999, s. 25-26.

“  Zob. I. Nonaka, H. Takeuchi: Kreowanie wiedzy w organizacji. Warszawa 2000.
S. Łobejko: op. cit., s. 35.; zob. też A. Wallis: Zarządzanie w iedząjako czynnikzwiększania kon

kurencyjności przedsiębiorstw. W : Zastosowanie technik informacyjnych w gospodarce i zarządzanie 
wiedzą. Praca zb. pod red. L. Drelichowskiego, A. Januszewskiego, G. Dzieży. B ydgoszcz-C iecho
cinek 2003, s. 52-58.

“  Zob. Knowledge management research report. KPMG 1998. Cyt. za: A. J. Baborski. R. F. Bonner: 
Zarządzanie wiedzą korporacyjną -  dwa podejścia. W: Zarządzanie wiedzą w systemach informacyjnych. 
Praca zb. pod red. W. Abramowicza, A. Nowickiego, M. Owoca. Wrocław 2004, s. 19-26.

“  Zob. A. J. Baborski. R. F. Bonner: op. cit.
”  Zob. PriceWaterhouseCoopers, cyt. za: A. Błaszczuk i in.: op. cit., s. 19.
“ Zob. P. F. Drucker: Managing fo r  results. Oxford 1999, s. 104-109.
“  Zob. P. F. Drucker: The frontiers ofm anagement. Londyn 1986, s. 27.

Zob. np. Tamże, s. 29.



Jak wspomniano we Wstępie^', rozwijają się badania dotyczące powiązań zasobów 
informacyjnych z zasobami ludzkimi w organizacji, kładące szczególny nacisk na 
wspomniany powyżej „ c ^ n ik  ludzki” oraz konieczność zapewnienia elastyczności 
systemów informacyjnych, pozwalającej na ich dostosowywanie się do dynamiki dzia
łalności człowieka i funkcjonowania organizacji.

B. C. Brookes^  ̂określił relacje miedzy wiedzą a informacją jako:

[AI] + [W ]->[W  + AW]

gdzie:
Al -  nowe informacje,
W -  dotychczasowa wiedza,
AW-  przyrost wiedzy (na skutek dołączenia nowej informacji).

Nawiedzę w takim rozumieniu składają się więc: informacje, kontekst intencyjny 
oraz doświadczenia. D. T. Dziuba^  ̂definiuje wiedzę jako zgromadzoną (zakumulo
waną) i w odpowiedni sposób przetworzoną informację.

Odwołanie do teorii zarządzania wiedzą pozwala sformułować trzy założenia 
dla modelu rozległego systemu informacji, jaki zostanie zaproponowany w roz
dziale trzecim. Po pierwsze -  efektywność zarządzania w iedzą w  oczjrwisty 
sposób wzrasta, jeżeli dostępne zasoby są porządkowane według konkret
nego wybranego kryterium, np. dziedzinowego. Po drugie -  jeżeli (zgodnie 
z twierdzeniem P. F. Druckera) głównym wymogiem zarządzania jest czynie
nie wiedzy produktjrwną, organizacja dostępu do potencjału wiedzy w  da
nym sektorze, poprzez odpowiedni system informacyjny, jest warunkiem  
niezbędnym jego właściwego funkcjonowania i rozwoju. Po trzecie czło
w iek jest elem entem  koniecznym  systemu informacyjnego. Konieczność 
udziału człowieka wynika ze zmienności otoczenia oraz unikatowych umiejętności 
wykorzystywania i dostosowywania swojej wiedzy (i wynikających z niej działań) do 
tej zmienności.

1.2. Uwarunkowania socjologiczne -  społeczeństwo 
informacyjne czy społeczeństwo sieciowe?

Obecny etap rozwoju cywilizacyjnego określa się mianem społeczeństwa postin- 
dustrialnego lub społeczeństwa informacyjnego. Nazwę tę stosuje się w skali global
nej (uwzględniając wśród przejawów tej formy również globalizację), choć różnice 
społeczne, polityczne i ekonomiczne między niektórymi państwami i regionami po
wodują, że poszczególne narody bądź nie przeszły jeszcze swoistej „rewolucji infor
macyjnej”, bądź znajdują się właśnie na granicy faz rozwoju. Procesy przemian -  dzię
ki możliwościom swobodnego przekazu informacji — dotyczą coraz większej liczby 
społeczeństw, przy jednoczesnym jednak, dość bezwzględnym usuwaniu poza nawias 
współczesnej ekonomii tych wspólnot krajowych, które z różnych powodów nie chcą

Zob. Stan badań.
Cyt. Za: D. T. Dziuba: Gospodarki nasycone informacją i wiedzą. Warszawa 2000, s. 24; cyto

wane za: B. Stefanowicz: Funkcje informacji. „Wiadomości Statystyczne” 1997 nr 12, s. 64.
“  Tamże, s. 45.



lub nie są w stanie przystosować się do obowiązujących wymagań. Badacze podkre
ślają przy tym, że nowoczesne rozwiązania informatyczne i telekomunikacyjne nie 
wystarczą, aby dana grupa osiągnęła pożądany poziom rozwoju. Konieczny jest równo
czesny rozwój edukacji i świadomości społecznej, aby członkowie tej grupy mogli 
świadomie korzystać z nowych narzędzi. Dopiero wtedy można uznać, że podlegają 
oni przemianom właściwym dla społeczeństwa informacyjnego '̂*.

W społeczeństwie postindustrialnym to informacja staje się podstawą, towarem, 
od którego zależy rozwój gospodarczy i postęp techniczny. Za poprzednie etapy rozwo
ju cywilizacyjnego uznaje się społeczeństwo przedindustrialne, którego głównym 
celem było przetrwanie w otaczającym je środowisku, oraz społeczeństwo industrial
ne (przypadające według A. Tofflera^^na okres 1760-1980), koncentrujące swoje 
działania na produkcji towarów, stosujące ścisfy podział i specjalizację pracy, postrze
gające ws^stko przez pryzmat mechaniki, sztywnych praw historii i walk m ięd^ war
stwami społecznymi i pokoleniami.

Za P. Sienkiewiczem^® można zastosować analogiczną charakterystykę społe
czeństwa na wspomnianych trzech etapach rozwoju, jako:
•  społeczeństwa rozproszonego (etap przedindustrialny), w którym każdy jego czło

nek dba przede wszystkim o zaspokojenie własnych potrzeb,
•  społeczeństwa zintegrowanego, o ujednoliconych zachowaniach i standardowych, 

również ujednoliconych potrzebach, i wreszcie
•  społeczeństwa humanistycznego (społeczeństwa wiedzy), w którym każdy ma 

możliwość (dzięki dostępnym narzędziom^^) zaspokajać własne, indywidualne po
trzeby, z zachowaniem wolności wyboru, bez ryzyka naruszania pewnej równowagi 
społecznej.

Społeczeństwo informacyjne -  za J. Olędzkim^®- definiuje się jako takie, w któ
rym jakość życia oraz perspektywy rozwoju społecznego i gospodarczego zależą coraz 
bardziej od informacji i jej wykorzystania. Dotyczy to zarówno sfery ekonomicznej, 
jak i systemu edukacji, poziomu i stylu życia obywateli czy sposobów spędzania czasu 
wolnego.

Wzrost zasobów informacyjnych, ich dostępność dzięki nowoczesnym narzę
dziom komunikacji, stanowią przyczyny zmian w strukturze zatrudnienia oraz 
w udziale poszczególnych sektorów w tworzeniu dochodu narodowego (dominacja 
sektora usług). Coraz więcej zadań w sferze produkcj i może być wykonywane w spo
sób zautomatyzowany, co powoduje nie tylko zmniejszenie zapotrzebowania na pra
cowników, ale też zmiany oczekiwań pracodawców co do ich kwalifikacji. Głównym 
źródłem postępu cywilizacyjnego staje się edukacja, nierozerwalnie związana z bada
niami naukowymi. Media elektroniczne powodują zmiany zachowań społecznych, 
jakości życia i kultury^’.

”  Zob. np. bogatą literaturę dotyczącą kształcenia kompetencji informacyjnych i kompetencji in
formatycznych.

“  Zob. A. Toffler: Trzecia fa la . Poznań 2006.
“  Cyt. za: A. Szewczyk: Imperatywy odnowy systemów informacyjnych. Szczecin 1998, s. 15.
”  Rozwijanym w obrębie (szerzej przedstawionego w pierwszej części rozdziału) zarządzania 

wiedzą.
Zob. J. Olędzki: Komunikowanie w świecie. Wyd. II uzup. Warszawa 2001, s. 18 i n.
Zob. W. A. Kamiński: Globalne społeczeństwo informacyjne. Nadzieje, szanse, zagrożenia. 

Zamość 2002.



Mimo, że o dominującej i decydującej roli informacji w życiu ludzi i społeczeństw 
mówi się dopiero od końca ubiegłego stulecia, nie można nie zauważyć, że cały proces 
tej swoistej „ewolucji informacyjnej” od początku możliwy był dzięki wielu różnym 
czynnikom, nawarstwiającym się z biegiem czasu. Należy wśród nich wymienić m.in.:
•  rozwój nauki i techniki, postępującą specjalizację badań, kształtujące podaż i popyt 

na informację specjalistyczną,
•  konieczność konstruowania aparatu informacyjno-wyszukiwawczego umożliwia

jącego użytkownikowi efektywne korzystanie z dostępnych zasobów informacyj
nych,

•  wynalazki techniczne pozwalające na wytworzenie narzędzi, sprzętu, oprogramo
wania itp. służącego realizacji procesów informacyjnych, ich przyspieszeniu i obni
żeniu kosztów,

•  rozwój edukacji, a w konsekwencji potrzeb informacyjnych użytkowników,
•  zmiany w procesach produkcji towarów i usług, skutkujące kształtowaniem się 

rynkowego charakteru informacji jako dobra generującego dochód,
•  rosnącą świadomość informacyjną, kształtującą umiejętność rozróżniania informa

cji prawdziwej od fałszywej, nie wnoszącej nic nowego do wzorców działania obo
wiązujących w danym okresie historycznym.

Według J. Olędzkiego'*", społeczeństwo informacyjne w pierwszym stadium roz
woju spełniać powinno następujące warunki:
•  tzw. telepraca, czyli praca w domu dzięki sieciowemu połączeniu z biurem,
•  samoedukacja realizowana dzięki możliwości kształcenia na odległość,
•  powszechnie działająca sieć komunikacyjna łącząca uczelnie i instytucje badaw

cze,
•  różnego typu sieci łączące przedsiębiorstwa między sobą oraz z klientami i dostaw

cami,
•  komputerowy system kontroli transportu drogowego i lotniczego,
•  rozwinięta sieć komunikacyjna między szpitalami i innymi ośrodkami ochrony 

zdrowia i placówkami transplantologicznymi a lekarzami i organizacjami medycz
nymi,

•  skomputeiyzowany system wszystkich zamówień publicznych w państwie,
•  skomputeryzowany system zbierania i rozpowszechniania tzw. informacji publicznej,
•  różnorodne usługi (np. zakupy, kształcenie się, operacje bankowe) dostępne z kompu

tera domowego.
Współcześnie zwraca się szczególną uwagę na kształcenie umiejętności krytycz

nej analizy docierających do człowieka danych. Brak ograniczeń w dostępie do różno
rodnych źródeł i form informacji, możliwość manipulowania słowem, dźwiękiem 
i obrazem niezgodnie z intencjami autora komunikatu, może powodować nie tylko 
zacieranie się poczucia czasu i przestrzeni (poprzez łatwość dotarcia do każdego typu 
informacji w sieci), ale także falsyfikowanie rzeczywistości postrzeganej przez nie
przygotowanego odbiorcę.

Czy jednak koncepcja społeczeństwa informacyjnego nie straciła dziś na wartości?
Powszechnie już używane, pojęcie to w szybkim tempie się dewaluuje i -  zwłasz

cza w aspekcie badań naukowych -  traci swoje pierwotne znaczenie'*'. Przyczyn tego

J. Olędzki: op. cit., s. 22-23.
Zwraca na to uwagę coraz więcej autorów, wśród których przede wszystkim wymienić należy 

M. Castellsa. Zob. tegoż: The information age: economy, society and culture. Vol. 1, The rise o f  the 
network society. Wyd. 2. Blackwell Publishing, 2000; Vol. 2, The power o f  identity. Wyd. 2. Blackwell 
Publishing, 2004; Vol. 3, End o f  millennium. Wyd. 2. Blackwell Publishing, 2000.



należy szukać między innymi w nadmiernym wręcz przyroście informacji, która 
w związku z tym często traci na wartości. Niemożność efektywnego korzystania 
z zasobów przekraczających nie tylko oczekiwania, ale i możliwości sensownego prze
tworzenia i pr^swojenia przez człowieka, odbiera im wartość.

Kolejnym powodem może być nieprecyzyjność pojęcia „społeczeństwo informa
cyjne”, dopuszczająca jego swobodne interpretacje nie tylko przez poszczególne 
dyscypliny naukowe i dziedziny życia społecznego (gospodarka, edukacja, admini
stracja, kultura), ale nawet przez poszczególne osoby czy grupy. Wielość definicji 
może być powodem nieporozumień.

Inna kwestia (również odnosząca się do dewaluacji pojęcia „społeczeństwo infor
macyjne”) wiąże się z rzeczywistym wpływem dostępu do informacji (czy samej in
formacji) na procesy gospodarcze, tecłmiczne, społeczne. Nie można bowiem nie 
zauważyć, że również w przeszłości informacja odgiywała kluczową rolę w funkcjono
waniu społeczeństw, a korzenie tzw. zawodów informacyjnycłi sięgają czasów antycz
nych. Rozwój i upowszechnienie narzędzi teleinformatycznych, przyspieszających 
przetwarzanie i znakomicie ułatwiających udostępnianie informacji, uświadomiły 
nam intensywność oddziaływania informacji na życie człowieka, a poprzez przyspie
szenie realizacji procesów informacyjnych -  wpłynęły również przyspieszająco na pro
cesy gospodarcze i społeczne.

Wiadomo jednak, że przemiany technologicznie nie stanowią jedynej determi
nanty rozwoju ludzkości. Warta wspomnienia jest opinia Jurgena Habermasa"* ,̂ że 
rozwój sfeiy technicznej nie przyniesie optymalnych efektów, jeśli nie będzie mu to
warzyszył rozwój (a przynajmniej -  utrzymanie status quo) sfeiy publicznej, a więc 
humanitarnych, moralnych przesłanek zaangażowania człowieka w życie środowiska 
lokalnego, narodu, czy wreszcie całej ludzkości. Habermas upatruje przyczyn kryzysu 
rozwoju społecznego w słabości współczesnej sfery publicznej, w niechęci ludzi do 
angażowania się w dyskusje publiczne, do podejmowania np. podstawowych zadań 
obywatelskich (jak udział w głosowaniach), jak również w zjawisku manipulowania 
ludźmi przez instytucje nowoczesnego społeczeństwa.

Kiyzys społeczeństwa informacyjnego można postrzegać nie tylko przez pryzmat 
skomplikowania samego terminu. W literaturze'*  ̂zwraca się uwagę szczególnie na te 
cechy współczesnego społeczeństwa -  tempo działania, liczbę obowiązków, przecią
żenie, konkurencyjność -  które odbierają jego członkom możliwość harmonijnego 
rozwoju. Nie pozostawiają czasu na myślenie twórcze -  nie tylko „przetwarzanie” 
dostępnych danych, ale próby dodania czegoś „od siebie”, nowego, oryginalnego. 
Brak myślenia twórczego może mieć wywołać daleko idące skutki nie tylko dla życia 
obywatelskiego (politycznego), ale i dla kultury.

Już Herbert Simon, laureat nagrody Nobla w dziedzinie ekonorńii, stwierdził'*'*, 
że informacja ma wartość i znaczenie wtedy, gdy jest jej stosunkowo niewiele, 
a w związku z tym problemy wymagające rozwiązania również są nieliczne i względnie 
proste. Natomiast tam, gdzie „dobrem rzadkim” staje się czyjaś uwaga, a jej pr^cią- 
gnięcie sukcesem, informacja może być traktowana jako „kosztowny luksus”, odwra
cający uwagę od czegoś ważnego w stronę nieważnego. Produkcja informacji nie jest 
co prawda ograniczona, tak jak to jest w przypadku produkcji opartej o surowce natu-

“  Zob. np. J. Habermas: Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej. Warszawa 2007.
"  Zob. np. D. M. Levy: More, faster, better: governance in an age ofoverload, busyness, and spe

ed. „First M onday” 2006 special issue no 7 [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http:// 
www.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/l 6 18/1533 dostęp 11.08.2008 r.

^  Cyt. za: D. M. Levy: op. cit.
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ralne, wykorzystującej waloiy środowiska -  ograniczenie (fizjologiczne i umysłowe) 
istnieje raczej po stronie odbiorców, po stronie popytu. Dlatego wśród typów in
formacji D. M. Levy^wskazuje też ten analogiczny do czynników niszczących 
środowisko — takich jak elektroniczny spam.

Czym więc jest społeczeństwo informacyjne? Można je postrzegać jako twór- 
konglomerat -  oddziafywań i powiązań między technikami i technologiami informa
cyjnymi, przemianami w sferze gospodarczej, polityką państw i organizacji między
narodowych oraz dążeniami różnych grup interesów (takich jak producenci sektora 
ICT czy ich główni użytkownicy)' '̂’. Globalny wymiar zarządzania, rozwoju technicz
nego oraz dbałości o powszechny rozwój społeczny (związany przede wszystkim ze 
zwalczaniem zjawiska e-wykluczenia), kierują uwagę raczej na aspekt funkcjonalny 
życia społeczeństw, co powoduje upowszechnianie się stosowania pojęcia „społe
czeństwo sieciowe”. Odnosi się ono nie tyle do zasobu, jaki stał się decydujący dla 
rozwoju cywilizacyjnego (informacja, wiedza), ale do konsekwencji, jakie ten zasób 
przynosi dla życia społecznego w ogóle, zarówno w jego wymiarze technicznym, jak 
i organizacyjnym czy codziennych interakcji międzyludzkich. Wśród nich wymienić 
należy: globalizację zjawisk społecznych i gospodarczych, elastyczność produkcji, 
agregację technologiczną, zmiany reguł prowadzenia działalności produkcyjnej 
i handlowej (gospodarka oparta na wiedzy i ICT), upowszechnienie edukacji (także 
na poziomie wyższym)"̂ .̂

Pojęcie „społeczeństwa sieciowego” spopularyzował Manuel Castells w swojej 
„trylogii i n formacy jnejNie  uważa on rewolucji informacyjnej za podstawowy, 
ale jeden z kluczowych czynników następujących obecnie zmian społecznych 
i ekonomicznych. Wśród głównych przyczyn bieżących zmian społecznych wymie
nia trzy procesy historyczne, które przebiegały równolegle w okresie od końca lat 
sześćdziesiątych do połowy lat siedemdziesiątych XX w. Są to: gwałtowny rozwój 
technologii informacyjnej, kryzys kapitalizmu i socjalizmu oraz transformacja 
ustrojowa, wreszcie pojawienie się społecznych ruchów kulturowych, takich jak 
walka o prawa człowieka, feminizm, ekologia. Ich wspólne i wzajemne oddziaływanie 
spowodowały poważne zmiany społeczne (społeczeństwo sieciowe), ekonomiczne 
(ekonomia informacyjna/globalna) i kulturowe (kultura rzeczywistej wirtualności- 
cultureofrealтлИмай^у). Wynika to -  i jednocześnie powoduje -przemiany struktural
ne w tzw. relacjach produkcji {production relationship), w ład^ (powerrelałionship) 
i doświadczenia {experience relationship).

Aktualna faza rozwoju społecznego, nazywana przez Castellsa społeczeństwem 
sieciowym—składa się z węzłów (osób—instytucji uczestniczących w sieci) oraz po
wiązań (relacji) między nimi. Rewolucja technologiczna pozwala na ekspansję tej 
formy na całą strukturę społeczną, jak również kształtuje realizację procesów i funkcji 
społecznych. Dostępność narzędzi powoduje, że dystans wewnątrz sieci (między 
węzłami) maleje do zera, gdy tymczasem dystans między węzłem a punktem spoza 
sieci może rosnąć do nieskończoności. Tym niemniej sieci są strukturami otwartymi 
i dynamicznymi, gotowymi na akceptowanie wciąż nowych węzłów. Włączenie do sieci

D. M. Levy: op. cit.
“  Zob. szerzej M. Goliński: Społeczeństwo informacyjne -  często (nie)zadawanepytania. „E-men- 

tor” 2005 nr 2 [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2. 
php?numer=9&id=130 dostęp 11.08.2008 r.

Szerzej zob. W. Januszko: Systemy informacji gospodarczej. Warszawa 2001, s. 33-36.
Zob. przypis n r 41 w tym rozdziale.
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anuluje większość różnic, pozostaje problem porozumiewania się tym samym kodem 
kulturowym, decydujący o tym, kto posiadawladzę w sieci, a więc kto ją kontroluje.

Zmiany we wspomnianych wyżej relacjach produkcji związane są w powstaniem 
tzw. kapitalizmu informacyjnego (ang. informational capitalism).'VJ wyniku tych 
zmian kluczową rolę w działaniach gospodarczych pełnią: innowacyjność, produktyw
ność, elastyczność i konkurencyjność. Dominacja tych cech powoduje, że najskutecz
niejszą formą działania na rynku jest tzw. przedsiębiorstwo sieciowe (ang. network 
entity), które łatwo adaptuje się do zmiennych warunków i koordynuje działania wła
sne oraz otoczenia. W gospodarce informacyjnej podstawą -  rdzeniem -  funkcjono
wania są globalne sieci finansowe. Wymogiem kluczowym stawianym właściwie 
wszystkim pracownikom jest natomiast edukacja, rozumiana jako proces kształcenia 
zdolności stałego dostosowywania umiejętności koniecznych dla wykonania danego 
zadania, a także dostęp do zasobów pozwalających zdobyć te umiejętności.

Dla społeczeństwa sieciowego charakterystyczna jest rosnąca polaryzacja klas 
społecznych; nierównościom tym można zapobiegać jedynie poprzez świadomie 
kształtowaną politykę socjalną. Z nierównością społeczną wiąże się problem wyłącze
nia społecznego (ang. social exclusion), rozumianego nie tylko w wąskim zakresie, 
jako brak dostępu do narzędzi teleinformatycznych i jego konsekwencje, ale jako 
brak kwalifikacji do bycia partnerem w relacjach ekonomicznych — jako producenta, 
pracownika сту konsumenta. Za przyczynę wyłączenia społecznego uważa się przede 
wszystkim brak odpowiednich kompetencji do funkcjonowania w gospodarce infor
macyjnej i społeczeństwie sieciowym, a więc brak edukacji dającej podstawy do aktu
alizowania starych bądź zdobywania nowych umiejętności. Większość niewykwalifi
kowanej siły roboczej podejmuje wyłącznie pracę czasową i nisko płatną, co 
umieszcza ich w grupie ryzyka wystąpienia poważnych kryzysów życiowych, takich jak 
czasowa utrata pracy czy permanentna utrata zdolności do pracy, choroby, nałogi, 
problemy rodzinne, utrata źródeł utrzymania. Nawarstwianie się problemów wywo
łuje tzw. spiralę wyłączenia społecznego, niosącą czlomeka w stronę „ czarnej dziury 
kapitalizmu informacyjnego”, zktórq (statystycznie) bardzo trudno się wydostać^'’.

W odniesieniu do relacji władzy Castells dostrzega kiyzys tradycyjnego państwa 
i demokracji politycznej, związany z decentralizacją w ład^ i przeniesieniem upraw
nień decyzyjnych na szczeble regionalne i lokalne. Proces ten zakończyć się może 
powstaniem tzw. państwa sieciowego. Nie oznacza to jednak zniknięcia władzy jako 
takiej. Wpisuje się ona w kody kulturowe, a wojny kulturowe stają się de facto wojna
mi o władzę, czyli o możliwość wymuszania pewnych zachowań. Kultura jako źródło 
władzy i władza jako źródło kapitału tworzą podstawy nowej hierarchii społecznej 
w wieku informacji.

Transformacja relacji doświadczenia wiąże się z kryzysem patriarchatu, powiąza
nym ze zmianami postrzegania formy i roli rodziny, a w konsekwencji talcże -  zmiana
mi w płaszczyźnie osobowościowej. Ludzie rezygnują z powielania tradycji i modeli 
zachowań na rzecz poszukiwań doświadczenia relacji. Rozwijają się więc ruchy spo
łeczne (sieci społeczne) o zdecentralizowanej formie organizacji i działania (femi
nizm, ruchy ekologiczne, obrona praw człowieka, wyzwolenie seksualne, ruchy anty- 
globalistyczne), które nie tylko wymieniają informacje i organizują pewne działania. 
Są one -  jak pisze Castells™ -  rzeczywistymi producentami i dystrybutorami kodów 
kulturowych.

' M. Castells: End o f  millennium. Op. cit., s. 376.
' M. Castells: The power o f  identity. Op. cit., s. 427.



w  perspektywie histoiycznej wykształcenie się społeczeństwa sieciowego repre
zentuje jakościową zmianę w doświadczeniu człowieka. Widać ją zwłaszcza w reła- 
cjacłi między naturą a kułturą. Początkowo ta pierwsza dominowała nad człowiekiem 
i okreśłała warunki jego istnienia w świecie, następnie -  m.in. w wyniku rewołucji 
przemysłowej -  nastąpił etap dominacji kultury nad naturą. Ważnym kierunkiem 
badań staje się ekołogia człowieka®*, zajmująca się zmianami, jakim ulega człowiek 
pod wpływem otoczenia -  naturalnego i cywilizacyjnego.

Nowa kultura, związana z paradygmatem informacyjnym -  zwana przez Castellsa 
kulturą rzeczywistej wirtualności -  definiowana j est j ako system, w którym rzeczywi
stość (czyli materialne/symboliczne istnienie ludzi) jest całkowicie zanurzona w świe
cie obrazów wirtualnych, w którym symbole nie są tylko metcrforami, ale zawierają rze- 
czyzdste doświadczenie^^.

Kształtowanie się społeczeństwa sieciowego zwiększa szansę na rozwój kapitału 
społecznego. Jego członkowie zwracają uwagę przede wszystkim na rosnące możliwości 
komunikacyjne, co powinno sprzyjać odbudowie habermasowskiej sfeiy publicznej. 
Pojawia się jednak problem różnicy w tempie funkcjonowania w dwóch światach-rze- 
czywistym i wirtualnym -  i związane z nim pytanie o to, na ile człowiek świadomy jest 
tej różnicy i jej konseTcwencji oraz czy potrafi dostosowywać swój sposób działania do 
środowislta, w którym funkcjonuje® .̂

Problematyka społeczeństwa informacyjnego jest nie tylko przedmiotem prac 
badawczych, ale również decyzji politycznych, ekonomicznych i społecznych podej
mowanych m.in. przez organy ponadpaństwowe. Budowaniu społeczeństwa siecio
wego poświecony m.in. jest program Unii Europejskiej iZOlO®'*, zainicjowany w 2005 r., 
choć w tekście pojawia się nadal sformułowanie „społeczeństwo informacyjne”. Ce
lem tego programu jest utworzenie do 2010 r. Europejskiego Społeczeństwa Infor
macyjnego, w tym rozwój otwartej, konkurencyjnej gospodarki cyfrowej, w której 
ICT są podstawowym narzędziem niwelującym różnice społeczne i podnoszącym 
jakość życia®®. Strategia ta zawiera trzy priorytety:
•  utworzenie Europejskiej Przestrzeni Informacyjnej, ułatwiającej rozwój we

wnętrznego rynku informacji,
•  promocja innowacji i inwestycji w badania w zakresie ICT,
•  poprawa usług publicznych i jakości życia obywateli.

Szczególny nacisk kładziony jest w tym programie na niwelowanie różnic społecz
nych i ekonomicznych spowodowanych brakiem dostępu do ICT, awięc tzw. e-wyklu- 
czenia (czy też e-wyłączenia -е-ехс/м«оп, e-gap), na rzecz e-włączenia (ang. e-inclu- 
sion), zwłaszcza osób z marginesowych grup społecznych (niski poziom dochodów,

”  Zob. np. N. Wolański; Ekologia człowieka. T. 1-2. Warszawa 2006.
M. Castells: E nd o f  millennium. Op. cit., s. 381.

”  Zob. też M. Muraszkiewicz: Esej: nowy paradygmat, czyli od systemu do sieci. W : Od informa
cji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego. Op. cit., s. 83-86; W. Januszko; Czy podą
żanie współczesnych społeczeństw  w stronę struktur sieciowych stwarza szanse czy zagrożenia?  
W: tamże, s. 107-113.

Europa -  G lossary [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu; http://europa.eu/scadplus/ 
glossary/infoso_media policy_guidelines en.htm dostęp 11.08.2008 r. Szerzej o programie zob. np. 
ilO lO - a European Information Societyfo r  growth and employment [dokument elektroniczny]. Tryb 
dostępu: http://europa.eu.int/inform ation_society/eeurope/i2010/index_en.htm  dostęp 11.08. 
2008 r. i2010 kontynuuje założenia eEurope 2002 oraz eEurope 2005.

Zob. też D. Pietruch-Reizes: Jednolita przestrze informacyjna jako  problem strategii europej
skiej. W : Studia z  informacji naukowej i dyscyplin pokrewnych Prace dedykowane Profesor Barbarze 
Stefaniak. Praca zb. pod red. E. Gondek i D. Pietruch-Reizes. Katowice 2007, s. 42-50.

http://europa.eu/scadplus/
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm


brak wykształcenia, podeszły wiek, pochodzenie etniczne), niepełnosprawnych, żyją
cych w obszarach niezindustrializowanych (nie podłączonych do sieci). To również 
dbałość o zapewnienie maksymałnej samodziełności osobom starszym, także dzięki 
najnowszym rozwiązaniom ICT“ . Planowana poprawa jakości ̂ cia wymaga przepro
wadzenia digitalizacji administracji rządowej i lokalnej (ang. e-govemment) oraz 
usług społecznych, w tym opieki zdrowotnej (ang. eHealth), edukacji (ang. eLear
ning, digital literacy), oferty kulturalnej i obiektów dziedzictwa kulturowego (two
rzenie europejskich bibliotek cyfrowych* ,̂ zasobów kulturalnych w sieci®*, rozwój e- 
przemysłu audiowizualnego). Oczywiście działania mające na celu realizację 
poszczególnych celów rozpisane są na wiele szczegółowych etapów. Przyjęty harmo
nogram prac wymaga odpowiednich aktualizacji, w związku z problemami, jakie poja
wiają się na kolejnych etapach (jak ma to miejsce np. w przypadku wdrażania w Polsce 
elektronicznej karty pacjenta).

Utworzenie jednej Europejskiej Przestrzeni Informacyjnej wymaga opracowania 
i wdrożenia nowoczesnych, tynkowych podstaw prawnych dla rozwoju gospodarki 
cyfrowej, dotyczących m.in. roamingu międzynarodowego, przemysłu audiowizual
nego, łączy szerokopasmowych, zapewnienia bezpieczeństwa informacji, standaiyza- 
cji*’, sieciowego udostępniania filmów itd. Zakłada także dalsze, intensywne prace 
badawcze w zakresie ICT, aby uzyskać konkurencyjną pozycję na tym lynku, w opar
ciu o współpracę ze sektorem prywatnym. Te zadania realizowane są m.in. przez ko
lejne programy ramowe (7 Program Ramowy 2007-2013), europejskie platformy 
technologiczne (współpraca podmiotów gospodarczych, badawczych oraz innych or
ganizacji w zakresie ustalania priorytetów i harmonogramu badań i wdrożeń — koor
dynacja działań i środków) oraz wspólne inicjatywy technologiczne, politykę popiera
jącą rozwój e-biznesu, zwłaszcza wśród małych i średnich przedsiębiorstw, nowe 
metody i sposoby pracy*" oraz działalność standaryzacyjną.

1.3. Definicja pojęcia „system informacyjny”

Systemy informacyjne rozumiane są często potocznie jako jednoznaczne z syste
mami komputerowymi i telekomunikacyjnymi, czyli ich zakres zawężany zostaje do 
wymiaru technicznego. Ilustrują to chociażby podane niżej, przykładowe definicje 
systemu informacyjnego i pojęć związanych z jego funkcjonowaniem. Informatyzacja 
procesów informacyjnych pojawia się zarównoexplicite, jak i domyślnie -  autor^ za
kładają, że opisywany system w jakiś sposób funkcjonuje „samodzielnie”, a więc zo
stał do tego uprzednio „zaprogramowany”.

Szerzej zob.: Am bient Assisted Living  [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http:// 
www.aal-europe.eu/ dostęp 11.08.2008 r.

Zob. szerzej: i2010-D igita l Libraries Initiative [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http:// 
europa.eu.int/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm dostęp 11.08.2008 r.

“  Zob. szerzej: Content online [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://ec.europa.eu/ 
comm/avpolicy/other_actions/content_online/index_en.htm dostęp 11,08.2008 г.; Europeana [doku
ment elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.europeana.eu dostęp 20.10,2008 r,

”  Zob, np,: £ [ /  study on the specific policy needsfor ICT standarisation. [dokument elektroniczny]. 
Tr>'b dostępu: http://www.ictstandardisation.eu/ dostęp 11.08.2008 г.

Szerzej zob, http://ec.europa.eu/information_sociely/tl/activities/index_en.htm dostęp 11.08. 
2008 г.

http://www.aal-europe.eu/
http://ec.europa.eu/
http://www.europeana.eu
http://www.ictstandardisation.eu/
http://ec.europa.eu/information_sociely/tl/activities/index_en.htm


Definicja z 1990 r. określa system jako zbiór obiektów i relacji między nimi i ich 
atrybutami, powiązanych wzajemnie, a także z  otoczeniem, do tego stopnia, że tworzą 
całość. W konsekwencji każda całość składająca się z elementów składowych, dla któ
rych znane są relacje m ięd^ nimi oraz między elementami a całością, jest takim sys
temem®'. Uwzględniając tę definicję, należy dalej powiedzieć, że system jest tworem 
celowym, który może realizować przyjęty cel (cele) na wiele sposobów, a jego części 
są wzajemnie zależne i tworzą spójną strukturę.

Jeżeli działanie systemu charakteryzuje się m.in. istnieniem efektu synergii 
(niedostępnego przy zastosowaniu wyłącznie samodzielnych elementów), wów- 
czas“  w celu u2yskania tegoż, nale^ z tych elementów zbudować odpowiedni system 
oraz zadbać o jego zbilansowanie, czyli równorzędne traktowanie poszczególnych 
jego elementów. Każdy system wymaga ponadto nawiązania ściśle określonych rela
cji, realizowanych za pomocą wejść i wyjść, mających charakter zasileniowy bądź in
formacyjny. Wejściami informacyjnymi przekazywane są sygnały z otoczenia (bliż
szego łub dalszego), poddawane następnie odpowiednim procesom informacyjnym, 
których efekt przekazywany jest na zewnątrz wyjściem informacyjnym. Dzięki takim 
przepływom informacyjnym można system nazwać informacyjnym.

Inna definicja uznaje za system zbiór rekordów w dokumentach, wraz z usługami 
wyszukiwania w nich danych i udzielania informacji klientowi. Systemy takie istnieją 
w celu udostępniania ludziom odkrytej i zapisanej wiedzy* .̂ W takim rozumieniu są 
one w oczywisty sposób niezbędne dla zarządzania w ujęciu informacyjnym (w odróż
nieniu od ujęć instytucjonalnego i funkcjonalnego), które definiuje się jako pod
zbiór procesów intelektualnych nakierowany na działania regulacyjno sterujące. 
Jakość tych działań zależy przede wszystkim od:
•  rozmiaru i struktury dostępnych informacji, ajednocześnie w maksymalnym stop

niu istotnych dla realizacji celów systemu gospodarczego,
•  nastawień, motywacji, poglądów -  czyli uwarunkowań psychologicznych i socjolo

gicznych osób włączonych w różnym stopniu i zakresie w procesy zarządzania,
•  zakresu stosowanych metod i technik zarządzania, wśród których poczesne miej

sce zajmuje technologia komputerowa*^.
Systemy dla zarządzania odpowiadają trzem kategoriom potrzeb informacyjnych. 

Pierwsza z nich dotyczy wiedzy na temat stanu aktualnego, druga -  wiedzy o charak
terze analitycznym (przyczyny) i prognostycznym (skutki), natomiast trzecia-wie
dzy eksperckiej, v^ykorzystywanej w procesach decyzyjnych^. Wyodrębnione w rozle- 
głjTTi systemie informacyjnym kategorie informacji mogą spełniać powyższe funkcje, 
co oznacza, że mogą być wykorzystywane w procesach zarządzania odnośnym obsza
rem w skali makro i jego instytucjami w skali mikro.

Podsystem informacyjny w systemie gospodarczym powinien obejmować w mia
rę kompletny zasób informacji wykorzystywanych dla celów zarządzania systemem 
gospodarczym^. Są to zarówno informacje jawne i zapisane, jak i wiedza ukryta, prze
chowywana w umysłach ludzkich i przez ludzi w procesach pracy wykorzystywana, 
wymieniana często w kontaktach nieformalnych. Informacyjny system zarządzania

“  P. P. Schoderback, C. G. Schoderback, A. G. Kefalas; Management systems. Homewood 1990. 
Cyt. za: S. Łobejko: op. cit., s. 15.

“  S. Łobejko; op. cit., s. 16.
“  The Encyclopedia Americana. International edition. Danbury 1992, vol. 15, s. 161.
“  W. Flakiewicz: Systemy informacyjne w  zarządzaniu. Warszawa 2002, s. 24.
“ Zob. Tamże, s. 25.
“ Zob. Tamże, s. 31.



(wsparty technologią komputerową) obejmuje tę część podsystemu informacyjnego 
systemu gospodarczego, która aktualnie jest wspierana wspomnianą technologicf’. 
Tzn. techniki teleinformatyczne są wykorzystywane do realizacji podstawowych ope
racji w podsystemie.

Poziom wykor^stania informacyjnego systemu zarządzania w procesach zarzą
dzania zależy od; kompetencji teleinformatycznych w systemie gospodarczym, 
rozpoznania klas informacyjnych potrzeb użytkowników, aktualnego etapu rozwoju 
technologii informacyjnych oraz ich dostępności dla systemu gospodarczego^. Po
trzeby informacyjne można podzielić dualnie na te towarzyszące procesom ewiden- 
cyjno-poznawczym oraz te związane ze wspomaganiem procesów decyzyjnych, roz
budowane o procedury analityczno-eksperckie. Informacja może być zawężana do 
poziomów zarządzania: operacyjnego, taktycznego i strategicznego.

Stosując podział według kryterium przestrzennego, za rozległy system informa
cyjny W. Fla^ewicz uznaje strukturę o zasięgu ponadregionalnym, to znaczy taką, 
która obsługuje system (gospodarczy) prowadzący określony, jeden typ działalności 
i mający strukturę co najmniej dwupoziomową®. W systemach rozległych można 
również wyróżnić podsystemy wydzielone ze względu na zasięg geograficzny c ^  spe
cjalizację (zakres).

Różnorodność elementów, z których mogą być budowane systemy, uwzględniają 
w swojej definicji J. M. Pomykała i J. A  Pomykała™, wedle których system jest гЫогет 
obiektów rzeczywistych lub wirtualnych połączonych w zorganizowany sposób. Po
dają oni również następujące cechy systemu idealnego:
•  zrozumiafy, jeśli ma jasno określony cel lub zbiór celów, jego konstrukcja jest udo

kumentowana, istnieje system pomocy wbudowany w system i jego funkcjonowa
nie może być zanalizowane w stosunkowo krótkim czasie,

•  spójny, jeżeli istnieją połączenia między jego najważniejszymi komponentami 
i ich liczba jest niewielka,

•  testowalny, jeżeli możliwe jest przeprowadzenie testów sprawdzających jego głów
ne funkcje i zadania w rozsądnym czasie,

•  zapewnia bezpieczeństwo danych, jeżeli istnieje możliwość sprawnego i poufnego 
wprowadzania danych, ich przetwarzania i przetrzymywania, ustawienie różnych 
praw dostępu do danych lub informacji w systemie dla różnych użytkowników lub 
ich grup. Musi zawierać możliwości odtwarzania danych po awarii,

•  zwarty, ekonomiczny, funkcjonalny, prosty, niesprzeczny.
Ci sami autorzy podają definicyjne rozróżnienie systemów zależnie od stopnia 

wykorzystania w ich budowie i obsłudze narzędzi elektronicznych. Ich zdaniem 
można wskazać na tej podstawie trzy typy systemów:
•  system informatyzowany- którego funkcjonowanie ma być ulepszone dzięki wpro

wadzeniu lub udoskonaleniu systemów komputerowych oraz dzięki zmianom 
w zakresie obiegu, prezentacji, przetwarzania i przechowywania informacji. Infor
matyzacja systemu powinna doprowadzić również do poprawy interfejsów z otocze
niem i do zwiększenia bezpieczeństwa danych i informacji,

•  system informacyjny- część systemu (w szczególnoścr część systemu informaty- 
zowanego) związana z obiegiem, przetwarzaniem, udostępnianiem, magazynowa-

"  W. Flakiewicz: op. cit., s. 32.
Tamże, s. 42.

“ Tamże, s. 183.
™ J. M. Pomykała, J. A. Pomykała; Systemy informacyjne. Modelowanie i wybrane techniki kryp

tograficzne. Warszawa1999, s. 15.



niem i archiwizowaniem informacji i danych istotnych dla systemu lub dla jego 
użytkowników. Obejmuje rozwiązania algorytmiczne, programowe i sprzętowe, je
żeli są one immanentnie związane z obiegiem, przetwarzaniem, prezentacją, udo
stępnianiem, magazynowaniem i archiwizowaniem informacji, 
system informatyczny -  oprogramowanie i sprzęt komputerowy, prowadzące do 
udoskonalenia funkcji, szybkości i precyzji działania algorytmów oraz do zwiększe
nia możliwości przetwarzania, zabezpieczenia i prezentacji informacji w wyjścio
wym (tzn. informatyzowanym) systemie^'.

Tabela 1.1
Rozróżnienie między pojęciami systemów informacyjnego i informatycznego

system informacyjny

algorytmy 1 programy

niekomputerowe przetwarzanie 
informacji

ręczne zautomatyzowane

związane 
bezpośrednio 

z rozważanym 
obszarem 

rzeczywistości

zapewniające 
funkcjonowanie sprzętu, 

nie związane bezpośrednio 
z obszarem rzeczywistości

sprzęt komputerowy

system informatyczny

Źródło: J. M. Pomykała, J. A. Pomykała: op. cit., s. 17.

Według S. Chajtmana^, systemy informacyjne mają charakter służebny wobec in
nych układów, ze względu na swoją funkcję dostarczania informacji. Zastosowane przez 
niego kryterium podziału systemów w zależności od stopnia ingerencji człowieka po
zwala na rozróżnienie na pierwszym poziomie systemów naturalnych (powstających 
bez ingerencji człowieka) i sztucznych. Na kolejnym \^yróżnia on systemy obserwowa
ne i nieobserwowane czy też sterowane i niesterowane (takie, nad któiymi człowiek 
utracił kontrolę lub z których obserwacji świadomie zrezygnował). Wśród systemów 
sterowanych, nazwanych ergotransformacyjnymi (w któiych człowiek steruje procesa
mi celowej transformacji jakiegoś tworzywa), autor ten wydzielił wreszcie systemy 
gospodarcze i niegospodarcze. Do tych ostatnich autor zaliczył m.in. systemy wojsko
we, kulturalne oraz służby zdrowia (podkreślenie -  M. K) W nauce o organiza
cji i zarządzaniu system informacji rozumiany jest jako zintegrowany zespół ludzi, środ
ków i metod (programów) zbierania (wyszukiwania), kodowania, przechowywania, 
przetwarzania, odnajdywania, komunikowania i dekodowania, aktualizacji i użytkowania 
danych potrzebnych kadrze kierowniczej do podejmowania decyzji i kierowania’"'.

Taki system powinien ponadto spełniać następujące warunki” :
•  dostosowanie do potrzeb i ujęcie wszystkich dziedzin działalności przedsiębior

stwa,
•  dostarczanie informacji kompleksowych i aktualnych,
•  dostarczanie informacji tym, k tór^  rzeczywiście ich potrzebują,

”  J. M. Pomykała, J. A. Pomykała: op. cit., s. 17.
”  Zob. S. Cłiajtman; Systemy i procesy informacyjne. Warszawa 1986. 
"T am że, s. 34-35.
”  J. Penc: op. cit., s. 96.
”  Zob. Tamże, s. 97-98.



•  zapewnianie efektywnego wykorzystania informacji,
•  pomoc w przeprowadzaniu analizy SWOT organizacji,
•  wymiana informacji między jednostkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa oraz 

między przełożonymi a pracownikami,
•  wczesne rozpoznawanie nadchodzących zmian,
•  wyszukiwanie i kojarzenie danych z różnych źródeł,
•  przeprowadzanie różnych testów statystycznych,
•  zapewnianie możliwie najkrótszej drogi przepfywu informacji,
•  śledzenie przebiegu procesów produkcji i sprzężeń zwrotnych,
•  niewysokie koszty poszukiwania i przetwarzania informacji,
•  zabezpieczenie przed niepożądanym wpfywem informacji nieformalnych.

Wymienione powyżej warunki można poddać kategoryzacji, łącząc je w grupy we
dług kryterium pełnionej funkcji: dostarczanie, umożliwianie, zapewnianie, optyma
lizowanie. Przy takim podziale do grupy pierwszej (dostarczanie) należy zakwalifiko
wać: dostarczanie informacji skierowane celowo do osób ich potrzebujących; do 
drugiej -  umożliwianie prowadzenia monitoringu skuteczności organizacji, rozpo
znawania zmian, wyszukiwania i kojarzenia danych oraz prowadzenia testów; do trze
ciej -  zapewnianie szybkiego i sprawnego przepfywu informacji między podmiotami 
prawnymi i fizycznymi oraz śledzenie przebiegu procesów i sprzężeń zwrotnych; 
wreszcie do czwartej -  niskie koszty procesów informacyjnych oraz ich oddzielenie 
od komunikacji nieformalnej.

J. Kisielnicki uważa^ ,̂ że system informacyjny możemy określić jako wielopozio
mową strukturę, która pozwala użytkownikowi tego systemu na transformowanie okre
ślonych informacji wejścia napożądane informacje zuyjścia za pomocą odpowiednich 
procedur i modeli. W  wyniku uzyskania tych informagi podejmowane są określone 
decyzje. Dlatego też konkretny system informacyjny można analizować jako: zmelopo- 
ziomową strukturę lub element łańcucha decyzyjnego funkcjonujący w systemie za
rządzania.

Dodać należy, że na kolejnych etapach rozwoju tak rozumianych systemów infor
macyjnych wykorzystuje się nowoczesne rozwiązania systemowe, takie jak m.in. sieci 
neuronowe i teoria zbiorów rozmytych. Struktury neuronowe są konstruowane na 
zasadzie analogii z budową mózgu, obejmują ogromną liczbę elementów przetwarza
jących informacje (neuronów), powiązanych ze sobą relacjami, których moc jest wy
nikiem procesu uczenia się, jak również zależy od wykonywanego w danym momen
cie zadania. Za kluczowe zalety sieci neuronowych uznaje się ich zdolność do 
przetwarzania informacji w sposób równoległy, co przyspiesza ich pracę nieporówny
walnie wobec działania szeregowego, oraz umiejętność uczenia się, co z kolei pozwala 
na ograniczenie programowania, a w konsekwencji zmniejsza zaangażowanie człowie
ka w tym obszarze zadań.

Sieci neuronowe są stosowane m.in. do prognozowania (np. postępów w nauce), 
analizy danych (np. badań medycznych, problemów produkcyjnych), optymalizacji 
działalności, doboru pracowników czy sterowania procesami przemysłowymi^^. Znaj
dują również zastosowanie w klasyfikacji, analizie i przetwarzaniu obrazów, co jest 
również jednym z kluczowych elementów współczesnej diagnostyki medycznej.

Odwołaniem do sposobu rozumowania człowieka są również zbiory rozmyte, któ
re modelują rzeczywistość dokładniej niż zbiory ostre, dzielące uniwersum według

 ̂J. Kisielnicki: op. cit., s. 19.
'Z ob . R. Tadeusiewicz: Sieci neuronowe. Warszawa 1993, s. 20.



Podział systemów informacyjnych na generacje

cechy
generacja I 

systemy transakcyjne
systemy

informowania
kierownictwa

generacja III 
systemy wspomagania 

decyzji

generacja IV 
systemy 

eksperckie

zasoby
informacyjne

deterministyczne, 
informacje pełne, 
porównywalne, 
wiarygodne

deterministyczne, 
informacje nie zawsze 
pełne i porównywalne

probabilistyczne nie zaw
sze pełne i obarczone t>łę- 
dem o określonym praw
dopodobieństwie

strategiczne, po
chodzące z różno
rodnych źródeł. In
formacje niepehe 
i często sprzeczne

modele 
i procedury

proste bazujące na 4 
działaniach

proste modele typu 
równania Przepływy 
międzygałęziowe

optymalizacyjne o do
wolnej złożoności, symu
lacyjne

heurystyczne,
logiczne

środki
techniczne

komputery o dużych 
pamięciach maso
wych, oprogramo
wanie zorientowane 
problemowo, syste
my zarządzania bazą 
danych, języki poz
walające na przetwa
rzanie danych ekono
micznych

komputery pozwa
lające na konwersa- 
cyjny tiyb pracy, 
systemy zarządzania 
bazą danych, języki 
pozwalające na wy
szukiwanie danych

komputery pracujące 
z dużąszjł)kością, syste
my zarządzania bazą mo
deli, niekiedy pojawia się 
baza wiedzy, język spe
cjalistyczne i symulacyjne

komputery o bar
dzo dużej mocy, 
systemy zarządza
nia bazą wiedzy, 
języki zbliżone do 
naturalnych

Źródło: J. Kisielnicki: op. cit., s. 27.

wartości krańcowych O (nie należy) bądź 1 (należy). W zbiorach rozmytych uwzględ
nia się również wartości pośrednie, co umożliwia określenie stopnia pr^ależności 
do nich. Stosuje się je więc do określania pojęć (stanów) nieostrych czy wieloznacz
nych, co pozwala na wierniejsze i dokładniejsze przetwarzanie informacji.

J. Kisielnicki^* stawia również systemowi informacyjnemu następujące wymaga
nia:
•  dostępność dla użytkownika wszystkich zasobów informacyjnych, które są mu nie

zbędne do zadań i decyzji,
•  aktualność,
•  rzetelność (prawdziwość, wiarygodność, prawidłowość metodologiczna),
•  kompletność rozumiana jako różnica między informacją źródłową a informacją 

otrzymaną przez użytkownika, też: straty informacyjne, które zachodzą w procesie 
przesyłania i przetwarzania informacji,

•  porównywalność,
•  niezawodność,
•  przetwarzalność,
•  elastyczność -  zdolność systemu do reagowania na zmiany dokonujące się we

wnątrz i na zewnątrz organizacji, zdolność systemu do przyswojenia informacji po
chodzących z rozmaitych nadajników i mających różną postać oraz zdolność dosto
sowania się do stale zmieniających się potrzeb użytkowników,

•  wydajność -  zdolność systemu do przesyłania i przetwarzania w sensie fizycznym 
określonej ilości informacji w jednostce czasu,

•  ekonomiczność -  wiązka kryteriów związanych z efektami i kosztami projektowa
nia i eksploatacji systemu,

J. Kisielnicki: op. cit., s. 35-37.



Tabela 1.3
Możliwości wspomagania poszczególnych typów decyzji przez systemy informacyjne

typ decyzji generacja systemu informacyjnego

I II III IV

strategiczny jako dostarczyciel 
danych do prac pro
gnostycznych na 
podstawie analizy
historycznej

jako dostarczyciel 
danych z zestawu 
informacyjnego 
interesującego użyt
kownika w  bardzo 
szybkim czasie

pozwala na przygoto
wanie takich decyzji, 
które można opisać za 
pomocą modeli mate
matycznych

daje pełne informacje 
o problemie, jego oto
czeniu, pozwala na 
określenie skutków 
niezbędnych środków 
na realizowanie róż
nych decyzji

taktyczny do analizy szeregów 
czasowych

do wyszukiwania 
w zbiorach i ich 
zastosowaniu w  pożą
danym przez użyt
kownika układzie

j.w. a w  tym m.in. 
umożliwianie plano
wania produkcji, okre
ślenia optymalnej 
wielkości zapasów czy 
kierunków transportu

pozwala na podejmo
wanie decyzji w  za
kresie planowania 
produkcji, jej wiel
kości i zakresu oraz 
analizy rynku

analiza historyczna 
podjętych decyzji 
oraz kontrola ich 
wykonania

j.w. oraz do szybkiej 
analizy odchyleń od 
pożądanej lub istnie
jącej wielkości

j.w. w tym określenie 
harmonogramów pro
dukcji i optymalnej 
wielkości partii

umożliwia podejmo
wanie decyzji nawet 
w  najbardziej złożo
nych sytuacjach awa
ryjnych w trakcie rea
lizacji produkcji, na 
giełdzie papierów 
wartościowych

Źródło:]. Ю81е1п1ск1: op. cit., s. 29.

•  czas reakcji systemu -  czas oczekiwania na odpowiedź na zadane pytanie,
•  szczegółowość,
•  stabilność systemu -  odporność na zakłócenia wewnętrzne i zewnętrzne,
•  prioiytetowość -  zaspokajanie potrzeb decydentów przed potrzebami innycti użyt

kowników,
•  poufność,
•  bezpieczeństwo -  możliwość odzyskania przypadkowo utraconych danych,
•  łatwość użytkowania.

Jeżeli z kolei uznać za W. Kieżunem, że pojęcie „organizacji” może być definio
wane w trzech aspektach” : rzeczowym (jako pewna wyodrębniona całość mająca okre
ślone cele), czynnościowym (jako organizowanie) i atrybutowym (jako cecha polega
jąca na tym, że wszystkie elementy jakiejś całości działają sprawnie iw skoordynowany 
sposób), a system zdefiniować jako wyodrębnioną część otaczającej nas rzeczywisto
ści, mająca pewną wewnętrzną strukturę, a więc sWadającą się z części uporządkowa
nych według ustalonych reguł, określających ich wzajemne relacje, to organizacja 
w sensie rzeczowo-atrybutowym będzie definiowana jako celowy system, którego 
sposób uporządkowania polega na tym, że poszczególne części w spółpr^c^iają  się 
do powodzenia całości, a więc osiągnięcia celu całości. Organizacja, jako szczególny 
przypadek systemu, znajduje się w określonym otoczeniu. Otoczenie to oddziałuje 
bodźcowo na organizację drogą, którą nazywamy wejściem zewnętrznym.

Systemy mogą być połączone w układy sprzężone, W. Kieżun wyróżnia 4 formy 
takich układów: szeregowe łańcuchowe, szeregowe z rozgałęzieniami wyjść (rozbież
ne), szeregowe z rozgałęzieniami wejść (zbieżne), szeregowe z rozgałęzieniami

^Zob. W. Kieżun: op. cit., s. 13.



wejść i wyjść. Organizację natomiast traktuje jako system koherentny, w którym 
zmiana jednego istotnego elementu pociąga za sobą zmiany w pozostałych. Kohe- 
rentność jest cechą stopniowalną, którą w sjluacji całkowitego braku powiązań okre
śla się jako niezależność, skutkującą jednak rozpadem systemu, który nie może być 
w pełni wewnętrznie niezależny*".

Definicje „systemu informacyjnego” w naukach ekonomicznych zawsze traktują 
informację jako kategorię ekonomiczną (zasób, produkt itp.). W podejściu mikroeko
nomicznym systemy informacyjne są najczęściej postrzegane jako podsystemy pod
miotów gospodarczych. Większą uwagę przywiązują do systemów informacyjnych 
ekonomiki szczegółowe, a zwłaszcza ekonomiki branżowe, zajmujące się takimi dzie
dzinami, w których znaczenie informaejijest bardzo istotne, np. w badaniach postępu 
naukowo-technicznego, edukacji, ochronie zdrowia, administracji rządowej, na
ukach o zarządzaniu^' (podkreślenie — M. K.). Wadą tego podejścia jest mnogość 
definicji „systemu informacyjnego” w naukach ekonomicznych, budowanych ze 
względu na specyficzne potrzeby i procesy informacyjne realizowane w poszczegól
nych typach działalności. Zazwyczaj definicje te reprezentują podejście komplekso
we lub odcinkowe. W pierwszym z nich system informacyjny jest rozumianyjako 
wydzielona część systemu społecznego, gospodarczego bądź technicznego, realizu
jąca swoje funkcje lub cele. Drugie koncentruje się nie na systemie jako całości, ale 
na jego określonych aspektach, analizując je dla potrzeb danej ekonomiki szczegóło
wej. System informacyjny staje się wówczas częścią większego systemu społecznego, 
ekonomicznego bądź technicznego, jako zbiór narzędzi do realizacji celów lub funk
cji tychże* .̂ Systemy informacyjne można również definiować (i w konsekwencji -  
badać), uwzględniając ich cechy jakościowe (jak treść informacji, jej wiarygodność, 
relewancja, pertynencja itd.) i/lub ilościowe (np. koszty funkcjonowania, liczba jed
nostek zasobów informacyjnych, liczba pracowników itp.).

W naukach o organizacji i zarządzaniu systemy informacyjne są rozpatrywane jako 
składowe całego systemu zarządzania, z podziałem na systemy formalne i nieformal
ne, związane odpowiednio z oficjalnymi bądź nieoficjalnymi informacjami i kanałami 
ich przepływu. Jak pisze S. Łobejko* ,̂ systemy informacyjne mogą podlegać analizie 
technicznej i behawioralnej. Techniczna odnosi się do dyscyplin takich jak zarządza
nie, informatyka czy badania operacyjne, a behawioralna do nauk psychologicznych, 
ekonomicznych czy socjologicznych.

Ogólna definicja systemu informacyjnego z punktu widzenia zarządzania organi
zacją, zaproponowana przez D. Avisona i G. Fitzgeralda mówi, że jest to system ludz
kiej aktywności (systetn społeczny), który może, choć nie musi, zvykorzystywac systemy 
komputerowe. To ludzie bowiem są kluczowym elementem systemu, co nadaje mu 
charakter dynamicznego układu społecznego. Dynamika systemu odzwierciedla 
zmiany w zasobach tdedzy i reprezentuje procesy uczenia się oraz zapominania. Na
tomiast według R.Vigdena system informacyjny definiowany jest szerzej, jako zesfazi) 
współpracujących elementów, ludzi, procedur i technologii, które mają za zadanie 
zbieranie, przetwarzanie, składowanie oraz dystrybiuję informacji, w celu wspomaga
nia procesów decyzyjnych w organizacji^.

Szerzej zob. W. Kieżun: op. cit., s. 16.
*' S. Łobejko: op. c i t ,  s. 19.
“  Zob. Tamże, s. 19-20.
“  Tamże, s. 29 i n.
*‘'Zob. szerzej J. Unold: Teoretyczno-metodologiczne podstawy ujęcia dynamiki systemu informa

cyjnego organizacji. W: Zastosowanie technik informacyjnych w gospodarce i zarządzanie wiedzą. 
Praca zb. pod red. L. Drelichowskiego, A. Januszewskiego, G. Dzieży. Bydgoszcz-Ciechocinek 2003, 
s. 137-145.



Mówi się także** o samoregulacji jako naturalnej cesze systemu. Polega ona na 
tym, że kiedy system napotka nową informację (tzw. wstrząs informacyjny), zaczyna 
się rekonfigurować, celem dostosowania do nowej sytuacji. System taki posiada 
zdolność spontanicznego tworzenia nowych struktur, w zależności od bieżącej po
trzeby. Jest otwarty na zorganizowanie informacji w najbardziej pożądanej aktual
nie strukturze. Warunkiem istnienia tego typu organizacji jest ciągły dostęp do 
nowych informacji.

Natomiast definicje przyjmowane w informacji naukowej uwzględniają co naj
mniej trzy znaczenia omawianego pojęcia. Szersza z nich, mająca wymiar organizacyj
ny, określa system informacyjny jako hierarchicznie zbudowaną sieć współpracują
cych ze sobą różnego typu placówek informacji, łącznie z ich zasobami, narzędziami 
(w tym wykorzystywanym sprzętem) i pracownikami. Taki system informacyjny re
alizuje zadania, których celem nadrzędnym jest organizacja informacji z danej dzie
dziny, jej rozpowszechnianie, odpowiadanie na potrzeby informacyjne określonej 
grupy u:^kowników. Może on -  ale nie musi, choć współcześnie już nie wyobrażamy 
sobie innej metody -budować swoją strukturę na sieci komputerowej, ale jego dzia
łanie określają przede wszystkim odpowiedzi na pytania: kto, kiedy, gdzie oraz jaką 
informację gromadzi i udostępnia zainteresowanym stronom. Innymi słowy- dla 
takiego systemu należy wcześniej określić jego zasoby informacyjne, reguły groma
dzenia, opracowania i udostępniania (rozpowszechniania) informacji, zasady i narzę
dzia komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, wskazać uczestników- współtwórców 
systemu.

Można również definiować system informacyjny właśnie w perspektywie czysto 
technicznej (zawężonej) -  jako system informatyczny przeznaczony do zautomatyzo
wanego wyszukiwania informacji przechowywanej w jego pamięci masowej (dawniej) 
lub bazach i hurtowniach danych (współcześnie), w postaci odpowiednio zredagowa
nych zapisów. Albo też jako system przetwarzania i/lub wyszukiwania informacji, 
obecnie najczęściej zautomatyzowany, którego celem jest zaspokojenie potrzeb 
informacyjnych jego użytkowników, czyli udzielenie odpowiedzi na zadane przez 
użytkownika pytanie (co pokiywa się z przytoczonymi wcześniej potocznymi rozu
mieniami tego pojęcia). Aby udzielić odpowiedzi, w systemie konieczne jest prze
prowadzenie procesu wyszukiwania informacji, polegającego na porównaniu charak
terystyki wyszukiwawczej do instrukcji wyszukiwawczej, przy ustalonym kryterium 
odpowiedniości i w określonym zbiorze informacyjnym.

E. Artowicz podaje, że systemem informacyjno-wyszukiwawczym (systemem in
formacyjnym) nazimemy system przetwarzający, a więc transformujący informację, 
który z  informacji wejściowych (obecnie często w postaci dokumentów) tworzy odpo
wiednio ustrukturalizowany zbiór informacyjny poprzez odpowiednie transformacje. 
Na zbiorze informacyjnym dokonuje dalszych transformat, spośród których najważ
niejszejest selekcjonowanie informacji na podstawie określonej dla danego systemu re
lacji г^е-тапф. Relacja ta określa podobieństwo elementów zbioru informacyjnego do 
instrukcji wyszukiwawczej, powstającej w wyniku poddania przez system odpowied
niej transformacji zapytania informacyjnego skierowanego przez użytkownika syste
mu. Informacje spełniające warunek relewancji tworzą zbiór informacji wyjściowej 
i udostępniane są użytkownikom systemu^.

“  J. Unold: op. cit., s. 139.
“  E. Artowicz: Reprezentacja wiedzy w systemie informacyjno-wyszukiwawczym. Zagadnienia re

lewancji. Warszawa 1997, s. 15.



Systemy informacji E. Artowicz dzieli, zależnie od rodzaju informacji wyjściowej, 
na systemy informacji dokumentacyjnej i faktograficznej. W pierwszej kategorii bę
dzie to metainformaeja, w drugiej -wszelka inforrnacja o rzeczymistości nie dotyczą
ca dokumentów^'’.

E. Artowicz (za H. Popowską) wymienia ponadto następujące kryteria typologii 
systemów informacyjnych:
•  zakres tematyczny: systemy jednodziedzinowe i wielodziedzinowe, wśród tych 

ostatnich także systemy transdyscyplinowe, gdzie w zbiorach przeważa informacja 
jednej głównej dziedziny (np. medycyny), uzupełniana informacją z dziedzin 
komplementarnych (w wypadku medycyny np. z chemii, biologii);

•  zasięg systemu: systemy międzynarodowe, krajowe/narodowe, regionalne, lokal
ne;

•  rodzaj nośnika informacji w systemie (proporcje udziału człowieka i narzędzi 
w procesach informacyjnych): systemy manualne, systemy małej mechanizacji, 
systemy skomputeryzowane;

•  zasady organizacji zbiorów informacji w systemie: systemy o organizacji prostej 
(porządek według jednej cechy formalnej lub treściowej) lub inwersyjnej (porzą
dek w układzie określonym przez więcej niż jedną cechę formalną i/lub tre
ściową)**.

Powyższe kryteria E. Artowicz przyjęta głównie dla systemów skomputeryzowa
nych w rozumieniu węższym, można jednak zaproponować ich interpretację również 
dla systemów informacji w rozumieniu organizacyjnym.

Słownik encyklopedyczny definiuje system jako pewną spójną całość złożoną 
z elementów połączonych relacjami, taką że zmiana stanujednego elementu pociąga 
za sobą zmianę stanu pozostałych. Całości takiej nie można zredukować do sumy czę
ści, a łączące je  relacje pozwalają na jej wyodrębnienie z  otoczenia. Wujęciu cyberne
tyki i teorii systemów system traktowany jest jako układ mający zuyżej opisane cechy, 
który zmienia snoój stan, a więc w którym dokonuje się pewnych działań (transforma
cji). Taki system nigdy nie pozostaje w izolacji od otoczenia, z  którym połączony jest 
wejściem systemu i wyjściem systemu. Wejście systemu to układ zasiłania systemu 
w potrzebne do zmiany stanu energię, materię i informację. Wyjście systemu to układ 
przekazujący otoczeniu poddane transformacji obiekty -  np. informacje^ .̂

Pojęcie systemu informacyjnego traktowane jest przez autorów tegoż Słownika 
encykłopedycznego'^SY[\on\m\c2,me z terminem system informacyjno-wyszukiwaw- 
czy, definiowanym jako system przetwarzający informację, który z  informacji wejścio
wych, obecnie często w postaci dokumentów, tworzących zbiór informacyjny, tworzy 
odpowiednio ustrukturałizowanyzbiórzuyszukiwawczy poprzez odpowiednie trans
formacje, a następnie dokonuje na nim dałszych transformacji, a zuięc zvyszukiwania 
informacji napodstavne okreśłonej dła danego systemu ге1аф rełewangt techniczny 
(określającej podobieństwo elementów zbioru wyszukiwawczego do instrukgi wyszu
kiwawczej, będc}cej zoynikiem transformaqi zapytania informacyjnego skierowanego 
przez użytkownika systemu). Informacje spełniające warunek rełewancji technicznej 
tworzą zbiórinformaф wyjściowej i udostępniane są użytkownikowi systemu (użyt
kownikowi informacji). Zależnie od rodzaju informacji wyjściowej, a co za tym idzie

”  Tamże, s. 15.
** Zob. E. Artowicz: op. cit., s. 16.

Zob. Słow nik encyklopedyczny informacji, języków  i systemów informacyjno-wyszukiwaw- 
czych. Praca zb. pod red. B. Bojar. Warszawa 2002, s. 262.

«“Tamże, s. 259.



i rodzaju transformacji tworzących z  informacji wejścicrwej zbiór informacyjny, гиу- 
różnia się systemy informacji dokumentacyjni i systemy informacji faktograficznej. 
Możliwe są systemy o charakterze mieszanym. Przy pewnym rozumieniu informacji 
dokumentacyjnej, jako podzbioru informaфfaktograficznej, wszystkie systemy infor- 
macyjno-tuyszukkmwcze mogą być uznane za systemy informagifaktogrąficznej. Za
leżnie od zakresu pola tematycznego systemu dzieli się je  na systemy informacyjno- 
wyszukiwawcze uniwersalne, systemy infotmacyjno-wyszukiwawcze dziedzinowe 
i systemy informacyjno-wyszukiiuawcze specjalistyczne. Wwypadku, gdy wszystkie 
transformaф ivykonywane są w systemie w sposób automatyczny, pracownicy obsłu
gujący system należą do otoczenia systemu^K Pod względem sposobu korzystania 
z niego system informacyjno-wyszukiwawczy może być manualny, zmechanizowany 
lub komputerowy. Pod względem typu gromadzonej w nim informacji -  może być 
systemem informacji faktograficznej bądź dokumentacyjnej. Sieć informacyjna jest 
natomiast uznawana za system utworzony przez zbiory informacyjne (bazy danych 
lub systemy informacyjno-zuyszukiwawcze), pomiędzy którymi гиуstępują określone 
relage^.

Jako definicję formalną alokacyjnego modelu rozległego systemu informacji 
(gospodarczej -  RSIG) W. Januszko’  ̂proponuje piątkę uporządkowaną:

RSIG=<M A,S,A,U,F>,

gdzie MA jest semantycznym modelem alokacji, Sjest skończonym zbiorem skład
ników modelu systemu (którymi są: sprzęt, oprogramowanie, infrastruktura teleko
munikacyjna, produkty i personel), Л jest zbiorem relacji określonych na zbiorze 
zasobów D i zbiorze miejsc M występujących w modelu MA. Zbiór relacji Л określa 
strukturę organizacyjną systemu. U jest zbiorem użytkowników systemu, a F jest 
zbiorem funkcji systemu.

Projekt rozległego systemu informacji, przedstawiony w  rozdziale trze
cim, odwołuje się do definicji systemu informacji w  wymiarze organizacyj
nym, struktury wielodziedzinowej o charakterze transdyscyplinarnym.

Przykłady realizowanych lub projektowanych rozległych systemów informacyj
nych dla dwóch obszarów: zdrowia oraz kultuiy przedstawiono w rozdziale 4. Ilustrują 
one stan prac w tym zakresie, prowadzonych zarówno przez specjalistów informacji, 
jak i autorów reprezentujących poszczególne omawiane dziedziny.

1.4. Uwarunkowania społeczne i techniczne -  
sieci i systemy informacyjne

Gwałtowny przyrost ilościowy informacji oraz rozbudzane potrzeby informacyjne 
różnych grup użytkowników wymagają organizacji danych w sposób ułatwiający 
korzystanie z nich. Dostępność rozumiana być może zarówno jako budowanie pro
stych -  czytelnych dla użj1:kownika -  ścieżek dostępu do poszczególnych kategorii 
(w sensie treści i formy) informacji, jak też jako grupowanie tychże kategorii informa
cji wedle różnych typów, w tym kompetencji i potrzeb informacyjnych klientów.

Słownik encyklopedyczny informacji... Op. cit., s. 261.
“ Tamże, s. 240.
”  W. Januszko: op. cit., s. 48 i n.



Uporządkowanie zasobów i doskonalenie ich dostępności możliwe jest poprzez two
rzenie systemów i sieci informacyjnych.

Systemy informacyjne budowane są ze względu na niezaprzeczalne korzyści, 
jakie wiążą się z możliwościami przez nie oferowanymi. Do klasycznych korzyści w od
niesieniu do informacji zalicza się ich: dokładność, jakość, szybkość, ilość, używal
ność (przydatność), elastyczność (zastosowań), zadowolenie użytkowników, funk
cjonalność i wydajność działań opartych o te informacje, niezawodność, relewantność, 
bezpieczeństwo i udział w tworzeniu zysku^.

W rozwoju systemów informacyjnych, ze względu na pełnioną przez nie funkcję, 
J. Marcinkiewicz®  ̂wyróżnia czteiy etapy ewolucji:
•  zapewnienie automatyzacji i przyspieszenia procesów przetwarzania danych (lata 

pięćdziesiąte XX w.),
•  dostarczanie informacji dla potrzeb podejmowania decyzji (lata sześćdziesiąte),
•  przetwarzanie i przechowywanie danych o zachodzących procesach i zjawiskach, 

dostarczanie informacji wspomagających procesy wykonawcze i decyzyjne (lata 
siedemdziesiąte i osiemdziesiąte),

•  system informacyjny jako jeden z zasobów strategicznych organizacji, wpływający 
bezpośrednio na efektywność jej funkcjonowania (lata dziewięćdziesiąte).

Na tej podstawie autor ten określa trzy podejścia do budowy systemów informa
cyjnych:
•  funkcjonalne, zorientowane na przetwarzanie,
•  strukturalistyczne (systematyzujące) -  zorientowane na dane,
•  obiektowe -  związane z architekturą obiektową aplikacji. Polega ono na analizowa

niu systemu informacyjnego jako zespołu obiektów powiązanych ze sobą, odpo
wiadających obiektom fizycznym i/lub abstrakcyjnym fragmentu rzeczywistości, 
którego zastosowanie dotyczy®''.

Przy tworzeniu zbiorów, struktur i sieci wykorzystywane są kolejne pojawiające 
się rozwiązania techniczne -  przede wszystkim informatyczne i telekomunikacyjne. 
Początkowo postęp w elektronice pozwalał na zapis, przechowywanie i udostępnianie 
komunikatów tekstowych, obecnie również form multimedialnych -  łączących 
elementy graficzne, dźwiękowe, filmowe” . Pokonywane są kolejne ograniczenia sys
temów w odniesieniu do działań na różnych formatach danych.

Sieciowość zakłada otwartość, a więc niekończącą się możliwość przyłączania no
wych węzłów, pod warunkiem stosowania jednolitych systemów porozumiewania się 
(wartości, celów, także platformy technicznej). Struktura sieciowa jest dynamiczna 
i podatna na innowacje. Pozwala też na decentralizację działań®*, a więc zwiększenie 
efektywności przy obniżeniu (rozkładzie) kosztów. Wspomniana otwartość odnosi 
się dziś również do pokonywania barier przestrzeni dzięki rozwiązaniom komunikacji 
mobilnej, bezprzewodowej.

’“'Р . Beynon-Davies: Inżynieria systemów informacyjnych. Wprowadzenie. Warszawa 1999.
”  Zob. J. M arcinkiewicz: Ewolucja podejść do budowy systemów informacyjnych. „Zeszyty Na

ukowe Uniwersytetu Szczecińskiego -  Studia Informatica” 1998 nr 11, s. 17-37.
Tamże, s. 336.
Przykłady systemów informacyjnych uwzględniających różne formy zapisu treści przedsta

wiono szerzej w rozdziale 3.
®*Zob. W. Gliński: Wybrane aspektyfunkcjonowania społeczeństwa sieciowego. Multimedialne

i sieciowe systemy informacyjne. Materiały konferencyjne pod red. Cz. Danilowicza. Wrocław 2000, 
s. 257-267.



Zarówno dostępność informacji w sieciach, jak i ich multimedialność, to cechy 
wpfywające na przyspieszenie i zmiany kierunku rozwoju społeczeństw w wielu sfe
rach ich funkcjonowania; zawodowej, naukowej, kulturalnej. Już sama dostępność — 
możliwość znalezienia i wykorzystania informacji, możliwość (a często konieczność) 
dokonania wyboru — może wywierać presję, stanowić bodziec do działania. Po
wszechność oraz szybkość dostępu do wiedzy naukowej czy dóbr kultury sprzyjają 
dopływowi różnego rodzaju informacji będących budulcem pomysłów, a więc rozwo
jowi myślenia i przekraczania granic własnej wyobraźni.

Dostępność informacji ocenia się nie tylko w aspekcie technologicznym (zaso
bów elektronicznych). Analizując ją, bierze się pod uwagę również kryteria takie, jak:
•  kompetencje użytkowników: wiedza merytoryczna, przygotowanie kulturowe, 

znajomość języków narodowych, kompetencje informacyjne,
•  czas, jaki można poświęcić na poszukiwania informacyjne, jak również ten, który 

potrzebny jest do przygotowania odpowiedzi na zadane pytanie,
•  bariery przestrzenne -  fizyczna odległość źródła informacji lub brak bezpośred

niego, stałego dostępu do narzędzi teleinformatycznych,
•  cechy aparatu informacyjno-wyszukiwawczego, np. stosowany język informacyjno- 

wyszukiwawczy,
•  uwarunkowania prawne, związane m.in. z ochroną praw autorskich, ochroną infor

macji niejawnych, ochroną przed nadużywaniem (manipulacją) informacji, wyko
rzystywaniem jej do celów przestępczych,

•  ekologia informacji -  problem lilrwidowania skutków natłoku informacji^.
„Presja dostępności” informacji może powodować odmienne reakcje. Część użyt

kowników ulega potrzebie prowadzenia wciąż nowych poszukiwań. Łatwość uzyskania 
odpowiedzi na różne pytania prowokuje do ich zadawania, a w konsekwencji -  do wyko
rzystywania nowej wied^, kreatywności, rozwoju incfywidualnego i dalej — rozwoju grup 
i społeczeństwa. Zwiększa się tempo życia, ze względu na często natychmiastowe u ^ -  
skiwanie odpowiedzi na zadawane (odpowiednio proste) pytania. U innych natomiast tak 
obszerna i zróżnicowana oferta informacyjna wywołuje opór i niechęć do korzystania 
z niej, który może być spowodowany różnymi czynnikami (lęk, poczucie zagubienia, brak 
kompetencji informacyjno-wyszukiwawczych, niechęć do podejmowania wysiłku itd.).

Dostęp do sieci multimedialnych może także wywoływać niechęć do korzystania 
z form pisemnych, na korzyść ikonicznych. Z drugiej strony różnicowanie kanałów 
dopfywu informacji przez włączenie form wizualnych poprawia możliwości przetwa
rzania informacji przez człowieka, a więc usprawnia i przyspiesza myślenie i w konse
kwencji -  działanie.

Szybkość dostępu do danych oraz ich przetwarzania powodują, że wiele procesów 
kulturowych i cywilizacyjnych skraca się w sposób dotąd niewyobrażalny, w konse
kwencji pojawia się tzw. „kultura chwili”. Wśród innych zagrożeń związanych z upo
wszechnieniem systemów informacyjnych wymienić nale^m.in. zubożenie i preparo
wanie informacji masowej, konieczność selekcji i—w konselcwencji—nieuchronnego 
spfycania informacji, formułowanie standardowych treści i opinii, a więc — zanikanie 
indywidualizmu, utratę wartości różnorodności™, a także:
•  kontrolę zachowań społecznych, podporządkowanie osób „niepoinformowanych” 

grupie korzystającej z informacji.

Zob. m.in. W. Babik: Ekologia informacji. Op. cit.; tegoż: Ekologia informacji -  wyzwanie XXI w. 
„Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2002 nr 1, s. 2002.

 Zob. A. Szewczyk: op. cit., s. 95.



•  odpersonalizowanie więzi, zanik kontaktów bezpośrednich na rzecz kontaktów 
z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń"",

•  związane z tym zanik altruizmu oraz naruszanie reguł moralności i etyki,
•  zacieranie tożsamości kulturowej i narodowej (dominacja jednego języka, wprowa

dzanie kodów ilustrujących np. emocje),
•  niesprawiedliwy podział pracy (możliwość zatrudnienia zależna od kompetencji 

informacyjnych),
•  przestępczość komputerową'"^.

Komputer, oferując m.in. innymi łatwy dostęp do kultury masowej, wywiera coraz 
większy wpływ na wyobraźnię, na nasz sposób postrzegania rzeczywistości, a w kon- 
sekwencji -  myślenie i działanie. Tym bardziej, jeśli uwzględni się otwartość syste
mów, a więc ich interaktywność, swobodę tworzenia treści odbieranych poprzez cho
ciażby odczytywanie ich we własnym porządku, dzięki możliwościom programów 
hipermedialnych'“ . Warto przywołać w tym miejscu szereg pytań i wątpliwości doty
czących przestrzeni kultury, jakie sformułował B. Siemieniecki"’̂ . Na przykład: dla
czego na stmnach Internetu spotykamy tak dużo zachowań patologicznych?Jak umysł 
reaguje na te zachcnvania? Jakie są związki pomiędzy tworzoną przez nas kulturą 
a sposobem mdzenia rzeczywistości przez nasz umysł? Czy zjirytworzona w Internecie 
kultura tworzy nawą świadomość, a może jest to ta sama świadomość, tylko „ obudowa
na ’’osnową wytworów kultury? Jeżeli tak, to jak przebiegają procesy tworzenia się 
świadomości w warunkach cyberprzestrzeni, a jak w warunkach bez udziału mass 
mediów? Czy człowiek programujc}cy komputer tworzy nową erę kultury, czy też staje 
się niewolnikiem stworzony przez siebie techniki?

Multimedialność sieci informacyjnych pozwala na przedstawianie wiedzy czło
wieka w sposób systemowy i interdyscyplinarny, nielinearny, a więc inny od dotych
czasowych pojęć i zmieniający sposób myślenia, uwalniający od pewnych ograniczeń.

To uwolnienie może mieć również charakter pozorny, jeśli odniesiemy je do 
wymiaru moralnego informacji oraz korzystania z jej zasobów. Swoboda korzystania 
z wiedzy, dostęp do informacji dotąd docierających tylko do wąskich grup specjali
stów, powoduje, że osoby nieprzygotowane do takiej swobody mogą mylnie interpre
tować dane lub upraszczać rzeczywistość, stanowiąc zagrożenie dla siebie i innych. 
Począwszy od „zachłyśnięcia się” swobodą korzystania z informacji dostępnych 
w publicznych sieciach informacyjnych, p r^  pominięciu obowiązku zachowania praw 
autorskich, a skończywszy na nieodpowiedzialnych interpretacjach możliwości ofe
rowanych przez współczesny poziom rozwoju nauk biologicznych i medycznych, 
w tym szczególnie genetyki, bez refleksji nad skutkami nieprzemyślanych działań.

Problem rozluźnienia więzi społecznych spowodowany dom inacjąkontaktów  elektronicz
nych jest w literaturze oceniany różnie. Zob. np. A. Łapa: Społeczeństwo informacyjne iJego proble
m y-kono tacje  socjologiczne [dokument elektroniczny], Tiyb dostępu; http://winntbg.bg.agh.edu.pl/ 
skiypty/O037/cz2-r27.html dostęp 11.08.2008 r.; M. Marody, A. Giza-Poleszczuk: Przemiany więzi 
społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej. Warszawa 2004; Społeczeństwo informacyjne. Aspekty 
funkcjonalne i dysfunkcjonalne. III  Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Kraków 23-24.06.2005 к 
Kraków 2006; Społeczna przestrzeń Internetu. Praca zb. pod red. D. Batorskiego, M. Marody,
A. Nowaka. Warszawa 2006.

Zob. W. A. Kamiński: op. cit., s. 19-20.
Zob. B. Siemieniecki: Multimedialne sieci informacyjne — obszary cywilizacyjnych zagrożeń 

i możliwości. W; Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne. Materiały konferencyjne pod red. Cz. 
Daniłowicza. Wrocław 1998, s. 139-148.

“’“'Z ob. B. Siemieniecki: op. cit., s. 143.

http://winntbg.bg.agh.edu.pl/


1.5. Systemy informacyjne w obszarze zdrowia

Wspomniane wyżej zagrożenia związane z niekontrolowanym dostępem do infor
macji w naturalny sposób stawiają wymaganie przemyślanej organizacji zbiorów oraz 
uporządkowania przepfywów danych. Ta zasada, jak i przedstawione powyżej procesy 
informacyjne charakterystyczne dla fazy społeczeństwa informacyjnego"’̂ , znajdują 
swoją realizację również w odniesieniu do poszczególnych domen działalności czło
wieka, wśród nich także tych związanych z jego zdrowiem.

Przekształcenia cywilizacyjne i społeczne, zmiany metod zarządzania związane 
ze wzrostem znaczenia informacji nie omijają również domeny zdrowia, jej sfeiy ba
dawczej i praktyki opieki zdrowotnej. Również w tym przypadku nowa, wiarygodna 
informacja i tworzona z niej wiedza są punktem wyjścia do poprawy wyników zdrowot
nych wskazanych grup pacjentów.

Procesy informacyjne w naukach o zdrowiu oraz praktyce opieki rozwijają się również 
dzięki postępowi technicznemu, zarówno w odniesieniu do budowania zbiorów infor
macji (od tekstowych do multimedialnych), jak i możliwości komunikacyjnych. Prze- 
pfyw informacji pokonujący odległości w czasie rzeczywistym służy przede wszystkim 
konsultacji międay lekarzami bądź między przedstawicielem służby zdrowia a pacjen
tem (telemedycyna, telepielęgniarstwo-ogólnie: telezdrowie, techniki komunikacji 
bezprzewodowej wykor^stywane w stafym monitoringu stanu zdrowia zwłaszcza osób 
stars^ch i/lub przewlekle chorych).

Systemy telemedyczne, umożliwiające kontakt m ięd^ przedstawicielami zawo
dów medycznych i/lub między lekarzem (pielęgniarką) a pacjentem, charakteryzują 
się cechami istotnymi dla optymalizacji prac sektora zdrowotnego, takimi jak:
•  rozległość przestrzenna, umożliwiająca kontakt z systemem z wielu odległych 

miejsc, także dzięki łączom bezprzewodowym,
•  multimedialność, umożliwiająca operowanie informacjami dowolnego typu: tek

stowymi, numerycznymi lub symbolicznymi, obrazowymi, fonicznymi itp.,
•  możliwość dostępu do dużych zasobów informacyjnych, dowolnie przestrzennie 

rozmieszczonych w obszarze pokrytym przez sieć telekomunikacyjną, a zwłaszcza 
komputerową,

•  możliwość korzystania z elementów zaawansowanego przetwarzania informacji 
medycznej opartego na metodach „sztucznej inteligencji”,

•  możliwość automatycznego dokumentowania seansów przesyłania lub przetwa
rzania informacji dla celów kontrolnych, statystycznych itp.'“ .

Według kryterium celu działania systemy telemedyczne dzieli się na:
•  systemy stałego zdalnego monitorowania stanu zdrowia pacjentów (np. chronicz

nie chorych),
•  systemy zdalnej konsultacji z bazami wiedzy medycznej,
•  systemy zintegrowanych baz danych medycznych w ośrodkach zdrowia, szpitalach 

lub klinikach,
•  systemy telekonferencyjne przeznaczone dla specjalistycznych konsultacji lekarskich,
•  systemy wspomagające opiekę nad osobami niepełnosprawnymi,
•  systemy wspomagające organizację służby zdrowia itp.

Zob. podrozdział 1.2 .
Zob. J. L. Kulikowski: Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne służby zdrowia. W: Mul

timedialne i sieciowe systemy informacyjne. Materiały konferencyjne pod red. Cz. Daniłowicza. Wro
cław 1998, s. 23-24.

"" Tamże, s. 24.



Ze względu na obszar wykorzystywania informacji ijej przepływu, tzn. zdrowie 
i życie człowieka, systemom telemedycznyrn stawia się tvysokie wymagania, dotyczące 
zarówno niezawodności i efektywności technicznej, poufności i bezpieczeństwa da
nych, stosowania narzędzi reprezentacji wiedzy odpowiednich dla dziedziny (na 
odpowiednim poziomie specjalizacji), jak i ergonomiczności '̂^ .̂

Mobilność pacjentów, rosnące możliwości ich swobodnego przemieszczania się 
nie tylko w obrębie regionu czy kraju, ale w skali międ^narodowej, powoduje, że ich 
dobro i właściwe sprawowanie opieki (co ma konsekwencje nie tylko dla pacjenta, ale 
również świadczeniodawcy) wymaga zapewnienia dostępu do danych o historii jego 
leczenia i stanie zdrowia dla wszystkich, którzy w danym momencie przejmują nad 
nim opiekę. Narzędziem, które ma zapewnić dostęp do tego typu informacji, jest 
wdrażana obecnie w krajach Unii Europejskiej elektroniczna karta pacjenta'*”. Trze- 
ba jednak zaznaczyć, że karta taka nie jest narzędziem samodzielnym, tzn. daje ona 
możliwość wglądu w dane o zdrowiu pacjenta wówczas, gdy całość zasobów informa
cyjnych w obszarze zdrowia zostanie uporządkowana, a procesy informacyjne związa
ne z badaniami i praktyką opieki zdrowotnej usystematyzowane.

Mobilność pacjenta (jak i pracownika służby zdrowia) należy również postrzegać 
w aspekcie technicznym, jako możliwość kontaktu z nim dzięki łączom bezprzewo
dowym i—w oparciu o tę technologię — m.in. bezpośredniego monitorowania stanu 
zdrowia (na przykład u pacjentów z poważnymi schorzeniami kardiologicznymi) czy 
też po prostu zapewnienia łączności pacjent -  lekarz zawsze wtedy, gdy jest to po
trzebne, niezależnie od miejsca pobytu obu stron. Przykładem organizacji dostępu 
do opieki jest system powiadamiania ratunkowego „ 112”, pozwalający na kontakt 
z telefonu komórkowego z odpowiednimi służbami (pogotowie ratunkowe, straż po
żarna, policja), a z innych numerów także z pogotowiem górskim bądź wodnym"".

Z  pozoru może wydawać się, że wzrost organizacyjnej i finansowej niezależności 
placówek służby zdrowia przeczy potrzebie tworzenia dla nich systemów informacyj
nych opozalokalnytn zasięgu. Jeśli jednak wziąć pod uwagę, że placówki te są między 
sobą nadal powiązane licznymi wspólzależnościami: koniecznością przejmowania 
opieki nad tymi samymi pacjentami lub świadczenia im różnych usług specjalistycz
nych, koniecznością wzajemnego udostępniania sobie specjalistycznej aparatury diagno
stycznej itp., to okaże się, że może być celowe tworzenie nadrzędnej struktury infontmcyj- 
nejponad lokalnytni systemami zarządzania poszczególnych placówek. Istnienie takiej 
struktury może też ułatwić współpracę płacówek służby zdrowia z  władzami terenowy
mi, towarzystwamiubezpieczeniowymi,firmanńzaopatrującymipłacówkiwsprzęt, łeki, 
pn/wiant lub tnaterialy itp., współdziałanie placówek w sytuacji zagrożenia epidemicz
nego łub w stanach kłęsk żywiołowych, ivreszcie -  racjonałneplanowanie rozwoju sieci 
placówek̂ ^̂ .

Rosnąca rola procesów informacyjnych zaznacza się w powstaniu, spopularyzowa
niu, wreszcie obecnej niezbędności zasady praktyki opieki zdrowotnej opartej o wy
niki badań naukowych (ang. evidence-based health care -  ЕВНС).

W praktyce ochrony zdrowia do istotnych procesów informacyjnych zalicza się 
również: dokumentowanie opieki, sprawozdawczość, przeprowadzanie wywiadu le
karskiego i pielęgniarskiego, przekaz informacji wewnątrz zespołu. Informacja staje

J. L. Kulikowski; op. cit., s. 24.
N ależyjątraktow ać jako nośnik informacji koniecznej zarówno w opiece bezpośredniej, jak 

i tzw. informacji dla zarządzania w rozumieniu J. Kisielnickiego.
""Zob. np. Centrum 112. Tryb dostępu; http://www.centrumT12.pl/dostęp 11.08.2008 r.

Zob. J. L. Kulikowski: op. cit., s. 30-31

http://www.centrumT12.pl/dost%c4%99p


się więc, zgodnie z wymogami rozwoju społeczeństwa sieciowego, czynnikiem klu
czowym właściwej realizacji podstawowycłi i specjalistycznych funkcji poszczegól- 
nycłi placówek i agend.

Wciąż nowe informacje przyspieszają procesy myślowe i kojarzeniowe, a w konse
kwencji rozwój wied^, znajdowanie odpowiedzi na pytania-w omawianej dziedzinie 
np. stawianie diagnoz. Są one dostępne poznaniu ludzkiemu w różnych aspektach 
i odmiennych formach. Można je natychmiast weryfikować, w kontakcie ze specjali
stami.

Szybkie uzyskiwanie informacji o aktualnym stanie pacjenta może w opiece zdro
wotnej być o tyle niebezpieczne, że odiywa od historii zdrowia i choroby konkretnego 
człowieka, która jest bardzo indywidualna, specyficzna, właściwie w każdym p r ^ a d -  
ku -  nietypowa. Ale też łatwiej zebrać dane o całej odnośnej populacji. Lekarz nie 
może ulegać złudzeniu podobieństw i szybkiej klasyfikacji badanego przypadku, 
musi umieć za każdym razem podjąć wysiłek indywidualnej interpretacji informacji. 
Musi być lekarzem aktywnym i poszukującym, nie ulegającym pokusie upraszczania, 
nie poddającym się zagrożeniom, o jakich wspominał przytoczony wcześniej B. Sie- 
mieniecki"^.

Korzystanie z zasobów informacyjnych i rozwiązań technologicznych stwarza też 
zagrożenie rezygnacji z uwzględnienia wśród gromadzonych przez pracownika opieki 
zdrowotnej informacji tych dotyczących najbliższego otoczenia pacjenta, jego środo
wiska rodziny, pracy, jak również lokalizacji i środowiska naturalnego. Zawierzenie 
i podziw dla pracy komputerów osłabiło naszą intuicję. Przyczyniło się do ogranicze
nia subiektywności odczuć w naszych sądach o otaczającej rzeczywistości^^'^. Ma to 
znowu szczególne odniesienie do kwalifikacji diagnostycznych lekarzy i pielęgnia
rek, których zadaniem głównym jest prawidłowa ocena stanu pacjenta oraz dostoso
wanie leczenia i opieki do jego potrzeb. Zadanie to może być wspierane dostępnymi 
narzędziami, ale z pewnością -  przynajmniej w przypadku schorzeń nie wymagają
cych zastosowania specjalistycznego sprzętu w terapii -  powinno być do zrealizowania 
również w sytuacji braku dostępu do elektronicznych źródeł informacji czy odpo
wiednio zaawansowanych technologicznie narzędzi. Wiedza, intuicja i doświadcze
nie są tu ważniejsze niż osiągnięcia techniczne.

Nadrzędna rola procesów informacyjnych w nauce i praktyce opieki zdrowotnej 
obejmuje nie tylko przedstawicieli zawodów medycznych, ale również pacjentów -  
aktualnych i potencjalnych-jako niezbędnych partnerów w tychże procesach, bez 
których potrzeb zdrowotnych nauki o zdrowiu nie rozwijałyby się. W warunkach po
wszechnego dostępu do informacji rośnie świadomość informacyjna, a w konselcwen- 
cji zapotrzebowanie nawiedzę zdrowotną wśród pacjentów-zależnie od potrzeb 
zdrowotnych: wiedzę promocyjną lub terapeutyczną. Stanowi to z jednej strony zada
nie -  budzenia świadomości zdrowotnej i potrzeb informacyjnych w tym zakresie, 
a z drugiej -  stwarza możliwość łatwiejszego docierania do odbiorców z komunikata
mi promującymi styl życia i przekonującymi do podejmowania decyzji o charakterze 
„prozdrowotnym”, a w konsekwencji -  poprawiania stanu zdrowia społeczeństwa 
jako całości.

Nie można tu nie wspomnieć o projektach organizowania wiedzy i jej przepływu 
w obrębie systemów tworzonych przez Unię Europejską i jej państwa członkowskie. 
Informatyzacja procesów informacyjnych dotyczących opieki zdrowotnej jest

"^Zob. B. Siemieniecki: op. cit. 
"^O p.c it., s. 145.



przedmiotem większości dokumentów dotyczących rozwoju społeczeństwa informa- 
qjnego w Unii; pr:g^kładowo przywołać można: eEurope. An information societyfor all 
(zakończony) Operating a European Union public health information and know
ledge system ‘ e-Health -  making healthcare betterfor European citizens. An acńon 
planforaEuropean e-Health Area^^ ,̂ czy też przytaczanyjuż"^i2070- a European In
formation Societyfor growth and development.

Kołejne dokumenty unijne zwracają uwagę na kłuczowe aspekty zarówno wyko
rzystania nowoczesnycłi tecłinołogii tełeinformatycznycłi, jak i tworzenia zasobów 
wiedzy w rozwoju opieki zdrowotnej, takie jak:
•  optymałizacja dostępu do opieki zdrowotnej (w tym informacji o zdrowiu) jako jedno 

z podstawowycłi praw człowieka i obywatela oraz obowiązek państwa demokratyczne
go; mabyćonarealizowanazjednej strony poprzez system usług dostępnycłi online, 
z drugiej — dzięki wprowadzeniu elektronicznych kart pacjentów,

•  zapewnienie lepszej jakości opieki zwłaszcza osobom z najsłabszych grup społecz
nych, eliminacja zjawiska e-wyłączenia,

•  indywidualizacja opieki (z wykorzystaniem technik mobilnej komunikacji) dla 
osób starszych (jako rosnącej grupy pacjentów) i niepełnosprawnych,

•  optymalizacja przepfywu informacji oraz dostępu do wiedzy dla wszystkich zawodo
wo związanych z opieką zdrowotną (menedżerów, pracowników służby zdrowia, 
polityków),

•  budowanie zasobów wiedzy, zwłaszcza dotyczących kluczowych aspektów zdrowia 
publicznego (HIV/AIDS, inne choroby zakaźne, nowotwory, choroby układu krąże
nia, cukrzyca, zdrowy styl życia, nałogi) oraz organizacji opieki zdrowotnej,

•  telemedycyna, telepielęgniarstwo -  możliwość konsultacji online,
•  tworzenie ośrodków wiedzy (ang. European centres of reference).

Celem programów łączących aspekty zdrowia publicznego, społeczeństwa infor
macyjnego i nowoczesnych technologii jest maksymalne wykorzystanie potencjału 
tkwiącego nie tylko w dostępie do rosnących zasobów informacji i -wydajności nowocze
snych technologii, ale — może przede wszystkim—w rozwijającym się na tej podstawie, 
poddanym szczegółowym regulacjom, współdziałaniu {interoperability) podmiotów 
odpowiedzialnych za organizację opieki zdrowotnej z jednej strony, a z drugiej: współ
pracy z posiadającym odpowiednią wiedzę pacjentem, będącym partnerem realizowa
nych procesów- świadomym odbiorcą usług, współtworzącym ich jakość.

1.6. Systemy informacyjne w kulturze

Prosta obserwacja życia kulturalnego społeczeństwa pozwala dostrzec zmiany 
w dostępności informacji kulturalnej. Następuje również intensyfikacja procesów in
formacyjnych i prac związanych z rozwijaniem aparatu informacyjno-wyszukiwawcze-

Tryb dostępu: http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/2005/index_en.htm dostęp
11.08.2008 г.

Tryb dostępu: http://ec.europa.eu/health/ph_information/documents/ev20040705_rdl0_en. 
pdf dostęp 11.08.2008 г.

e-Health -  m aking healthcare betterfor European citizens. An action p lan  fo r  a European e- 
HealthArea. Communication from  the Commission to the Council, the European Parliament, the Euro
pean Economic and Social Committee and the Committee o fthe Regions [dokument elektroniczny]. 
Tryb dostępu: http://europea.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=Com;2004:0356:FIN:EN:PDF do
stęp 10.12.2008 r.

Zob. przypis nr 57.
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gowins^ucjach kultuiy. Można więc zaryzykować stwierdzenie o docenianiu wartości 
informacji wśród osób zawodowo związanych z działalnością kulturalną, rozumieniu 
kompleksowości zadań związanych z realizacją potrzeb informacyjnych i budowaniem 
funkcjonalnych systemów informacyjnych. Wartość tę doceniają również przedstawi
ciele zawodów i instytucji edukacyjnych, zaangażowani w edukację kulturalną, jak 
i odbiorcy oferty kulturalnej, poszukujący odpowiedzi na pytania o obiekty czy vsydarze- 
nia w tym zakresie, chcący „kulturalnie” spędzić wolny czas. Pamiętać przy tym nale^
0 perspektywie zwiększania się zasobów czasu wolnego (związanego ze zmianami 
w uwarunkowaniach technicznych i ekonomicznych rynku pracy), a co za tyro idzie -  
wzroście zapotrzebowania na propozycje wykorzystywania tego czasu. Można więc -  
w pewnym uproszczeniu -  wskazać osoby poszukujące wiarygodnej informacji o do
stępnej ofercie kulturalnej, informacji służącej celom edukacji kulturalnej, informacji 
wykorzystywanej w organizowaniu i zarządzaniu działalnością sektora kultury, jak i te, 
których potrzeby związane są z sytuacją inkulturacji, wchodzenia w nowe środowisko.

W obszarze kultury realizowane są wszystkie podstawowe (gromadzenie, prze
twarzanie, przechowywanie i udostępnianie informacji) procesy informacyjne. Naj
większe natężenie prac obserwuje się jednak w odniesieniu do digitalizacji zasobów
1 związanej z tym informatyzacji procesu ich udostępniania (wyszukiwanie informacji 
obrazowej), tworzenia narzędzi informacyjno-wyszukiwawczych (metadane, ontolo- 
gie). Często również właśnie w obrębie kultury- choć najczęściej kultury masowej -  
z większym niż w innych obszarach działalności człowieka nasileniem inicjowane są 
działania związane z budowaniem społeczności wirtualnych skupionych wokół pew
nych form sztuki, tematów, narzędzi.

Najpopularniejsze współcześnie systemy informacji kulturalnej obejmują:
•  zasoby zdigitalizowanych dzieł kultury (wystawy muzealne -  np. wirtualne Mu

zeum Powstania Warszawskiego, zasoby archiwalne, biblioteczne -  np. CBN Polo- 
na, wspólne kolekcje instytucji kultury, np. Europeana, kolekcje prywatne),

•  systemy informacji faktograficznej (np. Polski wortal teatralny’*̂ . Baza filmu pol
skiego'*® prowadzona przez Bibliotekę PWSFTiTVwLodzi),

•  systemy informacji bibliograficznej, katalogowej (biblioteczne, archiwalne),
•  serwisy społecznościowe, tworzone przez internautów, np. YouTube,
•  systemy informacji o kulturze -  np. obserwatoria kultury'^“-  kierowane do osób 

zawodowo zaangażowanych w działalność kulturalną.
Do wielu z nich, zwłaszcza tych zawierających informację skierowującą bądź dzie

ła nie objęte już ochroną praw autorskich, dostęp jest darmowy. Z pozostafych, np. 
serwisów udostępniających materiały filmowe'^', pełne teksty współczesnych dzieł 
literackich itp., można korzystać za opłatą.

Wspólne działania różnych instytucji kultury w zakresie konstruowania narzędzi 
lingwistycznych'^^ (w tym metadanych'^^) są niezbędne do efektywnej wymiany in

Polski wortal teatralny [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.e-teatr.pl/pl/ 
index.html dostęp 17.06.2008 r.

Internetowa baza filmu polskiego [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: www,filrnpolski,pl 
dostęp 17.06.2008 r.

Szerzej zob. rozdz. 4,9.
Np. Polska szkoła filmowa [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www,polskaszko- 

lafilmowa.pl dostęp 12,12,2008 r.
Szerzej zob, rozdz. 7,
Zob, np, szwedzki projekt regionalny BIBSAM -  szerzej: W, Lindorf: Means before purpo

se -  the development o f  cooperation between cultural heritage institutions in Sweden. 6 8IFLA Conferen
ce and General Council, Glasgow, J8-24.08.2002 [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http:// 
www,ifla,org/IV/ifla68/papers/096-141e,pdf dostęp 16,07,2007 r,

http://www.e-teatr.pl/pl/
http://www,polskaszko-


formacji między podmiotami zarówno tego samego typu (np. muzea), jak i o odmien
nym charakterze (współpraca muzeów, bibliotek i archiwów). Instj^ucje kultury, 
mimo różnic w zakresie i zasięgu formalnym gromadzonych obiektów, współcześnie 
oferują użytkownikom bardzo zbliżony t ^  dokumentów wtórnych, jakimi są doku
menty elektroniczne powstałe w wyniku digitalizacji dokumentów pierwotnych. 
Wszystkie one jednocześnie należą do tzw. „kultury wiedzy”, oferując dostęp do 
edukacji i kultury, do badań, rozwoju indywidualnego i grupowego'^"*. Podkreśla 
się‘̂  ̂ich wartość dla rozwoju społeczeństwa wiedzy, postrzeganą w trzech aspektach:
•  zasoby: wszystkie te instytucje gromadzą pewne obiekty, są magazynami kultury, 

doświadczeń i historii, bankami pamięci i wiedzy, dostępnymi dla każdego,
•  udostępnianie: udoskonalanie narzędzi i mechanizmów, łączenie ludzi i wiedzy,
•  badanie potrzeb użytkowników.

Warto zwrócić szczególną uwagę właśnie na inicjatywy wspólne, pozwalające u ^ -  
kownikowi korzystać ze zbiorów gromadzonych przez muzea, archiwa, biblioteki, lo
kalne stowarzyszenia kulturalne itp. Przykładem może być baza NOKS obejmująca 
zasoby wspomnianych pierwszych trzech typów instytucji‘“ . Rozbudowanym przed
sięwzięciem jest projekt MYBERSPACE b l i s k ie j  Museums, Libraries and Archi
ves Council*^ ,̂ będący częścią programu The Knowledge Web, rozwijający ideę oso
bistej przestrzeni wiedzy*^*. Program ten zakłada stworzenie rozproszonego 
repozytorium wiedzy, udostępnianego każdemu użytkownikowi, któiy skonfiguruje 
swój profil w sieci, odpowiednio do własnych potrzeb i kompetencji informacyjnych.

Kolejnym przykładem może być działalność Norwegian Archive, Library and 
Museum Authority, koordynującej współpracę tych instytucji dla poprawy obsługi 
użytkowników. Wśród jego głównych celów wymieniane są‘̂ ’:
•  opracowywanie programów i standardów, umożliwiających korzystanie ze źródeł 

ponad dotychczasowymi granicami,
•  przygotowywanie ośrodków digitalizacji materiałów oraz opracowywanie kompe

tencji w tym zakresie,
•  opieka nad materiałami tworzonymi w formie cyfrowej,
•  pr^gotowywanie ekspertyz dotyczących rozpowszechniania zasobów cyfrowych,
•  tworzenie portalu kultury norweskiej Culture Net Norway (kulturnett.no).

Wiele z powstających systemów informacji kulturalnej jest efektem polityki 
i współpracy międzynarodowej, wśród nich np. projekty digitalizacyjne realizowane 
ze środków Unii Europejskiej'^”. Podkreśla się w nich znaczenie dostępu do dorobku 
kulturalnego ludzkości dla współczesnego rozwoju cywilizacyjnego i ekonomicznego 
społeczeństwa.

Zob. np. J. B. Oestby: Cross-sectoral challenges fo r  archives, libraries and museums. „IFLA 
Journal” 2006, vol. 32 nr 3 s. 232-236.

Szerzej zob. S. B. Allen: Nobody knows you are a dog (or library, or museum, or archive) on the 
Internet: the convergence o f  three culture. W: 68 IFLA Council and  General Conference, 18- 
24.08.2002 r  [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.ifla.0 rg/IV/ifla68 /papers/l59- 
141e.pdf dostęp 16.07.2007 г.

R. Hedegaard: A L M -Archives, libraries and museums working together to give people access 
to our cultural heritage. INFORUM 2 0 0 5 :1 1 Conference on Professional Information Resources. 
Prague, May 24-26,2005.

MLAC [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.mla.gov.uk dostęp 12.12.2008 r. 
Szerzej zob. C. Batt: Investing in knowledge: museums, libraries and archives in the XXI century. 

W: INFORUM 2005:11* Conference on Professional Information Resources. Prague, May 24-26,2005. 
J. B. Oestby: op. cit.
Szerzej zob. rozdz. 4.

http://www.ifla.0rg/IV/ifla68/papers/l59-
http://www.mla.gov.uk


Rozwój obserwatoriów kultury oraz innych instytucji gromadzących, przetwarza
jących i udostępniających informacje o sferze kultury dla celów polityki resortowej 
i zarządzania'^' można uznać za skutek rosnącego zapotrzebowania na informację 
i wiedzę wśród decydentów i organizatorów życia kulturalnego. Być może więc wkrót
ce również w kulturze rozwinie się podejście analogiczne do evidence-based health
care -  czy\\ evidence-based culture, działalność kulturalna oparta nawiedzy.

Informacja w sferze kultury wiąże się także z ekologią człowieka i ekologią infor
macji w tym sensie, że np. pozwala na ratowanie „ginących” obiektów i przejawów 
kultury. Jako przykład wymienić trzeba projekty (np. południowoamerykański'^^), 
których celem jest zachowanie „ginących” języków, ochrona (konserwacja, restaura
cja) obiektów kultury na terenach objętych działaniami wojennymi, czy zapis wspo
mnień dotyczących ważnych wydarzeń historycznych (np. Archiwum Historii Mó
wionej w Muzeum Powstania Warszawskiego).

Dostępność informacji kulturalnej wiąże się także z takimi zadaniami edukacyj
nymi, jak:
•  kształtowanie świadomości kulturalnej związanej z przynależnością do danego 

narodu -  grupy językowej -  kręgu kulturowego, ale także świadomości istnienia 
różnic kulturowych i umiejętności życia w środowisku wielokulturowym,

•  z powyższym wiąże się kształcenie „kulturalnych kompetencji informacyjnych” -  
umiejętności korzystania z różnych (np. pod względem promowanych wartości, 
idei itp.) zasobów kulturalnych,

•  budzenie potrzeb kulturalnych, rozwijanie zainteresowań w tym zakresie*^ ,̂
•  rozwijanie talentów i zachęcanie do samodzielnych działań twórczych.

Przywołane tu przykłady ilustrują dominujące obecnie kryterium funkcjonalno
ści systemów informacyjnych w kulturze, jakim jest satysfakcja użytkownika. Dąże
nie do optymalizacji usług (z punktu widzenia ich odbiorcy) kształtuje dobór treści, 
narzędzi, doskonalenie aparatu informacyjno-wyszukiwawczego, prostotę i łatwość 
dostępu, a nawet „wyprzedzanie” niektórych pytań, jakie użytkownik mógłby zadać.

Przekonanie o konieczności i nieuchronności świadomego i uporządkowanego 
wykorzystywania procesów informacyjnych, potwierdzane przez wspomniane wyżej 
teorie, zjawiska i działania realizowane w różnej skali, prowadzi do próby opracowania 
modelu rozległego systemu informacji, przedstawionego w rozdziale 3. Natomiast 
w rozdziale 2 zaproponowano typologię informacji w RSI, z podaniem definicji po
szczególnych pojęć.

Szczegółowa charakteiystyka instytucji europejskich działających w  tym zakresie -  zob. J. M. 
Schuster; op. cit.

E. Civallero: Libraries, indigenous people, identity & inclusion. 73IFLA General Conference 
and Council, Durban, 19-23.08.2007 r. [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.ifla.org/ 
IV/ifla73/papers/128-CivaIlero-trans-en.pdf dostęp 17.06.2008 r.

Zob. np. M. Kisilowska, M. Przastek-Samokowa: Information needs vs. cultural need s-w h a t 
do they have in common? W: Globalization, digitization, access and preservation ofcultural heritage. 
Papers from  the International Conference Sofia, Bulgaria, 8-10 November 2006. Praca zb. pod red. 
H. K. Achieitnera, A. Dimcheva. Sofia 2007, s. 115-120.

http://www.ifla.org/




Rozdział 2

INFORMACJA W ROZLEGŁYCH 
SYSTEMACH INFORMACYJNYCH -  

PRÓBA DEFINICJI NA PRZYKŁADZIE 
NAUK O ZDROWIU

Szczegółowe rozważania na temat znaczenia i roli procesów i systemów informa
cyjnych wymagają najpierw uściślenia terminu podstawowego, jakim jest informacja, 
zwłaszcza zaś przedstawienia jej interpretacji przyjętej w obszarze zdrowia'. Będzie 
to punkt odniesienia dla zaproponowanej w kolejnej części tego rozdziału typologii 
informacji dla potrzeb budowy systemu informacji o zdrowiu. Typologia ta z kolei 
może stanowić egzemplifikację przedstawionej dalej ogólnej definicji informacji 
w systemach rozległych, możliwej do zastosowania w strukturach dziedzinowych.

' Definic je tego pojęcia proponowane w publikacjach poszczególnycłi nauk o zdrowiu -  zob. np. 
Wielki słownik medyczny. Warszawa 1996; T. Adynowski, J. Serejski: Problem naukowej informacji 
medycznej. „Problemy Uczelni i Instytutów Medycznych” 1969. T. IV nr 3, s. 21-30; H. Lenartowicz: 
Zarządzaniejakością w pielęgniarstwie. Warszawa 1998; Organizacja opieki pielęgniarskiej a zmiany 
w systemie ochrony zdrowia. M ateriały z  konferencji, Lublin 7-8.05.1993 r. P raca zb. pod red.
A. Ksykiewicz-Doroty. Warszawa 1994; B. F. Miller, C. B. Keane: Encyclopedia and dictionary o f  me
dicine, nursing and allied health. Filadelfia \91i-. Proces pielęgnowania. Zarys podręcznika. Warszawa 
1990; Brunner L. S., Suddarth D. S.: Manual o f  nursing practice. Filadelfia 1986; J. L. Schweiger: Hand
bookforfirst-line nurse managers. Nowy Jork 1995; М. Paprocki: Poznać i docenić naukowe podstawy 
informacji. „Farmacja Polska” 1982, vol. 38 nr 10, s. 485-486; D. Moska: Informacja o leku a prestiż 
zawodu farmaceuty. „Farmacja Polska” 1981, vol. 37 nr 10, s. 585-588; W. Kwapiszewski: Rola i za- 
dania współczesnego farmaceuty w Polsce. „Farmacja Polska” 1980, vol. 36 nr 8. s. 479-482; B. Sawic
ki, A. Marchewka: Informowanie pacjenta przez lekarza o sposobie zażywania leków w świetle danych 
empirycznych. „Farmacja Polska” 1981, vol. 37 nr 8, s. 458-461; L. Wichliński: Inform acja o leku 
w aspekcie biofarmaceutycznym. „Farmacja Polska” 1976, vol. 32 nr 8, s. 669-671; A. Kuehn: Informa
cja o leku w aptekach-stan  a potrzeby. „Farmacja Polska” 1982, vol. 38, nr 10, s. 482-484; T. Olczyk- 
Andryszek, M. Zalińska, I. Warmus: Opinie pacjentów i lekarzy na temat informacji o lekach udziela
nych w aptekach i przez inspektorów ds. gospodarki lekami. „Farmacja Polska” 1991, vol. 47 nr 3, 
s. 179-184; S. Dyderski: Informacja o użyciu leku dla pacjenta. „Farmacja Polska” 1997, vol. 53 nr 17, 
s. 802-805; J. Łazarski; Zadania aptekarza w poradnictwiefarmakoterapeutycznym. „Farmacja Polska” 
1997, vol. 53 nr 17, s. 797-802; A. Czarniawy: Rola izadaniafarm aceuty w  społecznej ochronie zdro
wia w zakresie bezpieczeństwa farmakoterapii. „Farmacja Polska” 1980, vol. 36 nr 12, s. 737-739; 
Wprowadzenie do naukowej informacji o leku. Skrypt dla studentów Wydziału Farmaceutycznego. 
Oprać. J. Brandys, M. Jawień, W. Jawień, W. Szot. Kraków 1988; J. Brzezińska: Rola informacji 
uckielanejpacjentowi w aptece. „Farmacja Polska” 1982, vol. 38 nr 10, s. 487-489; J. Mańko, M. Sze- 
ligowski: Nowe zasady redakcji ulotki informacyjnej o leku dla pacjentów wprowadzane w Unii Euro
pejskiej. „Farmacja Polska” 1999, vol. 55 nr 12, s. 576-578; J. Brzezińska: Opakowanie leków nośni
kiem informacji dla pacjenta. „Farmacja Polska” 1981, vol. 37 nr 10, s. 577-580.



Punktem wyjścia dla dalszych rozważań będą założenia i projekty dotyczące sys
temów informacji zdrowotnej o zasięgu krajowym i międzynarodowym, proponowa
ne przez Światową Organizację Zdrowia, które zostały wykorzystane jako podstawa 
typologii informacji zaproponowanej dla potrzeb konstruowania modelu RSI 
w rozdziale 2.1.3.

2.1. Informacja zdrowotna i jej kategorie według 
Światowej Organizacji Zdrowia

WHO wspiera działania państw członkowskich w zakresie budowania i rozwoju 
systemów informacji zdrowotnej. Wśród celów jej działania (wciąż aktualnych) na 
lata 2000-2001 wymieniano m.in. tworzenie lub rozwijanie systemów informacji zdro
wotny, które ułatwiają planowanie, zarządzanie, nadzorowanie i ocenę pracy opieki 
zdrowotnej napoziotnach lokalnym, regionalnym i kmjozuym oraz właściwe przygoto
wywanie sprawozdań, dokumentów {publikacji, a także aktualizację i rozpowszech
nianie wiarygodnych informacji dotyczących sytuacji zdrowotnej i kierunków jej 
zmian na danym obszarze^. WHO stwierdza równocześnie, że jedną z głównych ba
rier w tworzeniu krajowych systemów informacji zdrowotnej jest niedocenianie 
znaczenia jakości i aktualności danych niezbędnych w procesach planowania 
i zarządzania. Wśród wadliwych działań wymienia także nadmiarowość i brak rele- 
wancji gromadzonych danych w  stosunku do wykonywanych zadań, błędne 
definicje, niejasność procedur, niekompletną rejestrację urodzeń i przyczyn 
zgonów oraz zbyt rozbudowane wymogi sprawozdawczości stawiane 
przez organizacje międzynarodowe^ WHO za działania konieczne uznaje ponad
to: zaangażowanie władz najwyższego szczebla, decentralizację zarządzania infor
macją (odpowiednio do decentralizcuji systemu zdrowia), przyspieszenie działań infor
macyjnych, poprawę jakości systemu: uproszczenie, maksymałne dostosowanie do 
potrzeb, ujednolicenie, vyykorzystywanie technik i narzędzi informatycznych'^.

Jedna z takich propozycji Д ^ О  dotyczących struktury krajowej zakłada uwzględ
nienie w niej dziesięciu następujących podsystemów^:
•  system informacji o zdrowiu publicznym,
•  system informacji o opiece,
•  system informacji laboratoryjnej (analitycznej),
•  system informacji finansowej,
•  system informacji kadrowej,
•  system informacji logistycznej,
•  system informacji o zarządzaniu placówkami i środkami,
•  system informacji o poszczególnych typach schorzeń,
•  system nadzorowania epidemiologicznego,
•  system informacji przestrzennej.

 ̂Interregional consultation on WHO support to health information system development as part o f  
health systems development. Kuala Lumpur, Malaysia, 23-27.08.1999 r. Genewa 1999, s. 3 [dokument 
elektroniczny]. Tryb dostępu: http://whqlibdoc.who.int/hq/1999/W HO_EIP_OSD_99.2.pdf dostęp
20.10.2008 г.

 ̂Zob. Tamże, s. 4.
■* Tamże, s. 16.
’ Zob. Tamże, s. 6.

http://whqlibdoc.who.int/hq/1999/WHO_EIP_OSD_99.2.pdf


Pojęcie zdnmńepubliczne odnosi się do zdrowia danej populacji (grupy etnicz
nej, narodu, mieszkańców kontynentu itp.), działań związanych z zapobieganiem 
i leczeniem chorób (w tym kontrolą chorób zakaźnych, np. poprzez szczepienia), 
troską o higienę i czystość środowiska, edukacją zdrowotną. Uogólniając można po
dzielić zakres tego pojęcia na trzy obszary: ochrona zdrowia, promocja zdrowia oraz 
opieka zdrowotna (w perspektywie jakościowej).

Podstawą działań krajowych jest z jednej strony specyfika sytuacji danej grupy 
ludności i dostosowany do niej program władz odpowiedniego sektora {Narodowy 
program zdrowia, przyjęty przez Radę Ministrów 15.05.2007 r. jako dokument rządo
wy, określający cele i kierunki zdrowotnej polityki publicznej w Polsce do roku 
2015*’), z drugiej -  polityka zdrowotna WHO zawarta w programie/ГеаЛЛ /огА1Г, obej
mująca takie cele, jak promocja zdrowia, monitorowanie stanu zdrowia, programy 
szczepień, walka z chorobami (np. AIDS, nowotwory, gruźlica), dostęp do czystej 
wody, równy dostęp wszystkich ludzi do opieki zdrowotnej, walka z uzależnieniami 
lekowymi, zapobieganie wypadkom oraz chorobom wywołanym zanieczyszczeniem 
środowiska itd. Ponadto programy zdrowia publicznego uznają konieczność współ
pracy międzysektorowej na rzecz ochrony zdrowia i zachowanie równowagi między 
edukacją, promocją, zapobieganiem i leczeniem.

Dane w systemie informacji o zdrowiu publicznym powinny dotyczyć praktyki 
opieki, stanu zdrowia ludności, a także podstawowych form opieki (zachorowalność, 
styl ̂ cia, czynniki warunkujące zdrowie populacji, finansowanie opieki zdrowotnej, 
promocja zdrowia, technologie medyczne, gospodarka lekami, jakość opieki, eduka
cja zdrowotna pacjentów, zarządzanie w służbie zdrowia, prawo, organizacja opieki, 
epidemiologia). Przyjmują one przede wszystkim formę danych statystycznych, na 
podstawie któiych tworzone są formy opisowe (np. raporty) i graficzne (np. wykresy).

Ze względu na szeroki zakres pojęcia „zdrowie publiczne”, pozostałe podsystemy 
wymieniane przez WHO mogą stanowić „podpodsystemy” systemu informacji 
o zdrowiu publicznym.

Informacja o opiece dotyczy przede wszystkim świadczeń pod względem ich za
kresu i kosztów, choć te dane opisujące koszty opieki powinny być gromadzone 
przede wszystkim w podsystemie informacji finansowej. Informacja o opiece, 
umieszczona w modelowym RSI, dotyczyć więc będzie:
•  stanu zdrowia ludności (zapotrzebowania na opiekę zdrowotną),
•  wynikających z niego potrzeb w zakresie opieki medycznej i pielęgniarskiej, badań 

diagnostycznych, farmakoterapii itp.,
•  udzielonych świadczeń.

Dla porównania -  na szczeblu pojedynczych placówek krajowej opieki zdrowotnej 
dane o opiece gromadzone są w prowadzonej zgodnie z rozporządzeniami ministe
rialnymi dokumentacji medycznej, w tym elektronicznych rekordach pacjentów 
(dane demograficzne, historia choroby, wskazania medyczne i pielęgniarskie, zaleca
ne badania i terapia). Ich nośnikiem są (lub mogą być) elektroniczne karty pacjenta. 
W formach zbiorczych, uogólnionych, w podziale na wymagane wskaźniki, przekazy
wane są do wiadomości Głównego Urzędu Statystycznego oraz płatnika i minister
stwa zdrowia jako organu nadrzędnego.

 ̂Ministerstwo Zdrowia; Narodowy program zdrowia na lata 2007-2015  [dokument elektronicz
ny]. Tryb dostępu; http;//www.mz.gov.pl /wwwfiles/ma_struktura/docs/zal_urrn_npz_90_l 5052007 
p.pdf dostęp 11.08.2008 r.; także Wstępny ramowy projekt Narodowego programu zdrowia na lata 2006- 
2015 [dokument elektroniczny] http;//www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/wst_ramo_ proj_ 
npz_2006_2015_11102005.pdf dostęp 11.08.2008 r.

 ̂Healthfor Ali [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.euro.who.int/HFADB dostęp
11.08.2008 г.

http://www.mz.gov.pl
http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/wst_ramo_
http://www.euro.who.int/HFADB


Wśród podstawowych typów informacji analitycznej wskazać należy dane nume
ryczne oraz kody chemiczne i/lub fizyczne. Charakterystyczne dla tego systemu są 
również dane dźwiękowe i obrazowe (wyniki badań RTG, EKG, EEG, USG itd.).

Jednostkowe informacje zapisywane są w elektronicznych rekordach i elektronicz
nych kartach pacjenta, ich wersje sumaryczne jako dane zbiorcze (z zapewnieniem 
poufności danych osobowych) przekazywane są przez poszczególne placówki ochrony 
zdrowia. Dane te pozwalają na ocenę stanu zdrowia publicznego np. według cech de
mograficznych oraz zasięgu geograficznego. Informacja analityczna jest również pod
stawą badań naukowych o charakterze ̂ tetycznym.

Informacja finansowa służy przede wszystkim celom organizacji i zarządzania 
opieką zdrowotną. Procesy jej gromadzenia, przetwarzania i udostępniania dotyczą 
danych o kosztach świadczeń oferowanych przez poszczególne placówki (konieczne 
przy podpisywaniu umów między płatnikiem a świadczeniodawcą) oraz rzeczywiście 
przez nie zrealizowanych. Punktem odniesienia powinny być standardy kosztów re
alizacji poszczególnych procedur medycznych i pielęgniarskich.

Przedmiotem informacji kadrowej są dane dotyczące potrzeb kadrowych po
szczególnych kategorii pracowników w różnych placówkach opieki zdrowotnej oraz 
według kryterium geograficznego (również w skali międzynarodowej), informacje 
o wymogach kwalifikacyjnych (wykształcenie podstawowe i specjalistyczne, umiejęt
ności praktyczne, doświadczenie zawodowe), jakości pracy (np. zgodność ze standar
dami kosztów poszczególnych procedur). Dane takie będą miały charakter liczbowy 
(statystyczny) i tekstowy (opisowy).

Informacja logistyczna zakresem swoim obejmuje dane dotyczące zarówno bu
dynków wykorzystywanych na realizowanie świadczeń, jak i infrastruktury i wyposa
żenia. Pozostaje więc w ścisłym związku z informacją o opiece, finansach i zarządza
niu. Gromadzone dane dotyczyć powinny stopnia wykorzystania oferty dostępnej 
w danej lokalizacji (łóżek szpitalnych, sprzętu do badań), dostępu do badań i zabie
gów specjalistycznych (USG, tomografia komputerowa, zabiegi kardiologiczne, on
kologiczne i in.). Zastosowanie w praktyce służby zdrowia nowoczesnych rozwiązań 
technicznych pozwala na uwzględnienie tu również informacji o efektywności kor^- 
stania z sieci bezprzewodowej.

Wśród typów informacji logistycznej wymienić należy dane finansowe (koszty 
usługzwykor^staniem danego sprzętu), statystyczne (obłożenie łóżek szpitalnych, 
poziom wykorzystania aparatury), opisowe (kwalifikacje personelu technicznego oraz 
medycznego -  przygotowanie opisów wyników i stawianie diagnozy).

Pojęcie zarządzania placówkami i środkami rozumiane jest przez WHO jako 
wszelkie procedury wykonywane w celu właściwego wykorzystania dostępnych w da
nym okresie rozliczeniowych środków z jednej strony, przy zachowaniu najwyższego 
możliwego poziomu jakości usług i priorytetowym traktowaniu zdrowia i życia pa
cjenta -  z drugiej strony. Dlatego też można wskazać następujące typy informacji 
o zarządzaniu:
•  statystyczne: demograficzne (liczba ludności, liczba pacjentów, narodziny, zgony, 

zachorowalność, styl życia),
•  finansowe: koszty logistyczne, koszty pracy, sprzętu, narzędzi, materiałów opatrun

kowych,
•  opisowe: potrzeby kadrowe, problemy w zarządzaniu, potrzeby według typów pla

cówek, opieki, lokalizacji itd.
Informację o poszczególnych typach schorzeń uznać należy za wysoko specjali

styczną; dotyczy ona rodzajów chorób występujących w poszczególnych kategoriach



(geograficznych, demograficznych), stanowi podstawę dalszych prac badawczych 
dotyczących np. zmian w przebiegu chorób (obserwowanych w danym czasie), poja
wianiu się nowych, różnicowaniu się ich, odporności na leki, poszukiwań skutecznych 
metod leczenia itp. Informacje te przekazywane są zarówno przez placówki podstawo
wej opieki zdrowotnej, jak i kliniki, agendy specjalistyczne, placówki nadzoru sanitar
no-epidemiologicznego.

System nadzoru epidemiologicznego w sposób logiczny stanowić może podsys
tem systemu informacyjnego o poszczególnych typach schorzeń. Szczególnie ważne 
przyjego projektowaniu jest uwzględnienie drożnych kanałów komunikacji, określe
nie częstotliwości przekazywania informacji i regularne badanie sprawności funkcjo
nowania, ze względu na możliwość wstąpienia poważnych zagrożeń zdrowia publicz
nego.

Przykładem wdrożenia takiego systemu może być amerykański Information System 
of the Centers for Disease Control & Prevention (CDC), którego celem jest właśnie 
dostarczanie aktualnych danych niezbędnych pracownikom zdrowia publicznego do 
podjęcia właściwych działań®. Oferuje on 24-godzinny dostęp do baz danych zawierają
cych informacje o zachorowalności, pobytach szpitalnych, wystąpieniach nowotworów, 
AIDS i innych poważnych chorób itp. Stworzono go przede wszystkim w celu ułatwienia 
dostępu do tych danych zainteresowanym pracownikom służby zdrowia, aby nie musieli 
oni prowadzić osobnych poszukiwań w systemach statystycznych, ubezpieczeniowych, 
samorządowych itp.

Biorąc pod uwagę potrzeby pacjentów wynikające z ich stanu zdrowia oraz potrze
by informacyjne decydentów w zakresie zarządzania opieką zdrowotną, na informację 
przestrzenną składać się będą przede wszystkim takie rodzaje danych, jak:
•  dostępność placówek lecznictwa otwartego i zamkniętego oraz poszczególnych 

rodzajów usług w określonych miejscach/obszarach,
•  podaż i popyt na pracowników z poszczególnych zawodów medycznych,
•  sytuacja zdrowotna społeczeństwa, style życia, narodziny, zgony,
•  zachorowalność i typy schorzeń, w tym zagrożenie epidemiologiczne,
•  wpfyw czynników środowiskowych na stan zdrowia publicznego (poziom uprzemy

słowienia, toksyczność zakładów, urbanizacja lub obszar wiejski, specyfika klima
tyczna, czynniki społeczne —np. bezrobocie),

•  koszty opieki (zależne od różnych potrzeb mieszkańców oraz różnych kosztów pra
cy).

Dane te mają najczęściej charakter statystyczny. Ich twórcami są poszczególne 
placówki opieki podstawowej i specjalistycznej, płatnicy, stacje sanitarno-epidemio- 
logiczne, władze resortowe. Na podstawie tych danych przygotowywane są informacje 
zbiorcze (np. sprawozdania, prognozy) wykorzystywane przede wszystkim w planowa
niu długoterminowym działań prozdrowotnych®.

* Zob. A. Friede, J. A. Reid, H. W. Ory: CDC WONDER: A comprehensive on-line public health 
information system o fthe Centers fo r  Disease Control and Prevention. „American Journal o f  Public 
Health” 1993, vol. 83 nr 9, s. 1289-1294; CDC WONDER [dokument elektroniczny], Tiyb dostępu; 
http://wonder.cdc.gov/ dostęp 20.10.2008 г.

’ Zob. np. działalność informacyjna Obserwatorium Zdrow ia przy Biurze Europejskim  WHO 
[dokument elektroniczny]. Tiyb dostępu; http://www.euro.who.int/observatoiy dostęp 22.07.2008 r. 
oraz innych biur regionalnych. Zob. też M. Kisilowska: Zasoby informacyjne ośrodków regionalnych 
Światowej Organizacji Zdrowia. W: Informacja w  sieci. Problemy, metody, technologie. Praca zb. pod 
red. B. Sosińskiej-Kalaty, E. Chuchro, W. Daszewskiego. Warszawa 2006, s. 83-97.

http://wonder.cdc.gov/
http://www.euro.who.int/observatoiy


Przedstawiona powyżej krótka charakterystyka poszczególnych typów informacji 
według podziału proponowanego przez WHO potwierdza potrzebę systematyzacji 
działań i procesów informacyjnych w domenie zdrowia. Pozwoli ona na określenie za
kresów „odpowiedzialności informacyjnej” oraz usprawnienie przepływu danych. 
Typologia informacji umożliwi bardziej szczegółową penetrację poszczególnych ob
szarów funkcjonowania opieki zdrowotnej, a przez to większy przyrost informacji 
i wiedzy dla danego obszaru oraz optymalizację (efektywność, czas, koszty) działań. 
Stworzenie systemu informacyjnego natomiast zapewni spójność i dopasowanie 
metod, narzędzi i procedur stosowanych w procesach informacyjnych, aby bazy da
nych i zespoływiedzy byty dostępne dla wszystkich (uprawnionych) zainteresowa
nych, a informacja uzyskiwana w krótkim czasie, relewantna do potrzeb, w odpowied
nim formacie.

W świetle powyższych rozważań konieczne jest jednak krótkie przypomnienie 
wybranych interpretacji samego pojęcia

2.2. Pojęcie informacji

„Informacja” należy do terminów trudno definiowalnych'®, podobnie jak inne 
terminy kluczowe w bibliologii, np. „dokument”". W literaturze'^zwraca się uwagę 
na proces stopniowego rozszerzania zakresu tego pojęcia -  od utożsamiania „infor
macji” z „wiadomością” i odnoszenia go \\yłącznie do działań istot świadomie komu
nikujących, poprzez wymianę informacyjną organizmów żywych (informacja biolo
giczna, genetyczna, neurobiologiczna), po jego zastosowanie w różnorodnych 
systemach cybernetycznych (komunikacja między strukturami nieożywionymi) 
i układach fi^cznych.

Wartość naukową pojęcie informacji zyskało w 1949 r., kiedy C. E. Shannon 
i W. Weaver przedstawili ilościową definicję informacji zawartej w komunikacie, 
którego prawdopodobieństwo wynosi = -log^p. Definicja Shannona stworzyła 
podstawy rozwoju matematycznej teorii informacji. Ję;’ uogólnieniem jest informacja 
zawarta w statystycznym rozkładzie k toykluczających się zdarzeń o prawdopodo
bieństwach P — (p,,p2,-■ -p j ЦР) = -  ̂ PilogzPt Takzdefiniofwana informacja ma za
stosowanie przy badaniu procesów przekazywania i odbierania wiadomości, w których 
używa się kodów o okreshnq liczbie podstawowych znaków i znanej częstości ich wy- 
rfgfowaraa Formalna definicja informacji uznaje jąza treść
komunikatu i opisuje następująco'"*:

Zob. np. J. Mikułowski Pomorski: Informacja i komunikacja. Pojęcia, wzajemne relacje. Wro
cław Kraków ł988.

' '  Zob. np. M. Kisilowska; Definicje materiałów audiowizualnych wobec nowych form  dokumen
tów. „Zagadnienia Informacji Naukowej” ł997 nr 2, s. 47-61.

Zob. np. R. Poczobut: O d informacji fizycznej do informacji fenomenalnej. W : Informacja a ro
zumienie. P raca zb. pod red. M. H eiłerai J. Mączki. Kraków 2005, s. ł7 7 -ł9 3 ; J. iaAackv. Analiza  
pojęcia informacji. Warszawa 2003.

M. Tempczyk: O d informacji statystycznej do kwantowej. W: Informacja a rozumienie. Op. cit., 
s. 46-55.

'* B. Sundgren: An infological approach to data bases. Skriftserie StatistikaCentrałbyran, Stockliolm 
1973. Cyi. za: B. Stefanowicz: Informacyjne systemy zarządzania. PrzewodniLWarszawalOOT.



К:= <0,X,x,t,>
К  — komunikat infologiczny,
О -  opisywany obiekt,
X -  cecha (atrybut) obiektu,
X -wartość cechyJf,
t -  czas, w którym cecha X obiektu O ma wartość x.

Elementy O, x,X, t komunikatu K, zapisane za pomocą odpowiednich znaków 
i dostosowane do przetwarzania komputerowego, są uznawane za dane (o dopuszczal
nej różnej formie), z których buduje się informacje. Układ elementów w komunikacie 
К można odczytać jako pewnego rodzaju zależność między nimi Zależność ta -  to re
lacja zachodząca między elementami komunikatu. (...) Relację wiążącą elementy 
komunikatu Knazwiemy informacją. Informacja jest vńęc swoistą relacją wiążącą 
dane włączone do komunikatu^^.

W wielu podstawowych źródłach encyklopedycznych i słownikowych'^termin 
„informacja” traktuje się jako jednoznaczny z takimi, jak: wiadomość, wieść, nowina, 
zawiadomienie, komunikat, dane. Nie wnosi to jednak wiele do rozumienia informa
cji. Bardziej udane wydają się być próby przeniesienia na poziom ogólniejszy, definiu
jące termin jako treści (ew. wszelką treść) zaczerpniętej ze świata zewnętrzne
go, medzę komunikowaną dotyczącą pewnych faktów (щ  miarę zwiększania wiedzy 
o określonym znaczeniu Informacja tłumaczona jako obiekt abstrakgi to już jednak 
pojęcie zbyt ogólne, które można odnieść także do innych elementów*®.

Najtrafniejsze wydaje się zdanie traktujące informację jako pewną jednostkę 
wiedzy (treści zaczerpywanej), powodującą jej przyrost, nie ubytek. Nie chodzi tu 
przy tym o przyrost ilościowy, ale o zmianę jakościową in plus, jaką osiąga się m.in. 
również metodą falsyfikacji, która może powodować ubytek ilościowy wiedzy na rzecz 
pozytywnej zmiany jakościowej. Wiedza ta pochodzi nie tylko ze świata zewnętrznego, 
jako że dana osoba może poinformować sama siebie o swoich poglądach i opiniach, co 
zwiększa jej wiedzę na dany temat o jej pogląd w tej sprawie.

O konieczności rewizji definicji informacji dla potrzeb badań w zakresie infor
macji naukowej przypomniała w 2005 r. Marcia Bates*’, odwołując się do ewolucyjne
go kierunku rozwoju tej dyscypliny. W swoim tekście przedstawiła argumenty popie
rające stosowanie definicji zaproponowanej przez Edwina Parkera^®, określającej

B. Stefanowicz: op. cit., s. 38.
'‘ Zob. np. M. Szymczak red.: Słownikjązykapolskiego. Warszawa 1983. T. l , s .  788; W. Kopa

liński: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z  almanachem. W arszawa 1994, s. 228; 
Nowa encyklopedia PWN. Warszawa 1997.T. 3, s. 54; J. A. Simpson, E. S. C. Weiner: The Oxfard En
glish Dictionary. Oxford 1989, vol. 7, s. 944; Encyklopedia organizacji i zarządzania. Warszawa 1981, 
s. 16\\Słownik encyklopedyczny informacji, języków (systemów informacyjno-wyszukiwawczych. Op. 
cit., s. 89.

'''Encyklopedia organizacji i zarządzania. Op. cit.
'* Szczegółowe przedstawienie problemów definicyjnych informacji por. J. Mikulowski-Pomor- 

ski: Informacja ikomunikacja.Op. cit.
Zob. M. J. Bates: Inform ation a nd knowledge: an evolutionary fram ew ork fo r  information  

science. „Information Research” 2005, vol. 10 nr 4, artykuł 239 [dokument elektroniczny]. Tryb dostę
pu: http://lnformationR.net/ir/10-4/paper239.html dostęp 24.09.2007 r.

E. Parker: Information and society. W: Library and information service needs o fthe nation. Pro
ceedings o f  a Conference on the needs o f  occupational, ethnic and other groups in the United States. Pod 
red. C. A. Cuadra, M. J. Bates. Waszyngton 1974, s. 9-50. Cyt. za: M. Bates: op. cit.

http://lnformationR.net/ir/10-4/paper239.html


informację jako sposób zorganizowania tnaterii i energii (ang. the pattern oforganiza
tion ofmatter and energy). T  en „sposób zorganizowania” może być efektem oddzia
ływania sil naturalnych (i w tym przypadku, choć zawiera informacje, nie jest jednak 
systemem) bądź ustalonym, powtarzalnym zestawem pewnych cech (działań itp.), 
któiy wówczas można również rozpatrywać jako pewien system. Ponadto (wg M. Ba
tes) nie ma „jednego prawdziwego” sposobu postrzegania i rozumienia informacji-  
jest to indywidualna sprawa odbiorcy, zależna przede wszystkim od posiadanego prze
zeń już zasobu wiedzy, sposobu przeżywania emocji, zdolności do zapamiętywania 
itp. „Ewolucyjność” tej definicji vsynika m.in. z wykazania konieczności obserwowa
nia, interpretowania i reagowania na zmiany w „sposobach zorganizowania materii 
i energii”, Procesy te umożliwiły i umożliwiają przetrwanie tym osobnikom, które 
wykazują się znaczną sprawnością w ich realizacji. Takie ujęcie odpowiada również 
koncepcji „poszukiwania sensu” proponowanej przez B. Dervina^*, zgodnie z którą 
ludzie poszukują informacji, aby odnaleźć sens sytuacji życiowej, w której w danym 
momencie się znajdują.

Definicja Parkera może zostać rozwinięta do stwierdzenia, że informacją sąpew- 
ne sposoby organizagi materii i energii, którym istota żywa nadaje znaczenie^. Takie 
doprecyzowanie prowadzi do definicji wiedzy, rozumianej jako informacja o nada
nym znaczeniu, zintegrowana z  innymi treściami (ang. other contents ofunderstan- 
ding)^. Z kolei cofając się w łańcuchu pojęć, dane określane są jako te części środowi
ska informacyjnego, które są dostępne, pobierane i/lub poddawane obróbce przez 
organizm żyivy, a w sposób wąski -  jako informacja ivybrana lub wytworzona i zuyko- 
rzystywanaprzez człowieka dla celów społecznych, np. badawczych}^.

Podsumowując powyższe interpretacje, dla potrzeb dalszych rozważań informa
cję rozumie się jako jednostkę wiedzy, „pobieranej” w celu zaspokojenia potrzeb 
informacyjnych. W związku z powyższym za informację w wybranych, analizowanych 
domenach autorka uznaje m.in. elementy tak zróżnicowane, jak na przykład: dane 
przechowywane w dokumentacji pacjenta, publikacje wyników badań naukowych, 
podręczniki do nauki zawodu, zalecenia terapeutyczne dla pacjenta, sprawozdania 
finansowe placówek opieki zdrowotnej, itd.

2.3. Różne kategorie informacji w opiece zdrowotnej -  
próba definicji

Jednym z celów niniejszej pracy jest zdefiniowanie zakresu i zasięgu pojęć kom
pleksowych informacja opieki zdrowotnej, informacja w opiece zdrowotnej, o opiece 
zdrowotnej i dla opieki zdrowotnej. Problemy związane z definiowaniem informacji 
w sensie ogólnym zasygnalizowano powyżej. Poniższe rozważania stanowią autorską 
próbę nazwania podstawowych rodzajów informacji wykorzystywanych w szeroko ro
zumianej działalności prozdrowotnej.

B. Dervin: On studying information seeking methodologically. The implications o f  connecting 
metatheory to method. „Information Processing and Management” 1999, vol. 35 nr 6 , s. 727-750. Za: 
M. J. Bates: op. cit.

“  M. J. Bates: op. cit.
“  Tamże.

Tamże.



Wedle przyjętego uprzednio założenia definicyjnego (informacja jako jednostka 
wiedzy), informację opieki zdrowotnej można zdefiniować jako jednostkę wiedzy 
związanej z teorią lub praktyką nauk o zdrowiu i/lub wiedzy przeznaczonej dla tej 
konkretnej dziedziny bądź z nią związanej. Opieka zdrowotna jest tu rozumiana jako 
obszar działalności naukowej, zawodowej, społecznej, gospodarczej i politycznej, fi
nansowanej ze środków publicznych i/lub prywatnych, którego celem jest zapewnie
nie jak najlepszego stanu zdrowia obywateli (mieszkańców danego kraju/regionu/ 
środowiska lokalnego), zapobieganie chorobom, leczenie i rehabilitacja choiych, 
opieka nad nimi oraz przynoszenie ulgi w cierpieniu.

Ten dość ogólny zapis wymaga rozwinięcia. Co jest wyróżnikiem informacji opie
ki zdrowotnej ? Czym się ona charakteryzuje? Czemu służy? Jak można ją podzielić?

Praktycy nauk o zdrowiu, w tym pracownicy podstawowej opieki zdrowotnej 
(POZ) i opieki specjalistycznej, potrzebują w codziennej pracy różnych kategorii in
formacji. Z jednej strony jest to informacja o pacjencie, o jego stanie, stosowanym 
leczeniu, informacja związana z procesem opieki. Z drugiej -  dla właściwego wykony
wania przez nich zawodu potrzebna jest wiedza z zakresu teorii pielęgnacji, medycy
ny, farmakologii etc., całego otoczenia, w jakim opieka jest realizowana (a więc np. 
zagadnienia dotyczące zarządzania placówką służby zdrowia, ubezpieczeń społecz
nych, znajomości uwarunkowań kulturowych różnych grup społecznych i etnicz
nych) oraz informacj a będąca budulcem wiedzy naukowej, wykorzystywana w opiece 
zdrowotnej opartej na wynikach badań naukowych (EBHC).

2.3.1. Informacja dla i o opiece zdrowotnej

Informacja opieki zdrowotnej to pojęcie ogólne, zawierające w sobie co najmniej 
dwie podkategorie: informagę o opiece zdrowotnej i infonmuję dla opieki zdrowotnej.

Informacja o opiece zdrowotnej, najkrócej rzecz ujmując, jest informacją 
przedmiotową. Buduje wiedzę środowiska zewnętrznego o wszystkich składnikach 
i/lub wymiarach opieki zdrowotnej, w tym m.in. o zawodach medycznych, sprawowa
nych usługach, o historii opieki zdrowotnej, o w ied^ naukowej i prowadzonych bada
niach, o wszystkich elementach związanych z kształceniem w każdym z zawodów 
medycznych (np. wymagania wstępne, program kształcenia, placówki, kursy do
kształcające), o przepisach prawnych, finansowych i administracyjnych regulujących 
funkcjonowanie sektora itp. Jest to kategoria szeroka i zróżnicowana, obejmująca -  
przykładowo -  zarówno materiały promocyjne placówek i/lub usług zdrowotnych, 
publikacje popularyzujące wiedzę medyczną, jak i projekty aktów prawnych kierowa
ne do władz ustawodawczych, sprawozdania przedstawiane organom nadrzędnym, 
czy dane publikowane na witrynach internetowych instytucji związanych z opieką 
zdrowotną.

Informacja dla opieki zdrowotnej to wszelka wiedza zawodowa (tzn. związa
na z zawodami medycznymi) i pozazawodowa, pochodząca z wewnątrz i spoza środo
wiska opieki zdrowotnej, niezbędna dla właściwego jej funkcjonowania. Obejmuje 
ona zarówno część wiedzy o opiece zdrowotnej -  w tym m.in. o osiągnięciach nauko
wych w obszarze zdrowia, o edukacji (oferta placówek kształcenia), o aktywności sa
morządów zawodowych itd., jak i pewne informacje pochodzące spoza środowiska, ale 
mające na nie bezpośredni wpływ. Są to np. ogólne przepisy prawne, finansowe i admi
nistracyjne określające sposoby pracy, informacja o sytuacji zdrowotnej mieszkań
ców środowiska lokalnego, kraju czy regionu, dane Głównego Urzędu Statystyczne-



go о sytuacji ekonomicznej, jej konsekwencjach dla stanu zdrowia ludności i możli
wościach realizacji usług zdrowotnych.

Głównym kryterium rozróżniającym te dwie podkategorie informacji opieki zdro
wotnej jest adresat-w  pierwszym przypadku jest nim odbiorca spoza sektora, w dru
gim -  pracownik dowolnego z zawodów medycznych, zaangażowany w dostarczanie 
opieki zdrowotnej. Wybranie za kryterium adresata ma swoje konsekwencje, wyzna
cza m.in. zasięg informacji (np. stosowany język).

Informacja opieki zdrowotnej jest tworzonaw większości przez członków zawodów 
medycznych, ale również przez agendy zewnętrzne w stosunku do niej, ale z nią po
wiązane oraz przez urzędy i instytucje nadrzędne, sprawujące kontrolę i wyznaczają
ce ramy funkcjonowania całego społeczeństwa.

Przedstawiciele zawodów medycznych uczestniczą w tworzeniu informacji o so
bie, biorąc udział w pracach samorządovsych i resortowych, czyli w opracowywaniu pla
nów i zasad działania na przyszłość, norm, rozporządzeń i regulacji prawnych, zasad 
kształcenia, wreszcie polityki zdrowotnej państwa. Taka działalność wymaga dostar
czania, gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania różnego rodzaju informacji. 
Między innymi są to informacje o rozwoju i wynikach badań naukowych w zakresie 
nauk o zdrowiu, o stanie opieki w kraju (w całej jej kompleksowości) oraz o sytuacji 
zdrowotnej mieszkańców danego kraju, a także o planach i możliwościach resortu 
w odniesieniu do opieki zdrowotnej w ogóle, a do poszczególnych form czy kategorii 
opieki w szczególności. Wiedza na temat bieżącej sytuacji zdrowotnej mieszkańców 
jest podstawą działań zarówno badawczych, jak i praktycznych, których celem jest 
planowanie i realizacja opieki zdrowotnej na szczeblu krajowym, regionalnym i lokal
nym (np. różnorodne projekty dotyczące promocji zdrowego stylu życia, walki z po
szczególnymi typami chorób).

Obowiązek gromadzenia i wykorzystywania informacji o stanie zdrowia obywateli 
oraz o sytuacji opieki zdrowotnej i planach w zakresie polityki zdrowotnej dotyczy 
władz szczebla lokalnego, w odniesieniu do danego regionu, województwa, powiatu 
czy gminy. Pracownicy służby zdrowia powinni również ściśle współpracować z wła
dzami lokalnymi dla poprawy sytuacji środowiska lokalnego.

2.З.1.1. Informacja o opiece zdrowotnej
Jak wspomniano powyżej, w tej kategorii mieści się informacja budująca wiedzę 

społeczności zewnętrznej wobec tego środowiska o opiece zdrowotnej, czyli m.in. in
formacja o edukacji wszystkich szczebli, badaniach naukowych, rozporządzeniach 
prawnych, normach, standardach, organizacjach, programach i projektach działania, 
współpracy krajowej i międzynarodowej.

Wśród odbiorców spoza opieki zdrowotnej wyróżnić można adresatów określo
nych i nieokreślonych. W grupie pierwszej znajdą się:
•  instytucje nadrzędne względem poszczególnych placówek opieki zdrowotnej, 

np. władze resortowe, organ nadzoru ubezpieczeń zdrowotnych, fundusze ubez
pieczeniowe, inne agendy finansujące ochronę zdrowia, gromadzące przede 
wszystkim dane dotyczące realizacji opieki zdrowotnej (według ustalonych wskaź
ników),

•  partnerzy opieki i pomocy dla mieszkańców, np. sektor pomocy społecznej, porad
nie psychologiczne, władze lokalne, różnorodne organizacje pozarządowe związane 
z opieką zdrowotną, pomocą socjalną i charytatywną, potrzebujące informacji o po
tencjalnych odbiorcach swoich usług oraz o ofercie dostępnej ze strony placówek 
POZ dla pacjentów pomocy społecznej,



•  pacjenci i ich rodziny: konkretne osoby przychodzące ze zdiagnozowanymi już pro
blemami do konkretnych placówek opieki podstawowej i specjalistycznej, będący 
w trakcie procesu leczenia i/Iub rehabilitacji.

Za adresata nieokreślonego uznać należy całe społeczeństwo lub wybrane grupy 
społeczne, np. grupy ryzyka zdrowotnego (palacze, bezdomni, kobiety zagrożone 
osteoporozą), grupy chorych (cukrzyca, padaczka, depresja), grupy wiekowe i rozwo
jowe (dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, kobiety w ciąży, matki karmiące, 
osoby w wieku produkcyjnym i osoby starsze). Adresat nieokreślony odbiera infor
macje przede wszystkim w ramach procesu promocji zdrowia (zdrowy styl życia) 
i profilaktyki (zapobieganie chorobom, badania profilaktyczne, szczepienia).

Poszczególne typy odbiorców korzystają z różnych kategorii informacji w rozumieniu 
podziału według potrzeb informacyjnych^. Instytucje nadrzędne wobec usług sektora 
opieki zdrowotnej najczęściej potrzebują danych finansowych, organizacyjnych, admini
stracyjnych -  faktograficznyełi. Informacja taką powstaje i jest przekazywana głównie na 
mocy krajowych i resortowych aktów prawnych i/lub rozporządzeń wewnątrz- i międzyin- 
stytucjonalnych.

Partner^ zewnętrzni poszukują wiedzy praktycznej, powstającej w wyniku codzien
nej praktyki opieki zdrowotnej i badań naukowych, która będzie dla nich wskazaniem 
do podjęcia przez nich stosownych prac własnych. Jest to również często informacja 
przekazywana w oparciu o regulujące ten aspekt akty prawne.

Informacja dla konkretnych pacjentów ma wymiar przede wszystkim praktyczny 
i terapeutyczny^'’. Kieruje chorego do odpowiedniego specjalisty, wyjaśnia zasady 
funkcjonowania służby zdrowia w konkretnym, dotyczącym go zakresie opieki, w da
nym czasie i regionie geograficznym. W tej kategorii mieszczą się również informacja 
edukacyjna z zakresu edukacji zdrowotnej -  ogólne wiadomości o chorobie, jej prze
biegu, konsekwencjach, możliwościach leczenia.

Informacja, która nie posiada ściśle określonego odbiorcy, ale jest kierowana do 
społeczeństwa jako całości, ma najczęściej wymiar ogólny, edukacyjny i organizacyjny. 
Są to dane dotyczące struktury publicznej i prywatnej służby zdrowia, zakresów prak
tyki lekarzy ogólnych, rodzinnych i specjalistów, zadań pozostałych zawodów me
dycznych, wzajemnych powiązań. Ta wiedza budowana jest przede wszystkim na 
podstawach prawnych (ustawy o zawodzie -  np. lekarza, pielęgniarki i położnej), na 
danych od samorządów zawodowych i bezpośrednio z placówek opieki zdrowotnej.

Informacja ta ma też wymiar edukacyjny, np. gdy prowadzone są kampanie pro
mocyjne dotyczące poważnych problemów zdrowotnych i społecznych -  takie jak 
kampanie walki z rakiem piersi, ze skrzywieniem kręgosłupa, dysleksją, cukrzycą. 
Informują też o konieczności badań i profilaktyki, zachęcając potencjalnych pacjen
tów do przestrzegania zdrowego stylu życia. Coraz częściej służą temu również pro
wadzone dla potrzeb promocji zdrowia witryny internetowe^^.

Odnosząc zakres tego pojęcia do propozycji WHO podziału informacji medycznej 
można stwierdzić, że zawierają się w nim przede wszystkim te elementy informacji
0 opiece, o zdrowiu publicznym, o zarządzaniu, poszczególnych typach schorzeń
1 nadzorze epidemiologicznym, które są adresowane i/lub wykor^stjwane przez od
biorców zewnętrznych, spoza sektora opieki zdrowotnej, jak np. placówki edukacyjne 
czy naukowe, organa kontroli jakości opieki itd.

“  Por. rozdz. 6 .
“  Informacja terapeutyczna jest omówiona szerzej w dalszej części rozdziału.
” Zob. np. www.pneumokoki.pl;www.szczepienia.pl;www.nie-dla-depresji.pl i wiele innych.

http://www.nie-dla-depresji.pl


2.З.1.2. Informacja dla opieki zdrowotnej
Informacja dla opieki zdrowotnej jest informacją wytwarzaną wewnątrz środowi

ska bądź przyjmowaną z zewnątrz, o ile jest ona niezbędna dla właściwego funkcjono
wania opieki zdrowotnej. W kategorii pierwszej (wewnętrznej) znajdą się informacje, 
jakimi dzielą się pracownicy zarówno tej samej, jak i odmiennych grup zawodowych, 
funkcjonujących w obrębie domeny zdrowia, a także najbliższe otoczenie, do którego 
zalicza się studentów kierunków medycznych i pokrewnych, kandydatów do zawodu, 
pracowników administracji, ubezpieczeń zdrowotnych, menedżerów placówek lecz
nictwa otwartego i zamkniętego.

Tworzona z tych informacji wiedza stanowi fundament poszczególnych zawo
dów medycznych, począwszy od podstawowych pojęć, definicji, teorii, przez histo
rię, skończywszy zaś na wynikach najnowszych badań teoretycznych i empirycznych, 
aktualnie obowiązujących standardach, normach, kwalifikacjach (wiedza naukowa, 
wiedza zawodowa). Są to więc zarówno teorie i metodologie rozdzielne, odrębne 
dla każdego zawodu, jak i wspólne, ze względu na wspólny obszar badań nauko
wych i działań praktycznych. Wspólne korzenie w naukach biologicznych i chemicz
nych widać wyraźnie chociażby w programach kształcenia dla poszczególnych kie
runków medycznych. Tu też zaznacza się dominacja nauk medycznych -  podstawy 
anatomii, fizjologii, patologii i innych specjalności poznają kandydaci do wszyst
kich zawodów medycznych. Wzajemne czerpanie z zasobu wiedzy naukowej widać 
wyraźnie właśnie w sferze działań edukacyjnych i naukowych, gdy łączą się obszary 
badawcze, choć każdy z pracowników bada je pod innym kątem. Poszczególne dys
cypliny korzystają z metodologii i wyników badań nauk pokrewnych, np. biologii 
i chemii, fizyki, inżynierii materiałowej, psychologii, filozofii, medycyny, farmacji, 
pielęgniarstwa.

Informacja dla opieki zdrowotnej o charakterze wewnętrznym ma przede ws^st- 
kim wymiar naukowy, edukacyjny i deontologiczny (zwłaszcza w części związanej 
z etyką^*). Standardy pracy czy wymogi kwalifikacyjne łączą w sobie cechy informacji 
deontologicznej, odnosząc się z jednej strony do podstawowego wymiaru etycznego 
zawodu, do informacji praktycznej, z drugiej -  łącząc się z wymiarem finansowym 
(koszty opieki specjalistycznej wymagają wiarygodności, dokładności, pewności dzia
łań dobrze przygotowanego pracownika).

Informacja pobierana spoza środowiska obejmuje dane niezbędne i wykorzysty
wane dla właściwego funkcjonowania zarówno opieki zdrowotnej jako całości, jak i jej 
poszczególnych elementów. Są to m.in. dane społeczno-ekonomiczne (np. publika
cje GUS), które pozwalają poznać obsługiwane przez placówki środowiska lokalne -  
ich status ekonomiczny, dominujący profil zawodowy itp. Informacje o lokalnej infra
strukturze, przedsiębiorstwach przemysłowych, środowisku naturalnym® również są 
podstawą oceny stanu zdrowia ludności i potencjalnych zagrożeń.

Można stwierdzić, że dane niezbędne do właściwego funkcjonowania sektora 
opieki, z których budowana jest „informacja dla”, są przede wszystkim elementem 
informacji (według podziału WHO) o zarządzaniu, szczególnie zaś finansowej, ka
drowej i logistycznej, ale również informacji o zdrowiu publicznym, jeśli chodzi 
o wspomnianą w poprzednim akapicie grupę drugą.

“  Teksty kodeksów dostępne sąw  publikacjach drukowanych i elektronicznych samorządów za
wodowych.

Udostępniane np. przez władze lokalne.



2.З.1.З. Informacja opieki zdrowotnej w informacji publicznej
W aspekcie społeczno -  polityczno -  ekonomicznym tak postrzegana informacja 

opieki zdrowotnej jest jednym z elementów informacji publicznej, rozumianej za
równo w sensie Ustawy z  6.09.2001 r. o dostępie do т/огтафpublicznej^, j ak i w nie
co szerszym ujęciu.

Zgodnie z powyższą ustawą, każda informacja o sprawach publicznych stanowi 
informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach 
i w trybie określonych w niniejszej ustawie^^. prawny wskazuje dalej podmioty 
obowiązane do udostępniania informacji publicznej, do któiych należą m.in. organy 
władzy publicznej, organy samorządów gospodarczych i zawodowych, podmioty re
prezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu teiytorialnego, 
a także związki zawodowe^ .̂ W tej grupie znajdują się placówki służby zdrowia podle
gające samorządom lokalnym, izby lekarskie” , pielęgniarskie^"*, aptekarskie^^, dia- 
gnostyczne^*'oraz związki zawodowe^’reprezentujące pracowników opieki zdrowot
nej. Zakres udostępnianej informacji określa artykuł 6 wspomnianej ustawy. Wśród 
wymienionych tam kategorii, które odnosić można do nauk o zdrowiu, wymienia on 
m.in. informację publiczną o:
•  projektowaniu aktów normatywnych,
•  programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wyko

nywaniu i skutkach realizacji tych zadań,
•  tiybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu teiyto- 

rialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach go
spodarki budżetowej i pozabudżetowej,

•  prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach 
udostępniania danych w nich zawartych,

•  majątku publicznym,
•  majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i go

spodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu teiytorialnego, a także kas 
chorych.

W rozumieniu ustavsy informacją publiczną opieki zdrowotnej są dane dotyczące 
w szczególności organizacji placówek oraz ich finansowania, zwłaszcza zaś wykorzy
stania środków publicznych. Należy również pamiętać, że informacja opieki zdrowot
nej może często podlegać ochronie ustawy o ochronie danych osobowych oraz posta
nowień związanych z przechowywaniem i udostępnianiem dokumentacji medycznej 
oraz ochroną praw pacjenta.

Informacja opieki zdrowotnej w rozumieniu ogólniejszym stanowi budulec za
równo informacji o działalności władz państwowych (ministerstwo zdrowia i jego

^"Dz. U. 2001, nr 112, poz. 1198.
Ustawa o dostąpię do informacji publicznej, l,u s t. 1.

“  Tamże, art. 4.
Zob. Biuletyn Informacji Publicznej Naczelnej Izby Lekarskiej [dokument elektroniczny]. 

Tryb dostępu; http://www.nil.org.pl/xml/oil dostęp 11.08.2008 r.
Zob. Biuletyn Informacji Publicznej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych [dokument elek

troniczny], Tryb dostępu: http://www,bip,izbapiel,org,pl/ dostęp 11,08,2008 r,
”  Zob, Biuletyn Informacji Publicznej Naczelnej Izby Aptekarskiej [dokument elektroniczny]. 

Tryb dostępu: http://bip,nia,org,pl/ dostęp 11,08,2008 r.
Zob. B iu le^n  Informacji Publicznej Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych [dokument 

elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.kidl.org.pl/index2.htm dostęp 11.08.2008 r.
Zob. Biuletyn Informacji Publicznej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy [dokument 

elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.ozzl.org.pl/ dostęp 11.08.2008 r.

http://www.nil.org.pl/xml/oil
http://www,bip,izbapiel,org,pl/
http://bip,nia,org,pl/
http://www.kidl.org.pl/index2.htm
http://www.ozzl.org.pl/


polityka resortowa), sferze badawczej nauk o zdrowiu, jak i o zdrowiu publicznym, 
a także o sytuacji grupy pracowników sfeiy budżetowej lub firm prywatnych.

Informacje dotyczące sytuacji, rozwoju i zmian zachodzących w opiece zdrowot
nej na szczeblu krajowym i międzynarodowym są budulcem teorii powstających 
w obszarze nauk o zdrowiu, ale nie tylko. Będą one przydatne także dla naukowców 
z innych dziedzin: psychologii, pedagogiki, zarządzania, ekonomii, socjologii, infor
matyki, historii, fizyki itd. Każda z tych dziedzin korzysta bądź z nieco odmiennych 
informacji bądź z tych samych jej zasobów, przedstawianych jednak pod innym ką
tem. Dlatego zasoby te wymagają uporządkowania i udostępnienia wszystkim zainte
resowanym w sposób dla nich odpowiedni i czytelny.

Informacja opieki zdrowotnej ma -  jak to już kilkakrotnie wspomniano -  swój 
wymiar edukacyjny, tzn. obejmuje wiadomości na temat liczby i dostępności szkól 
różnych szczebli kształcących w zakresie nauk o zdrowiu, programów kształcenia, za
sad akredytacji, możliwości krajowej i zagranicznej wymiany studenckiej. Dla prak
tyków-także dane o dostępnych szkoleniach, kształceniu w systemie niestacjonar
nym, kształceniu ustawicznym.

Idąc dalej -  jest to również informacja zawodowa i pracownicza, na którą składają
się:
•  wymogi kwalifikacyjne dla absolwentów kierunków medycznych,
•  zasady rejestracji zawodowej, nostryfikacji dyplomów, egzaminów dopuszczają

cych do praktyki zawodowej,
•  kodeksy etyczne i regulaminy,
•  informacje o przynależności do samorządu zawodowego oraz organizacji i towa

rzystw naukowych krajowych i międzynarodowych,
•  wymogi wykształcenia i praktyki stawiane kandydatom na poszczególne stanowi

ska, określone w rozporządzeniach prawnych,
•  oferty pracy,
•  ścieżki kariery zawodowej.

Informacja opieki zdrowotnej jest też źródłem odpowiedzi na bardzo zróżnicowa
ne pytania stawiane przez mieszkańców, np. gdzie i wjakim zakresie oferowana jest 
opieka, co robi pielęgniarka środowiskowa, jakie są zasady przyjęcia do domu opieki, 
jakie katedry funkcjonują na wydziale medycznym danej uczelni, co na temat służby 
zdrowia napisał uznany autor, gdzie można za darmo zmierzyć sobie ciśnienie, co 
trzeba zrobić, aby zostać honorowym krwiodawcą, gdzie można się zaszczepić przeciw 
żółtaczce itd.

2.З.1.4. Użytkownicy informacji opieki zdrowotnej
Przyglądając się powyższym przykładowym pytaniom, można wyróżnić pewne 

grupy użytkowników informacji opieki zdrowotnej. Są to:
•  przede wszystkim -  teoretycy i praktycy nauk o zdrowiu,
•  także pracownicy opieki społecznej,
•  władze rządowe i resortowe,
•  władze lokalne, samorządowe,
•  pracownicy różnych dyscyplin naukowych,
•  producenci leków, narzędzi, sprzętu i środków niezbędnych w opiece zdrowotnej,
•  sektor ubezpieczeniowy,
•  członkowie organizacji rządowych i pozarządowych, krajowych i międzynarodo

wych,



•  kandydaci do szkół, osoby poszukujące pracy lub zmieniające zawód,
•  pozostali członkowie społeczeństwa, aktualni bądź potencjalni pacjenci (dorośli 

i dzieci) oraz ich rodziny i bliscy.
Jak widać z powyższego, niepełnego zapewne zestawienia, wiele jest kategorii 

użytkowników informacji opieki zdrowotnej i są one zróżnicowane. Już samo to wyli
czenie pokazuje, jak różnorodne mogą być perspektywy patrzenia na ten typ informa
cji oraz cele, do jakich jest ona wykorzystywana, a które określają w praktyce sposób 
jej opracowania i udostępniania wszystkim zainteresowanym.

Mając to wszystko na uwadze, podsumowując nale:ty stwierdzić, że pod terminem 
informacja opieki zdrowotni kiyje się informacja o tej opiece, opracowana dla 
potrzeb zarówno ogółu społeczeństwa i jego poszczególnycłi grup czy in
stytucji (informacja o opiece zdrowotnej), jalc i dla potrzeb członków tej 
grupy zawodowej (informacja dla opieki zdrowotnej), dostępna dla wszyst
kich zainteresowanych, na którą składają się dane dotyczące historii, teraź
niejszości i przyszłości opieki, jej teorii i praktyki oraz konkretnych warun
ków, w  jakich jest realizowana.

23.2. Informacja w opiece zdrowotnej (informacja użytkowa)

Powyżej przedstawiono próbę określenia ram definicyjnych pojęcia informacja 
opieki zdrowotnej. Są one szerokie, tym niemniej nie obejmują jeszcze wszystkich 
informacji, jakie pojawiają się w obszarze praktyki i teorii opieM zdrowotnej.

Pozostaje bowiem zagadnienie dotyczące wykorzystywania informacji w bezpo
średniej opiece nad pacjentem oraz dokumentowania przebiegu pracy całego zespo
łu terapeutycznego, co sygnalizowano już we wcześniejszej części rozdziału. Doku
mentowanie jest procesem utrwalania informacji -  obserwacji i wyników badań oraz 
prowadzonej opieki, leczenia, rehabilitacji, a więc de facto zapisu informacji o pacjen
cie zdobytych podczas szeroko rozumianej opieki nad nim sprawowanej. Z doku
mentacji zarówno procesów leczenia, pielęgnowania i rehabilitacji, jak i działań pro
wadzonych przez innych członków zespołu terapeutycznego, korzystają wszyscy 
sprawujący opiekę, ponieważ informacje w niej zapisane są wobec siebie komplemen
tarne i wzajemnie niezbędne w procesie leczenia. Samą dokumentację zaś prowadzi 
się w celu zgromadzenia informacji koniecznych dla przedstawienia stosowanych już 
terapii oraz dla dalszych działań związanych z procesem powracania do zdrowia.

Informacja w opiece zdrowotnej jest składnikiem budowania wiedzy (przede 
wszystkim praktycznej, organizacyjnej) dotyczącej wszystkich aspektów funkcjono
wania i współpracy w tej samej placówce służby zdrowia, w jednym środowisku lokal
nym, w tej samej specjalizacji itp. Przykładem takiej wymiany informacji może być 
rozmowa osób zmieniających się na dyżurze -  o stanie pacjentów, zadaniach wykona
nych i pozostafych do wykonania, współpraca lekarza i pielęgniarki, opisy wykonywane 
przez analityków i radiologów. Również informacje finansowe i organizacyjne -  
o kosztach pracy, poziomie zarobków w danym roku kalendarzowym, o grafiku dyżu
rów, zmianach w prawie pracy i rozporządzeniach dotyczących zawodów medycznych— 
jakie wymieniają między sobą praktycy zawodów medycznych i sfera administracji 
lecznictwa mieszczą się w tej grupie.

Informacja formułowana i opracowywana przez pielęgniarki, lekarzy, diagnostów 
jest zarówno warunkiem dobrej współpracy konkretnego zespołu służby zdrowia, 
składającego się z przedstawicieli poszczególnych zawodów, jak i funkcjonowania 
całego sektora zdrowotnego.



w  tym pierwszym wypadku znów jest to przede wszystkim informacja o pacjen
cie, której zbiór jest tworzony i wykorzystywany wspólnie przez wszystkich członków 
zespołu opiekuńczego w formie (elektronicznej) dokumentacji pacjenta. W obu -  
np. wiedza na temat planów i teorii pielęgnowania, która powinna być wnoszona do 
planów opieki i działań prozdrowotnych całej opieki zdrowotnej (np. podstawowe 
zasady pielęgnowania: promocji zdrowia, zapobiegania chorobom, opieki, p r^o sze- 
nia ulgi w cierpieniu i pomocy w powrocie do zdrowia).

Kompetencje czy zakres działań poszczególnych grup pracowników opieki zdrowot
nej (użytkowników informacji) często są podobne lub nawet pokrywają się. Dotyczy to 
także grupywspomagającej ochronę zdrowia-pracownikówpomocy społecznej, którzy 
wspólnie z pracownikami służby zdrowia powinni informować się o zaobserwowanych 
problemach społecznych czy rodzinnych i możliwościach i rozwiązywania.

Informacja w opiece zdrowotnej jest więc pojęciem bardzo szerokim, mieszczącym 
w sobie zarówno informację wytwarzaną podczas i w efekcie sprawowanej opieki, jak i 
wszelkie inne dane, przekazywane przez, od i dla pracowników. Jej nadawcami 
i odbiorcami mogą być przedstawiciele różnych grup. Można powiedzieć, że informa
cja w  opiece zdrowotnej są to wszelkie dane, jakie pojawiają się w  obszarze 
praktyki opieki rozumianej jako opieka sprawowana przez przedstawicieli 
wszystkich zawodów medycznych, które mogą być i/lub są wykorzystywane 
w  celu optymalnej realizacji zadań terapeutycznych i opiekuńczych.

Do tej kategorii można przyporządkować informację o opiece, informację labora
toryjną oraz dane o poszczególnych typach schorzeń -  według podziału WHO.

Podstawowym kryterium rozróżnienia informacji opieki zdrowotnej i informacji 
w opiece zdrowotnej jest cel. Ten drugi typ jest wykorzystywany przede wszystkim 
dla celów opieki nad pacjentem^®. Natomiast typ pierwszy ma więcej możliwości za
stosowania, obejmuje bowiem informacje dotyczące nie tylko opieki bezpośredniej. 
Składają się na nie dane niezbędne dla właściwego funkcjonowania całego systemu 
opieki zdrowotnej, niejako „wchłaniane” przez tę grupę oraz przekazywane od niej na 
zewnątrz. Specyficznym rodzajem informacji w opiece zdrowotnej, będącej jednak 
nie tylko informacją wewnętrzną, ale również przekazywaną na zewnątrz, a więc do pa
cjentów, jest informacja terapeutyczna.

2.З.2.1. Informacja terapeutyczna jako kategoria informacji 
w opiece zdrowotnej

W bezpośrednim kontakcie pielęgniarki i lekarza z klientem i jego rodziną naj
ważniejsza jest informacja o opiece, zbierana w dokumentacji pacjenta, dotycząca 
jego stanu, wymagań opie^, diagnozy, rokowań na przyszłość, pochodząca z obserwa
cji, konsultacji, badań. Obejmuje ona również dane dotyczące promocji zdrowia, 
a więc wykor^stywane w zapobieganiu chorobom oraz w procesie powrotu pacjentów 
do możliwej dla nich samodzielności (samoopieki).

Taki zbiór danych przekazywanych pacjentowi -  o rodzaju schorzenia, jego obja
wach, przebiegu, możliwościach leczenia oraz szczegółowe dane o reżimie farmako
logicznym i terapeutycznym dla konkretnego przypadku -  można wyodrębnić jako 
informację terapeutyczną. Tu pojawia się również „nieinformacja” ’̂ kierowana do

“  Dane kliniczne wykorzystywane do badań naukowych znajdująsię w „części wspólnej” zakre
sów obu proponowanych terminów.

O nieinformacji szerzej pisał J. Wojciechowski w tegoż: O komunikacji nieinformacyjnej. W: Bi
blioteka i informacja w komunikowaniu. Praca zb. pod red. M. Kocójowej. „Zeszyty Naukowe UJ” 
2000 z. 4(6).



pacjenta-przede wszystkim (choć nie tylko) przez pielęgniarki, które swoim zacho
waniem i słowami powinny okazywać współczucie i zrozumienie dla trudnej sytuacji 
chorego, odpowiednio do jego potrzeb, wynikających m.in. z wieku i etapu rozwojo
wego, warunków rodzinnych i domowych.

Informacją terapeutyczną jest taka informacja, która ma za zadanie słu
żyć przede wszystkim  sam odzielnem u i świadom emu podejm owaniu 
przez pacjenta decyzji dotyczących jego osoby, poprawie lub utrzymaniu 
dobrego stanu zdrowia pacjenta, pomocy w  samoopiece lub ochronie przed 
złymi nawykami czy stylem życia, pomocy rodzinom i bliskim, aż wreszcie 
nieuchronnie—pomocy w  godnym przeżyciu ostatnich chwil, aż do natu
ralnej śmierci.

Informacja terapeutyczna jest kategorią informacji w opiece zdrowotnej, jako że 
ma również charakter użytkowy. Jej celem nie jest budowanie ogólnej wiedzy zawo
dowej, ale spowodowanie podjęcia przez pacjenta i/lub jego rodzinę działań najwła
ściwszych dla jego potrzeb zdrowotnych. Dane takie znaleźć można przede wszyst
kim w informacji o opiece, informacji laboratoryjnej oraz o poszczególnych typach 
schorzeń, według kategoryzacji proponowanej przez WHO.

2.4. Informacja zewnętrzna

Niewątpliwie na funkcjonowanie całego zespołu różnych kategorii informacji 
wykorzystywanych i powstających w wyniku funkcjonowania opieki zdrowotnej ma 
wpfyw również informacja zewnętrzna, napfywająca do pracowników spoza systeijiu 
opieki. Można ją traktować jako część pojęcia ги^»7/гас/г dla opieki zdrowotnej, z od
miennym źródłem pochodzenia (nadawcą, a raczej nadawcami).

Kategoria ta jest bardzo szeroka, a nawet nieograniczona, obejmuje bowiem 
wszelkie informacje, jakie mogą mieć wpływ (bezpośredni lub pośredni, świadomy 
i nieświadomy ze strony nadawcy) na funkcjonowanie opieki zdrowotnej w danym 
kraju. Przykładowo wymienić można:
•  informacje dotyczące rozwoju różnych dyscyplin naukowych, o osiągnięciach, wy

nalazkach, patentach, rozwiązaniach, które mogą znaleźć zastosowanie np. w pro
jektowanym sprzęcie medycznym,

•  informacje rządowe i polityczne: polityka finansowa i gospodarcza, integracja z Unią 
Europejską (np. regulacje prawne dotyczące wymagań kwalifikacyjnych dla po
szczególnych zawodów medycznych), zasady opodatkowania osób prawnych i fi
zycznych, wyboty do władz krajowych i samorządowych,

•  informacje społeczne: charakterystyka demograficzna ludności kraju/regionu/śro
dowiska lokalnego,

•  stan pokoju, wojny, zamieszek społecznych w danym obszarze geograficznym,
•  infprmacje ekonomiczne: poziom dochodów ludności, podstawowe wskaźniki 

ekonomiczne kraju, rynek usług medycznych,
•  wymagania edukacyjne: np. wprowadzenie zasad akredytacji wszystkich kierun

ków studiów, reformy programów kształcenia szczebla średniego i wyższego,
•  wreszcie informacje od pacjentów: o ich stanie zdrowia, potrzebach, warunkach 

życia, bardzo ważna—informacja zwrotna, o efektach prowadzonego leczenia, o ja
kości usług.



Т rudno jednoznacznie określić, jakie skutki w funkcjonowaniu opieki zdrowot
nej mogą wywoływać „bodźce informacyjne” pochodzące z otoczenia. Informacja 
zewnętrzna z pewnością jednak oddziałuje nieustannie na każdego przedstawiciela 
nauk o zdrowiu i może kształtować realizację jego obowiązków, a więc pośrednio 
i w konsekwencji — funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej.

2.5. Informacja w rozległych systemach informacyjnych -  
próba definicji

Jak już wspomniano w części 2.2, informacja uważana jest za termin pierwotny 
niedefiniowalny. Niemniej jednak można-odwołując się do powyższej kategoiyza- 
cji -  zaproponować próbę analizy warunków, jakie spełniać powinna informacja w sys
temach rozległych.

Za kluczovsy uznać należy warunek relewancji pod względem zakresu i zasięgów, 
w odniesieniu do warunków zdefiniowanych dla całego systemu, jak również -  doce
lowo -  szerzej, tzn. względem potrzeb użytkowników. Przykładowo -  postępująca glo
balizacja powoduje, że najczęściej definiowanym w systemach zasięgiem językowym 
jest język angielski, za wyjątek jednak uznać można informacje produkowane i udo
stępniane przez Unię Europejską, zobowiązaną do tworzenia różnojęzycznych wersji 
poszczególnych komunikatów.

Z wymogiem relewancji wiąże się odpowiednia kategoryzacja informacji, uza
leżniona od potrzeb i kompetencji informacyjnych użytkowników, oparta o właściwie 
dobrane narzędzia lingwistyczne. Celem takiej kategoryzacji jest wielostronna do
stępność meiytoiyczna informacji. Prace nad optymalizacją tych narzędzi uwzględ
niają coraz częściej potrzeby zróżnicowanej grupy użytkowników informacji dziedzi
nowej, co odzwierciedla się w realizowanych programach budowy klasyfikacji 
terminologicznych, np. International Classification for Nursing Practice (ICNP), jej 
zastosowania w słowniku Medline oraz ekwiwalencja terminów z amerykańską klasy
fikacją pielęgniarską NANDA czy SNOMED CT.

Kolejne warunki, jakie powinna spełniać dyskutowana informacja, ściśle ze sobą 
powiązane, to łatwość wyszukiwania oraz szybkość dostępu. Przy narastającym 
zbiorze danych informacja trudna do wyszukiwania praktycznie przestaje istnieć dla 
użytkownika, a w konsekwencji -  także dla autora czy właściciela. Szybkość wyszuki
wania zależy bezpośrednio od stosowanych narzędzi teleinformatycznych (łącza sze
rokopasmowe i/lub bezprzewodowe, procesory) i kompetencji informacyjnych użyt
kownika, a także budowy i funkcji aparatu informacyjno-wyszukiwawczego.

Łatwa dostępność, związana z optymalizacją narzędzi informacyjno-wyszukiwaw- 
czych, powodują tworzenie profilowanych interfejsów systemów informacyjnych, 
dostosowanych do potrzeb i kompetencji bądź poszczególnych kategorii użytlćowni- 
ków, bądź całkowicie zindywidualizowanych. Dostęp profilowany w poszczególnych 
podsystemach jest jedną z metod określania praw użytkownika do korzystania z po
szczególnych źródeł informacji, w tym także do przechodzenia do kolejnych struktur 
podrzędnych w systemach rozległych.

Ważną cechą współczesnej informacji jest jej „sieciowość”, rozumiana jako za
sada współpracy instytucji zaangażowanych w tworzenie danego systemu, określająca 
podział zadań między nimi, w tym także podział miejsc fizycznego przechowywania 
informacji. Innym sposobem realizacji „sieciowości” jest współdziałanie pozwalające



na zwiększenie „potencjału przetwarzania danych”, dzięki współpracy w zakresie wy
korzystania narzędzi teleinformatycznycłi. Wymaga ono takiego sformalizowania za
pisu danycti, aby łatwo poddawały się one przetwarzaniu komputerowemu i pozwalafy 
swobodnie przekazywać, również na duże odłegłości. Te ełementy nabierają szcze- 
gółnej wagi i aktualności w kontekście rozwoju Web 2.0. Wiąże się z nimi konieczność 
stosowania i rozwijania metadanych i metainformacji niezbędnycłi dla optymalizacji 
zarządzania wiedzą dostępną w systemie (a szczególnie jej udostępniania-nawiga
cja inteligentna, przetwarzanie wiedzy), definiujących sposób opisu dokumentów 
elektronicznych na kolejnych poziomach. Metadane pozwalają także usprawnić inte- 
rakcyjność z systemem, podnieść jego elastyczność, poprawić jakość danych, kontro
lować dostęp.

Warunkiem dostosowującym informację w systemach rozległych do potrzeb 
odbiorców jest również możliwość jej prezentacji w  różnych formach (multi
media, opis, dane statystyczne, wyniki laboratoryjne, języki sztuczne itd.). Można też 
zaproponować opcję poddawania u^skiwanych danych wybranym operacjom logicz
nym, np. w celu przeprowadzenia wnioskowania (analiza, synteza, porównywanie itp.).

„Rozległość” omawianego systemu ujawnia się z jednej strony w zakresie, tzn. 
wielkości domeny, której on dotyczy, z drugiej — w zasięgach: geograficznym, języko
wym, historycznym. Rozległość zakresu powoduje, że w systemie pojawią się zarówno 
informacje bezpośrednio z daną dziedziną związane, jak i te pochodzące z jego otocze
nia, choć niezbędne dla właściwego funkcjonowania wybranego obszaru działalności 
człowieka. Pozyskiwanie tych drugich wymaga współpracy z innymi systemami (wy
miana, kompatybilność). Zależności te i przykłady pokazano, analizując powyżej kate
gorie informacji dla systemu informacji o zdrowiu.

Przy okazji badania rodzajów informacji w danym systemie, nasuwa się kwestia 
ich podziału według wagi (znaczenia). Wydaje się jednak, że podział taki byłby 
trudny ze względu na subiektywny, czasami wręcz indywidualny charakter. Odwołu
jąc się do przykładu domeny zdrowia -  za obiektywnie ważne uznać można na pr^kład 
wskaźniki statystyczne dotyczące zdrowia publicznego dla danej populacji we wska
zanym okresie, podawane według ogólnie zaakceptowanych przez zainteresowane 
środowisko (np. WHO) kategorii. Ważne jednak okazują się one być przede wszyst
kim dla polityków, ekonomistów, decydentów i kadrę zarządzającą. Dla obywatela 
ważniejsze będą na przykład informacje z zakresu promocji zdrowia, choć wydawałoby 
się -  o „lżejszym” charakterze. Tymczasem pacjent wymaga dostępu do odpowied
nich dla niego informacji, aby mógł stać się dla organizatorów i realizatorów opieki 
zdrowotnej rzeczywistym, wiarygodnym partnerem. Jego wiedza w przyszłości wpły
nąć może bowiem na wspomniane już wskaźniki zdrowia publicznego -  pozytywnie, 
o ile otrzyma potrzebne informacje, w przeciwnym wypadku brak wiedzy spowoduje 
spadek wartości wskaźników.

Podsumowując, informację w systemie rozległym można zdefiniować jako 
zgodną pod względem zakresu z warunkami określonymi dla systemu, do której do
stęp podlega procesowi stałej optymalizacji poprzez:
•  podnoszenie jej jakości (aktualizacja, wiarygodność, porównywalność),
•  doskonalenie narzędzi lingwistycznych względem potrzeb użytkowników,
•  dostosowywanie form prezentacji do treści oraz potrzeb użytkowników,
•  wykorzystywanie możliwości stwarzanych przez technologie teleinformatyczne 

w odniesieniu do wielkości przechowywanych zasobów, szybkości ich przetwarza
nia, konstrukcji aparatu informacyjno-wyszukiwawczego oraz technik udostępnia
nia (kontaktu z systemem),



•  stosunkowo niskie koszty realizacji procesów informacyjnych.
Według kategorii odbiorców, można wskazać następujące typy informacji w sys

temie rozległym:
•  dla podmiotów instytucjonalnych funkcjonujących aktywnie w obszarze zdefinio-
•  wanym dla systemu jako twórcy i odbiorcy danych (np. placówki opieki zdrowot

nej),
•  dla podmiotów indywidualnych o analogicznych zadaniach (np. pracownicy służby 

zdrowia, kadra menedżerska),
•  dla podmiotów indywidualnych będących wyłącznie odbiorcami informacji (np. 

pacjenci),
•  dla podmiotów z otoczenia systemu (np. dostawcy sprzętu, oprogramowania).

2.6. Informacja w systemie kultury

Zaproponowana powyżej definicja będzie aktualna przykładowo zarówno dla sys
temu informacji o zdrowiu, jak i o kulturze. Trudno jednak próbować odnieść ją do 
specyfiki dziedzinowego rozumienia pojęcia informacji w kulturze, ze względu na 
brak definicji tegoż w badanych słownikach wiedzy o kulturze.

Można jednak przyjąć, że podstawowe procesy informacyjne w kulturze polegać 
będą przede wszystkim na przekazywaniu informacji o dziełach i działaniach realizo
wanych w obszarze kultury, odpowiednio do potrzeb różnych grup użytkowników ta
kiej informacji. Realizacja przekazu w oczywisty sposób zakłada uprzednie groma
dzenie, porządkowanie i przechowywanie informacji^.

Czy możliwa jest adaptacja zaproponowanych powyzej"" kategorii informacji do 
domeny kultuiy? Analiza pojęć podstawowych kulturalna i informacja
o kulturze"'^- \\\xs\x\i]e podstawowe problemy terminologiczne związane z ich interpre
tacją. Ta pierwsza intuicyjnie kojarzyć się może współcześnie przede wszystkim 
z informacją na temat bieżącego życia kulturalnego danej społeczności -  najczęściej 
regionalnej lub lokalnej, np. mieszkańców jednego miasta. Dlaczego? Informaqa kul
turalna dotyc^ zapewne—zgodnie z oczekiwaniami większości jej użytkowników—tzw. 
życia kulturalnego, które polega na kor^staniu z oferty kulturalnej przygotowanej przez 
instytucje, dla któiych jest to działalność statutowa, a także podmioty prywatne. Ze 
względu na uwarunkowania materialne oraz „predyspozycje” klientów w ofercie dla 
szerokiej grupy odbiorców dominują przedsięwzięcia związane z kulturą masową. Tym 
niemniej nie brak wżyczM kulturalnym także proporcji reprezentujących obszar kul
tury wysokiej.

Informacja kulturalna dostępna jest najczęściej w gazetach, popularnych tygodni
kach, Internecie, do jej głównych nośników zaliczyć można również plakaty i afisze in
formujące o planowanych w najbliższym czasie wydarzeniach kulturalnych. Informacja 
kulturalna nie rozróżnia typów kultur, choć jak wspomniano-badając „natężenie” prze
kazu, można by odnaleźć różnice m ięd^ liczbą informacji o Vvydarzeniach będących 
przejawem kultury masowej a tych związanych z kulturą wysoką.

Szerzej zob. M. Kisilowska: Procesy informacyjne w kulturze zjednoczonej Europy. Op. cit. 
Zob. rozdz. 2.3-2.4.
Szerzej zob. M. Kisilowska: Informacja kulturalna a informacja o kulturze -  prolegomena do 

budowy Systemu Informacji o Kulturze Regionu. W: Seminarium ogólnopolskie. Procesy informacyjne 
o kulturze regionu. Gdańsk, 17-18.11.2005 r. [dokument elektroniczny: CD-ROM]. Gdańsk 2005.



Sugerując się samym brzmieniem obu tych sformułowań, można powiedzieć, że 
infortnatja kulturalna brzmi bardziej potocznie, natomiast informacja o kulturze -  
poważniej, może instytucjonalnie. Ich zależność można porównać do wiązki światła 
rozszczepianej przez pryzmat. Infimmcja kulturalna jest (zwłaszcza dla świadomego 
odbiorcy) zaledwie promykiem, zapowiedzią tego, co będzie widoczne po jej „rozsz
czepieniu” przez piyzmat, a więc zastosowaniu bodźca, ainformaga o kulturze zawie
ra w sobie całą „tęczę wiedzy” przedstawiającej kulturę w poszukiwanym przez użyt
kownika aspekcie.

Co można więc uznać za kluczowe dla zdefiniowania zakresu pojęcia informacja 
domeny kultury (analogicznego dla informagi opieki zdrowotnej) ? Odpowiedź na to 
pytanie warunkuje właśnie sposób definiowania pojęcia a wiadomo, że defi
nicje te nie są zazwyczaj ani wyczerpujące, ani proste czy konkretne. Pokazują raczej 
szereg elementów, zjawisk, przedmiotów, procesów, w jakich kultura może się prze
jawiać, oraz sfer życia, z którymi jest ona związana. Należałoby więc przyjąć, że infor
macja domeny kultury definiowana będzie osobno na potrzeby każdego powstające
go systemu informacji z tą dziedziną życia związanej.

Infonnacja domeny kultury może mieć zakres niemal nieograniczony i stosunkowo 
wiele kryteriów podziału. Przykładowo, mamy więc informację o kulturze -ludowej, wy
sokiej, popularnej itp., o instytucjach i dziełach kultury, o aktywności kulturalnej miesz
kańców z jednej, a polityce kulturalnej władz resortowych czy lokalnych z drugiej strony. 
Informacja taka może zawierać w sobie także dzieła kultury jako takie, w całości lub frag
mentach, zapisane w różnej postaci (teksty literackie, zapi^ dźwiękowe, filmy itd.)./n^- 
macja o kulturze ma potencjalnie różnych adresatów -  i odbiorcę masowego, o bardzo 
szerokim spektrum kompetencji kulturalnych i potrzeb w tym zakresie, i specjalistów, 
związanych zawodowo z tym obszarem.

Czy wobec takiego podstawowego rozróżnienia można informację domeny kultu
ry, kategoryzować zgodnie z wcześniejszą propozycją przedstawioną dla sektora opie
ki zdrowotnej?

Infonnacja domeny kultury wydaje się być analogiczna dla terminu „informacja 
opieki zdrowotnej”, jako pojęcie o niemal nieograniczonym zakresie, wykraczającym 
często poza „kulturę” w rozumieniu „wiedzy o kulturze”, a obejmujące także np. jej 
aspekty społeczne, ekonomiczne czy polityczne. Informacja dla i o kulturze -  również 
analogicznie -  obejmować będzie wiedzę; z jednej strony wszelką niezbędną i wyko
rzystywaną przez pracowników obszaru kultury dla potrzeb realizowanej działalności, 
jak też pochodzącą spoza niego (np. dane socjologiczne i ekonomiczne dotyczące 
grona potencjalnych i rzeczywistych odbiorców oferty kulturalnej); z drugiej -  szcze
gólnie tę, która jest przez nich wytwarzana i udostępniania w obrębie systemu, jak 
również poza nim. Informacja w kulturze będzie raczej dotyczyła praktyki organizacji 
działań kulturalnych, jako budowana z danych niezbędnych dla właściwego funkcjo
nowania. Przykładowo można wskazać dane statystyczne pojawiające się w sprawoz
dawczości czy pozyskiwane w wyniku prowadzonych badań użytkowników i wykorzy
stywane następnie w planowaniu kolejnych działań.

Czy można w obrębie tej kategoryzacji umieŁcićinformację kulturalną w jej rozu
mieniu zaproponowanym powyżej? Stanowi ona niejako „produkt” domeny kultury, 
udostępniany na zewnątrz, kierowany przede wszystkim do odbiorców oferty kultu
ralnej, awięc należy uznać ją za specyficzną formę informagi o kulturze.



2.7. Podsumowanie

Zaproponowane elementy typologii informacji w każdej z domen nic są rozłącz
ne. Naj szerszy zakres ma termin informacja opieki zdrowotnej, ponieważ obejmuje on 
dane nie tylko ściśle wiążące się z naukami o zdrowiu, ale również te o charakterze 
komplementarnym, z innych dyscyplin oraz z zakresu praktycznej opieki zdrowotnej. 
Bez tych danych nie można jednak budować zasobów informacyjnych (wspólnych 
i rozłącznych) dla nauk o zdrowiu, zgodnych z rzeczywistym obrazem świata. Zapro
ponowane typy informacji tworzą pewne środowisko informacyjne. Otwartość syste
mu rozległego (zakładana w jego definicji) pozwala na swobodne korzystanie (w ob
razowanym świecie) z informacji napływających z grupy zawodowej i środowiska 
zewnętrznego, tzn. dopuszcza korzystanie z wszelkiego typu wiadomości, jakie tylko 
są lub mogą okazać się potrzebne w pracy użytkownika RSI.

Informaqa dla lo opiece zdrowotnej to dwie podkategorie informacji opieki zdro
wotnej. Jak wspomniano powyżej, jest to wszelka wiedza przedmiotowa i podmiotowa 
o opiece zdrowotnej i j ej pracownikach i/lub wytwarzana w obrębie nauk o zdrowiu. 
Informacja o opiece zdrcwootnej stanowi wyznacznik tej domeny, związanych z nią dys
cyplin i zawodów, pokazuje bowiem ich zakres, cele, idee, perspekty\^ rozwoju. Budu
je wiedzę naukową i praktyczną, z której korzystają zarówno pracownicy, jak i przed
stawiciele innych dyscyplin, pacjenci, politycy, wszyscy zainteresowani, a która jest 
także punktem wyjścia dla dalszych badań i rozwoju dyscyplin.

Informacja w opiece zdrowotnej ma charakter przede wszystkim praktyczny (użyt
kowy), wiąże się z bezpośrednią realizacją procesu terapeutycznego i opiekuńczego 
oraz organizacją i codziennym funkcjonowaniem placówek służby zdrowia. Jest czę
ściowo współtworzona przez informację terapeutyczną, zawierającą w sobie wszelkie 
dane o stanie pacjenta, jego leczeniu, zaleceniach, opiece oraz wiedzę, jaka jest prze
kazywana pacjentowi i jego bliskim, a która ma wspierać proces leczenia, rehabilitacji, 
samoopieki, czy wreszcie promocji zdrowia.

Informacja terapeutyczna jest budowana przez wszystkich członków zespołu te
rapeutycznego i przez nich przekazywana pacjentom lub ich rodzinom. Dane o opie
ce, leczeniu, pielęgnowaniu, rehabilitacji i ich rezultatach stanowią również budulec 
informacji dla rozwoju nauk o zdrowiu, przede wszystkim tworząc podstawę do for
mułowania wniosków z prowadzonych badań empirycznych (skutki różnych metod 
opieki, wyniki promocji zdrowia itp.).

Definiowanie pojęcia „informacja” w domenie zdrowia wymaga uwzględnienia 
uniwersalności jego zakresu oraz różnorodności form (zapisu, udostępniania), zależ
nej od rozwoju techniki przekazu danych. „Informacja zdrowotna” rozumiana jest 
m.in. przez WHO jako termin szeroki, odnoszący się zarówno do wiedzy będącej 
przedmiotem i wynikiem opieki, statystyk zdrowotnych, jak i danych o charakterze 
geograficznym czy finansowym, związanych z zarządzaniem służbą zdrowia w skali 
krajowej, regionalnej czy międzynarodowej. Jest to kategoryzacja przeprowadzona 
według kryterium przedmiotowego, której naturalnym uzupełnieniem wydaje się 
być przedstawiona w drugiej części rozdziału autorska propozycja definicji poszcze
gólnych kategorii informacj i według kryterium ich funkcj i pełnionej w obszarze zdro
wia. Takie uzupełnienie zapewnia uwzględnienie w tworzonym systemie informacji 
zdrowotnej nie tylko danych będących przedmiotem praktyki, ale zapewnienie jego 
elastyczności i otwartości na wszelkie kategorie informacji, jakie są lub mogą się oka
zać użyteczne i konieczne dla właściwego funkcjonowania obszaru zdrowia.



Zaproponowana kategoryzacja może mieć zastosowanie nie tylko w odniesieniu 
do domeny zdrowia, ale analogicznie -  także w innych obszarach działalności czło
wieka, stanowiąc podstawę budowania rozległego systemu informacyjnego. Również 
w przywofywanym już w niniejszych rozważaniach przykładzie sektora kultury wska
zać można najszerzej rozumiane środowisko informacji domeny kultury, a w jego 
obrębie informacji o kulturze oraz informacji dla kultury, które to grupy będą miały 
cechy charakterystyczne podobne jak w przypadku szeroko omówionym powyżej. 
W podobny sposób definiować też moiry&informację w kulturze, mającą charakter 
użytkowy, będącą podstawą realizacji zadań i procesów koniecznych dla działalności 
i rozwoju tej sfery. Ostatnia z kategorii-informacja terapeutyczna -  nie może mieć 
zastosowania w kulturze, można natomiast zaproponować analogiczną kategorię wy
odrębnioną ze względu na podobną pełnioną funkcję. Będzie to informacja zawiera
jąca z jednej strony ofertę kulturalną dostosowaną do potrzeb danego użytkownika, 
z drugiej -  pewien walor edukacyjny, polegający na uwzględnieniu w tejże ofercie 
również elementów rozwijających (stopniowo) jego wiedzę i kompetencje kultural
ne, dzięki czemu będzie on mógł stopniowo korzystać z dóbr kultury wysokiej, nie 
tylko masowej.

Uogólniając, świadoma realizacja procesów informacyjnych i budowa rozległego 
systemu informacyjnego dla dowolnego obszaru działalności wymaga więc (odno
śnie problematyki poruszanej w niniejszym rozdziale):
•  zdefiniowania pojęcia „informacja w systemie rozległym”, co zostało zaproponowa

ne powyżej,
•  nazwania realizowanych procesów informacyjnych oraz ich elementów (autorów/ 

nadawców, odbiorców, zasobów, narzędzi itd.),
•  adaptacji zaproponowanej kategoryzacji dla potrzeb danej domeny, ze szczegól

nym uwzględnieniem potrzeb informacyjnych jej użytkowników.





Rozdział 3

MODEL ROZLEGŁEGO SYSTEMU 
INFORMACYJNEGO

Do najważniejszych kryteriów oceny jakości usług informacyjnych można za 
J. L. Kulikowskim zaliczyć wartość użytkową informacji, która decyduje o tym, czy ko
rzystanie z tejże pomaga użytkownikowi w osiągnięciu celu (zdobyciu informacji, 
podjęciu decyzji itp.). Wartość ta charakteryzowana jest takimi cechami informacji, 
jak: relewantność, kompletność, aktualność, wiarygodność i czytelność'. Pojedynczy 
użytkownik nie jest w stanie samodzielnie zadbać o to, aby uzyskać informację posia
dającą wszystkie te cechy. Często również warunku tego nie są w stanie wypełnić po
jedyncze placówki informacyjne, głównie ze względu na ograniczenia zakresu i/lub 
zasięgów zbiorów. Optymalizacja oferty informacyjnej dla danej dziedziny wymaga 
więc koordynacji prac, co najskuteczniej można osiągnąć, tworząc spójny system in
formacyjny, obejmujący wszystkie instytucje uczestniczące w procesach informacyj
nych związanych z dyscypliną.

Przedstawiony w dalszej części rozdziału model rozległego systemu informacji to 
propozycja autorska, której celem jest uwzględnienie w zarządzaniu i procesach ko
munikacyjnych realizowanych w danym obszarze wszystkich kategorii informacji 
według podziałów funkcjonalnego (zaproponowanego przez autorkę w rozdz. 2) oraz 
przedmiotowego (przykład dla opieki zdrowotnej odnosi się do propozycji WHO -  
zob. rozdz. 2.1). Model ten, jak wspomniano we wstępie, pozwala na przedstawienie 
różnorodności problematyki zarządzania informacją i wiedzą. Jego struktura oraz 
przewidywane procesy informacyjne mogą mieć zastosowanie w różnych obszarach 
tematycznych, niezależnie od zawartości treściowej informacji.

Tylko całościowe ujęcie informacji, w sensie jej zakresu i zasięgów, umożliwi 
zbudowanie systemu, któiy pozwoli na znalezienie odpowiedzi na różnorodne po
trzeby informacyjne poszczególnych kategorii użytkowników (zob. rozdz. 5 i 6), czego 
zabrakło w propozycjach struktur analizowanych w rozdziale 4.

3.1. Założenia dla rozległego systemu informacji (RSI)

Specyfika budowania systemów informacyjnych w informacji naukowej zawiera 
się przede wszystkim w priorytetowym traktowaniu informacji jako głównego ele
mentu takiej struktury, holistycznym postrzeganiu grona użytkowników oraz 
ogromnym nacisku na ciągłe badanie ich (jakże zróżnicowanych) potrzeb informa-

' Zob. J. L. Kulikowski: Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne służby zdrowia. W: Mul
timedialne i sieciowe... Op. cit. Wrocław 1998, s. 111-112.



cyjnych oraz dostosowywaniu usług odpowiednio do wyników takich badań. 
W pierwszej kolejności należy tu przypomnieć założenia dla rozległego systemu in
formacji sformułowanie w rozdziale 1:
•  efektywność zarządzania informacją wzrasta, jeżeli dostępne zasoby są porządko

wane według konkretnego wybranego kryterium, np. dziedzinowego,
•  jeżeli głównym wymogiem zarządzania jest czynienie wiedzy produktywną, orga

nizacja dostępu do potencjału wiedzy w danym sektorze, poprzez odpowiedni sys
tem informacyjny, jest warunkiem niezbędnym jego właściwego funkcjonowania 
i rozwoju,

•  człowiek jest elementem koniecznym systemu informacyjnego, ze względu na 
swoje unikatowe umiejętności budowania i wykorzystywania wiedzy, zwłaszcza 
w warunkach nieustannych zmian otoczenia,

•  model rozległego systemu informacji odpowiada potrzebom systemów informacji 
wykorzystywanych w zarządzaniu.

Projektowanie systemu informacji wymaga ustalenia dla niego także pewnych 
założeń organizacyjnych, przede wszystkim dotyczących:
•  celu i przeznaczenia RSI,
•  uczestników tego systemu: jednostek tworzących, gromadzących, opracowujących 

i rozpowszechniających informację oraz jej odbiorców-użytkowników,
•  zakresów i zasięgów działania tychże jednostek, rodzajów informacji będącej 

przedmiotem działania i zainteresowania,
•  zasobów danych, ich uporządkowania hierarchicznego,
•  architektury, a więc relacji ich łączących, kanałów komunikacji między jednostka

mi oraz komunikacji zewnętrznej -  z użytkownikiem,
•  narzędzi stosowanych w pracy z informacją -  języków opracowania, sprzętu i opro

gramowania.
Analiza powyższych założeń pozwala na precyzyjne wskazanie uczestników, rodza

jów i poziomów danych i informacji, rodzajów kanałów komunikacji oraz stosowanych 
narzędzi. Została ona w większości dokonana w innych rozdziałach (np. potrzeby 
użytkowników, rodzaje informacji, typy źródeł, terminologia). Warunkiem zaprojek
towania systemu pozostaje zdefiniowanie jego struktury, a więc elementów i relacji 
je łączących. Kluczowe są również wymogi stawiane informacji przez specyfikę dys
cypliny: stopień kompletności, aktualności, relewantności, szybkość dostępu. Po
niższe rozważania oparto na przykładach zaczerpniętych z domen zdrowia oraz kul
tury.

3.1.1. Cel i przeznaczenie RSl

Celem RSI jest stworzenie środowiska informacyjnego dla wybranej domeny, 
obsłużenie potrzeb informacyjnych odnoszących się do danego obszaru tematyczne
go, a zgłaszanych przez różne podmioty (tak osoby prawne, jak i indywidualne). Ro
dzaj udzielanych odpowiedzi i sposób korzystania z RSI przez poszczególne osoby za
leży od przydzielonych im uprawnień, wynikających m.in. z profilu działalności 
i zakresu zainteresowań (np. indywidualna praktyka lekarska lub pielęgniarska, pa
cjent, zarządzanie podstawową opieką zdrowotną, placówki opieki, w tym placówki 
kliniczne, instytucje finansujące itd.). Różnorodność oraz ogromna ilość gromadzo
nych danych powodują konieczność podziału zasobów i odpowiedzialności, czyli 
zastosowania rozproszonych baz danych.



Gromadzone w RSI informacje są więc konieczne do realizacji zadań na różnych 
poziomach -  mikro (użytkownicy indywidualni -  profesjonaliści i osoby prywatne), 
mezo (np. jednostki podstawowej opieki zdrowotnej czy samorządowe instytucje 
kultury) i makro (instytucje odpowiedzialne za politykę sektorową oraz nadzorowa
nie współpracy w skali krajowej i międzynarodowej, np. projekty prozdrowotne 
WHO). Optymalne funkcjonowanie systemu wymaga od wszystkich jego uczestni
ków (twórców) współpracy, przede wszystkim w zakresie ustalenia zasad działania:
•  podziału obowiązków odnośnie do zakresu gromadzonych informacji,
•  ujednolicenia formatów danych, stosowania jednolitego (lub współpracującego) 

oprogramowania i wspólnych narzędzi lingwistycznych,
•  zasad udostępniania informacji różnym kategoriom użytkowników, w tym dostępu 

do różnych poziomów struktury hierarchicznej danych i informacji,
•  kontroli jakości zasobów informacyjnych oraz stosowanych narzędzi (językowych 

i teleinformatycznych -  w tym np. aktualizacja sprzętu i oprogramowania).

3.1.2. Uczestnicy systemu
Analizując aktualny podział zadań i funkcji między wszystkimi jednostkami 

uczestniczącymi w pracy danej domeny, należy wziąć pod uwagę takie instytucje 
i organizacje, jak: władze resortowe i wybrane urzędy centralne, instytuty i towarzy
stwa naukowe, placówki szkolnictwa wyższego i kształcenia ustawicznego, biblioteki, 
publiczne i prywatne instytucje realizujące zadania w danym obszarze (np. placówki 
lecznictwa zamkniętego i otwartego, samorządy zawodowe i związki zawodowe, apte
ki, instytucje kultury, towarzystwa oświatowo-kulturalne i inne organizacje). Pla
cówki te są zarówno twórcami, jak i oferentami i odbiorcami różnych typów informacji 
(por. niżej).

Wyróżnia się cztery obszary działalności, dla których elementem kluczowym jest 
informacja. Są to:
•  sfera organizacji i zarządzania, jej podstaw prawnych i finansowych,
•  działalność naukowa w wybranym zakresie,
•  kształcenie zawodowe na szczeblu podstawowym i specjalistycznym oraz konieczne 

dokształcanie się, stałe aktualizowanie i poszerzanie wiedzy zawodowej, wykorzysty
wanie wyników najnowszych badań z dziedziny własnej i pokrewnych dla rozwoju 
nauk oraz w praktyce zawodowej,

•  codzienna działalność placówek danego obszaru (np. opieka w placówkach lecznic
twa zamkniętego i otwartego, związana z nią dokumentacja wykonywanych zadań 
i obowiązków oraz stanu pacjentów, wymiana informacji między poszczególnymi 
pracownikami danego oraz innych zawodów czy informowanie lekarzy przez pielęg
niarki i położne o stanie pacjentów, przekazywanie wyników analiz i badań medycz
nych, kontakty z pacjentami i informowanie ich o diagnozie, proponowanym lecze
niu itp., promocja zdrowia).

Grono użytkowników uczestniczących w przepływie informacji składa się więc 
z osób o bardzo różnych potrzebach informacyjnych, wynikających z odmiennych za
dań i sytuacji. Należą do nich: menedżerowie, przedstawiciele zawodów związanych 
z danym sektorem, w tym także naukowcy i nauczyciele, bibliotekarze i pracownicy 
informacji, klienci (odbiorcy usług), a także osoby, których praca jest współzależna 
z funkcjonowaniem danej dziedziny-prawnicy, ekonomiści, politycy itp. Nie można 
również nie uwzględnić jako użytkownika systemu społeczeństwa lub poszczegól



nych jego grup, np. jako odbiorców informacji o charakterze przede ws^stkim pro
mocyjnym.

Wskazanie tego grona implikuje następnie określenie jego potrzeb informacyj
nych. Można je podzielić w sposób podstawowy na ogólne i specjalistyczne. Pytania 
ogólne, stawiane przez społeczeństwo, dotyczą przede wszystkim celów funkcjono
wania i oferty poszczególnych placówek c ^  rodzaju zadań wykonywanych przez daną 
grupę zawodową. Tego rodzaju potrzeby powinny być zaspokajane przez każdą pla
cówkę związaną z dyscypliną będącą przedmiotem zapytania, np. szkolę/uczelnię, 
instytucje szkoleniowe, instytucje zatrudniające absolwentów, organizacje zawodo
we i naukowe itp. Odpowiedzi na pytania podstawowe powinny być nawet udzielane 
a priori, na podstawie założenia, że informacje główne muszą być ogólnie dostępne 
dla każdego zainteresowanego, np. na stronie internetowej, w ulotkach czy innego 
typu materiałach promocyjnych rozpowszechnianych przez zainteresowanych.

Pytania szczegółowe, specjalistyczne można głębiej podzielić na te stawiane 
przez członków danego zawodu oraz te, które wypfywają od innych osób: przedstawi
cieli zawodów pokrewnych, klientów, pracodawców, ekonomistów, polityków. Nie ma 
na świecie człowieka, któiy byłby w stanie rzeczowo odpowiedzieć na każde (dowol
nie) postawione pytanie. To samo dotyc^ informacji dziedzinowej -  żadna instytucja 
nie będzie w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania, o różnym poziomie szczegó
łowości, znaczeniu i aktualności. Gdyby nawet próbowała—również użytkownik nie 
będzie zadowolony (usatysfakcjonowany) z odpowiedzi niepełnej, mijającej się 
z jego intencjami i potrzebami. Pojawia się więc pytanie -  jak podzielić cały zasób wie
dzy zawodowej między różne placówki? Jak określić klucz tego podziału? Kto za co 
powinien odpowiadać? Jak rozdzielić zadania, zdefiniować zakresy gromadzenia i roz
powszechniania informacji i kanały przepływu informacji? Odpowiedź na to pytanie 
implikuje konieczność rozbudowy ewentualnego systemu w podsystemy specjali
styczne, odpowiednio do wyróżnionych poniżej rodzajów informacji oraz udziału 
w jej tworzeniu i/lub użytkowaniu przez poszczególne typy instytucji.

Wobec tak wysokiego poziomu kompleksowości informacji wskazane jest wyod
rębnienie podstawowej triady informacyjnej, obejmującej podmioty kluczowe dla 
sprawnego i skutecznego przepływu informacji w domenie. W triadzie tej znajdą się:
•  klient (w opiece zdrowotnej -  pacjent, w kulturze -  odbiorca) -  użytkownik nie

profesjonalny,
•  pracownik merytoryczny (lekarz lub inny przedstawiciel opieki zdrowotnej, bądź 

pracownik sektora kultury -  muzealnik, bibliotekarz, animator kultuiy etc.) -  użyt
kownik profesjonalnie związany z domeną,

•  osoby i instytucje związane ze sferą zarządzania i administracji.
Zbudowanie takiej triady i jej konsekwentne utrzymywanie umożliwia szybki 

dostęp do niezbędnych danych, przyspieszenie i poprawę dokładności prac doku
mentacyjnych (np. dokumentacja medyczna^), podnoszenie jakości oraz oszczędno
ści związane z uniknięciem niepotrzebnego powielania już wykonanych działań.

 ̂Jak wykazują badania, przy tradycyjnych metodach ewidencji 30% wizyt pacjentów jest nie
prawidłowo odnotow anych, w 70% przypadków prowadzona ew idencja je s t niekompletna, 11% 
badań laboratoryjnych je s t zlecanych do ponownego przeprow adzenia ze względu na zagubienie 
wyników, a 50% czasu pracy pielęgniarek w niektórych placówkach poświęcone jest na wprowadza
nie danych. M. Pankowska: Znaczenie ED I w systemach informatycznych opieki zdrowotnej. Ogólno
polska Konferencja EDI. Łódź 1997, s. 151-159. Cyt. za; J. Grimson et al.: Elektroniczna wymiana 
danych w  służbie zdrowia z  wykorzystaniem technologii internetowych. „Zdrowie Publiczne” 2000. 
T. llO sup l. 3, s. 5-15.



w  opisywanym układzie każdy uczestnik jest jednocześnie źródłem i użytkownikiem 
danycli.

Odnosząc te wymagania do sfery kultury, dla jej właściwego funkcjonowania ko
nieczna jest wiedza o użytkowniku -  odbiorcy, jego kompetencjach w tym zakresie, 
w tym charakterystyce społeczno-ekonomicznej, oraz potrzebach kulturalnych. Pra
cownicy sektora są źródłem informacji zarówno o użytkownikach, jak i aktualnej 
i potencjalnej ofercie kulturalnej czy wynikach działalności instytucji kultury 
(wskaźniki, badania naukowe, wyniki finansowe). Informacje o potencjale (ofercie) 
i potrzebach kulturalnych udostępniane przez instytucje domeny kultury mogą sta
nowić punkt odniesienia dla decyzji i działań z zakresu organizacji i zarządzania tą 
sferą.

W odniesieniu do opieki zdrowotnej, wśród informacji opisujących pacjenta po
winny się znaleźć: dane identyfikacyjne, wyniki badań (za dłuższy okres), informacje
0 ewentualnych chorobach przewlekłych czy przyjmowanych lekach. Nie można po
minąć zasadniczych korzyści terapeutycznych, które wynikają z możliwości porówna
nia wyników badań pacjenta za dłuższy okres (nie tylko jednostkowych).

Dane niezbędne w procesach zarządzania obejmować powinny statystyki me
dyczne, epidemiologiczne i ekonomiczne, w tym także rozliczenia wykonanych 
świadczeń i zakupionych leków. Informacja o lekarzu (pielęgniarce itd.), np. w formie 
dostępu do rejestrów samorządów zawodowych czy własnych stron internetowych, 
pomoże pacjentowi dokonać wyboru -  z czyjej opieki chce korzystać.

Osobom prywatnym j ako użytkownikom RSI należy zapewnić możliwość korzy
stania z części systemu zawierającej informacje bezpłatne i wolnodostępne, o cha
rakterze przede wszystkim edukacyjnym bądź promocyjnym, jak również z części 
kodowanej zawierającej dane indywidualne (np. oferującej możliwość zajrzenia do 
własnej dokumentacji medycznej, jednak bez prawa dokonywania w niej zmian). 
Pozostałe kategorie użytkowników powinny mieć odpowiednio zapewniony dostęp 
do zasobów informacyjnych niezbędnych im dla właściwego wykonywania zadań wła
snych, ze zdefiniowanymi uprawnieniami do uzupełniania i/lub zmiany danych. 
Wymaga to stworzenia portali profilowanych odpowiednio dla poszczególnych kate
gorii u:^kowników i ich potrzeb informacyjnych.

Nieuniknioną konsekwencją zmian technicznych i wzrostu znaczenia informacji 
jest wprowadzenie elektronicznych kart pacjenta, projektowane i częściowo realizo
wane w Unii Europejskiej.

ЗЛ.2Л. Elektroniczna karta pacjenta
Wprowadzenie elektronicznej karty pacjenta jako obowiązkowe określają unijne

1 krajowe akty prawne .̂ W tym przypadku karta pacjenta daje możliwość: identyfikacji 
osoby, kontrolowania dostępu i monitorowania korzystania z usług medycznych, gro-

 ̂Zob. np. art. 129 Traktatu o powołaniu Unii Europejskiej, który stanowi, że W spólnota Euro
pejska będzie czynić starania na rzecz zapewnienia każdemu obywatelowi kraju członkowskiego 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia; dyrektywy z 24.10.1995 r. o zapewnieniu ochrony danych 
osobowych obywateli krajów członkowskich w odniesieniu do ich użytkowania w wolnym obrocie; 
polska Ustawa z  dn. 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania pu 
bliczne (Dz. U. 2005, nr 64, poz. 565 z późniejszymi zmianami); Ustawa z  6.02.1997 r. o powszech
nym ubezpieczeniu zdrowotnym; Ustawa z  29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, a w  szczegól
ności właściwe przepisy wykonawcze do tych ustaw. Szerzej zob. M. Jarosz, A. H oroch: Standard  
elektronicznej karty zdrowia oparty na ustaleniach EU/WG7. „Zdrowie Publiczne” 2000. T. 110 supl. 
3, s. 36-56.



madzenia danych oraz przekazywania informacji (zlecenia badań/ usług, wyniki itp.) 
pomiędzy świadczeniodawcami. Karta pracownika pozwala na identyfikację osoby 
(podpis elektroniczny), daje prawo dostępu do danych zapisanych na karcie pacjenta, 
a także umożliwia lokalizację i dostęp do danych nie zapisanych na karcie pacjenta .̂

Systemy kart elektronicznych dla pacjentów i pracodawców powinny mieć archi
tekturę modularną i warstwową, z wyróżnionymi następującymi warstwami:
•  dane techniczno-organizacyjne (np. system operacyjny karty, emitent karty, typ 

i przeznaczenie oraz identyfikator karty),
•  dane administracyjne (np. identyfikatoiy i adres pacjenta lub opiekuna lub innej 

osoby wskazanej przez pacjenta, identyfikatoiy płatnika świadczeń),
•  dane istotne w stanach naglących (np. grupa krwi, uczulenia, szczepienia, choroby 

przewlekłe, leki stosowane przewlekle, identyfikatoiy świadczeniodawcy upoważ
nionego do dokonywania wpisów),

•  dane o leczeniu (np. wykonane proceduiy medyczne, skierowania, wyniki badań, 
recepty).

W przypadku kodowania powyższych danych, należałoby zastosować standardo
wy, uznany za powszechnie obowiązujący system kodów (np. ICD-10, ICPC). Powyż
szy, zalecany zestaw danych opiera się o tzw. Europejski Paszport Medyczny, zawarty 
wrezolucji Rady Europyz 1986 r.*.

Wśród europejskich krajów korzystających z elektronicznej identyfikacji pacjenta 
wymienić można Finlandię, w której taka karta wprowadzona została w 1999 r.®, 
a także Węgry .̂ W Polsce prace pilotażowe nad wdrożeniem karty elektronicznej pro
wadzono w ramach systemu Rejestru Usług Medycznych (Dęblin, Warszawa, Śląsk). 
Projekt oparty o ustalenia EU/WG7 w sprawie systemów kart zdrowia byl realizowany 
w drugiej połowie 1999 r.*. Wśród innych przykładów informatyzacji informacji doty
czących pacjenta i świadczeń medycznych wymienić należy projekt przygotowany 
w „Instytucie Pomniku -  Centrum Zdrowia Dziecka”’. Kolejne przykłady wdrażania 
elektronicznej karty pacjenta to system wprowadzany w oddziałach Okręgowego 
Szpitala Kolejowego we Wrocławiu'° czy Komputerowy System Informacji Medycz
nej dla Poradni Alergologicznej w Katowicach".

3.1.3. Rodzaje informacji

Informacja w systemie podlegać może kategoryzacji według kiyterium sposobu 
powstania i celu. Wyodrębnione wówczas zostaną następujące typy informacji:

■' Zob. M. Jarosz, A. Horoch: Standard elektronicznej... Op. cit., s. 37.
’ Tamże, s. 39.
‘ Zob. H. Luntiala: Electronic identification in Finland. W: Infiyrmation society accelerating Euro

pean integration. Europejska konferencja ministerialna, Warszawa, ll-12.05.2000r. Warszawa2000, 
s. 167-172.

’ A. Javor: Closing the gap by e-health in Hungary. W: Infijrmation society... Op. cit., s. 181 -185.
* Zob. M. Jarosz, A. Horoch: Standard elektronicznej... Op. cit., s. 40.
’ Zob. P. Januszewicz et al.: Elektroniczny system identyfikacji pacjentajako element analizy da

nych medycznych i ekonomicznych w Instytucie P om nik-C entrum  Zdrowia Dziecka. „Antidotum” 
2000, vol. 9 nr 7, s. 41-56.

M. Piasecki, J. Piotrowski: System karta pacjentajako wspomaganie pracy oddziału szpitalne
go. „Magazyn M edyczny” 1995, vol. 6 nr 12, s. 74-77.

"  P. Z. Brewczyński et al.: Komputerowy System Informacji Medycznej (KSIMA) wspomagający 
pracą Poradni Alergologicznej. „Medycyna 2000” 1992, vol. 3 nr 23/24, s. 37-40.



•  о działalności prowadzonej w obrębie domeny (najszersza kategoria meryto- 
lyczna),

•  o społeczeństwie w aspekcie jego potrzeb i możliwości korzystania z usług w da
nym obszarze,

•  naukowa,
•  edukacyjna,
•  o zarządzaniu: prawna, finansowa, kadrowa, logistyczna,
•  przestrzenna.

Nie są to kategorie całkowicie rozłączne, ich zadaniem jest uwzględnienie wszel
kiego typu informacji jakie w systemie mogą się pojawić.

Przykładowe zastosowanie tej kategoryzacji do systemu informacji w opiece zdro
wotnej można oprzeć o podział zaproponowany przez WHO, obejmujący—jak to 
przedstawiono w rozdz. 2 -  informację: o zdrowiu publicznym, opiece, zarządzaniu,
0 poszczególnych typach schorzeń, informacji finansowej, kadrowej, logistycznej, 
analitycznej, przestrzennej oraz nadzorowania epidemiologicznego. Pierwsza kate
goria odpowiada treściom typu „informacji o społeczeństwie” z powyższej listy, nato
miast kategorie: o opiece, o poszczególnych typach schorzeń, analityczna oraz nadzo
ru epidemiologicznego -  informacji „o działalności w obrębie domeny”.

A oto szczegółowa egzemplifikacja poszczególnych kategorii informacji dla 
potrzeb systemu informacji związanego z opieką zdrowotną.

З.1.З.1. Informacja naukowa
Stworzenie jednego tylko, wysokiej jakości serwisu informacyjnego dotyczącego 

działalności naukowej w zakresie nauk o zdrowiu jest praktycznie niemożliwe. Róż
norodność specjalizacji wśród samych tylko lekarzy i prowadzonych przez nich badań 
jest trudna do objęcia w jednej strukturze.

Informacje o tym charakterze gromadzone są przede wszystkim przez naukowe 
biblioteki medyczne, a więc biblioteki uczelni medycznych, instytutów naukowych 
oraz Główną Bibliotekę Lekarską i jej oddziały. Działalność ta ma z jednej strony 
walor dokumentacyjny (gromadzenie informacji o dokonaniach naukowych pracow
ników danej uczelni), z drugiej -  edukacyjny i naukowy (gromadzenie wiedzy nie
zbędnej w procesie dydaktycznym oraz w działalności naukowej i praktyce opieki). 
Zbioiy tradycyjne i dostępne elektronicznie będą mieć formę pełnotekstową, biblio
graficzną i faktograficzną.

W sferze działań naukowych niezbędna jest wymiana informacji na szczeblu kra
jowym i międzynarodowym, z uczelniami, instytutami i towarzystwami naukowymi, 
placówkami klinicznymi -  wszystkimi jednostkami, w których prowadzi się najważ
niejsze prace badawcze i wdrożeniowe. Daje to użytkownikom takiej informacji moż
liwość zapoznania się z aktualnymi kierunkami poszukiwań badawczych, z efektami 
najnowszych prac.

W związku z niemożliwością stworzenia jednego takiego serwisu, wskazane było
by opracowanie struktury -  sieci powiązań między bazami danych i serwisami prowa
dzonymi przez uczelnie medyczne, kliniki i placówki szpitalne, towarzystwa naukowe
1 organizacje profesjonalne wszystkich zawodów medycznych. Każda z tych iristytucji 
powinna prowadzić wiarygodne serwisy dla zakresu własnej działalności, uwzględnia
jące zakończone i realizowane aktualnie projekty, publikacje własne, kontakty (po
wiązania) z instytucjami pokrewnymi w kraju i na świecie.



Są to badania często specjalistyczne (np. alergologiczne, dotyczące stwardnie
nia rozsianego, choroby Alzheimera itd.). Na poziomie wszechstronnym za najbar
dziej wiarygodnych organizatorów portali prowadzących do serwisów dziedzino
wych (na mocy rozporządzeń prawnych, zakresu działalności, doświadczenia 
i przygotowania informacyjnego) uznać należy wspomniane wcześniej biblioteki 
uczelni medycznych, instytutów naukowych oraz GBL.

З.1.З.2. Informacja edukacyjna
Kształcenie w zakresie różnych dyscyplin regulowane jest przez ustawę o szkol

nictwie wyższym, a także wymogi akredytacji uczelni medycznych oraz wymogi stwa
rzane przez specyfikę dyscypliny naukowej, konkretnego zawodu i lynek pracy.

W przypadku szkolnictwa medycznego najlepszą agendą gromadzącą ten rodzaj 
informacji wydaje się być jednostka akredytująca, np. Komisja Akredytacyjna Uczelni 
Medycznych—KAUM'^, jako agenda środowiskowa. Powołana uchwalą Konferencji 
Rektorów Akademii Medycznych w Polsce z dnia 7.10.1997 r., istnieje od stycznia 1998 r., 
składa się z przedstawicieli każdej uczelni medycznej, przedstawicieli samorządu stu
denckiego, samorządu lekarskiego i ministra zdrowia, oraz—na prawach obserwatora -  
przedstawiciela Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

W obrębie zainteresowań komisji mieszczą się: wymagania związane z podstawowy
mi (w tym ustawowymi) standardami kształcenia, zasady działania i efekty wewnętrzne
go systemu zapewniania jakości kształcenia, organizacja procesu dydaktycznego, jakość 
kształcenia, poziom badań naukowych i ich związek z procesem dydaktycznym, współpra
ca międzynarodowa, finansowanie procesu dydaktycznego, życie studenckie.

Serwis informacyjny (elektroniczny) edukacji na kierunkach medycznych i po
krewnych powinien zawierać przede wszystkim'^:
•  podstawowe informacje o wszystkich uczelniach i wydziałach prowadzących kształ

cenie w zakresie nauk o zdrowiu, ich adresy i wymagania stawiane kandydatom 
(aktualizowane odpowiednio dla każdego postępowania rekrutacyjnego),

•  dane o kierunkach badań prowadzonych przez poszczególne uczelnie, wydziały 
i instytuty,

•  zasady akredytacji, wymogi stawiane poszczególnym wydziałom, procedury, for
mularze, wyniki przeprowadzonych kontroli, standardy jakości kształcenia na da
nym kierunku opracowywane przez zespoły ekspertów,

•  programy nauczania -  treści i wymiar godzin, rozkład zajęć w poszczególnych la
tach nauki, na poszczególnych uczelniach i wydziałach,

•  propozycje szkoleń i kursów realizowanych w ramach kształcenia podyplomowego, 
ustawicznego, specjalizacji itp.,

•  wymogi kwalifikacyjne stawiane kandydatom na stanowiska pracy dostępne 
w ochronie zdrowia dla absolwentów szkół wyższych lub wymogi niezbędne do 
spełnienia w celu uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu (lekarza, pielę
gniarki itp.), również wymogi dotyczące kandydatów do pracy za granicą,

K omisjaAkredytacyjna Akademickich Uczelni Medycznych [dokument elektroniczny]. Tryb 
dostępu: http;//www.medaccred.edu.pl/ dostęp 11.08.2008 r. Oczywiście zadania tego rodzaju z ramie
nia resortu nauki i szkolnictwa wyższego pełni Państwowa KomisjaAkredytacyjna.

Serwis obejmujący wszystkie uczelnie i kierunki z zakresu medycyny i nauk pokrewnych nie 
wyklucza indywidualnego podawania tych informacji przez poszczególne placówki edukacyjne.

http://www.medaccred.edu.pl/


•  informacje о programach współpracy krajowej i międzynarodowej w zakresie wy
miany studentów i wykładowców.

Z takicłi informacji korzystać będą różne grupy użytkowników:
•  kandydaci na studia,
•  studenci,
•  pracownicy ochrony zdrowia poszukujący możliwości dokształcania w konkretnej 

dyscyplinie,
•  pracodawcy szukający informacji o charakterystyce absolwenta kierunków medycz

nych i /lub pokrewnych,
•  osoby odpowiedzialne za kształtowanie edukacji na studiach 1 i 2 stopnia,
•  organy nadrzędne merytorycznie, organizacyjnie i finansowo -  np. ministerstwa: 

nauki i szkolnictwa wyższego, zdrowia,
•  przedstawiciele samorządu zawodowego -  często współorganizatorzy szkoleń 

i kształcenia podyplomowego, określający pułap kwalifikacji dla kandydatów do za
wodu,

•  wykładowcy i nauczyciele innych niż dany kierunków kształcenia w zakresie nauk 
o zdrowiu, w poszukiwaniu możliwości wspólnej edukacji kandydatów na przy
szłych współpracowników.

З.1.З.З. Informacja prawna
W jej obszarze znajdą się, jak już wspomniano powyżej, wszystkie obowiązujące 

akty prawne-ustawy, rozporządzenia, uchwały, zarządzenia, przyjęte przez ustawo
dawcę, wydane przez odpowiednie ministerstwa lub ministrów, władze lokalne, sa
morząd zawodowy czy związki zawodowe -  dotyczące wszystkich aspektów funkcjo
nowania opieki zdrowotnej. Konieczne jest też uwzględnienie dostępności do 
statutów i zasad funkcjonowania, regulaminów wewnętrznych wszystkich organizacj i 
zawodowych, kodeksów etycznych oraz do kodeksu pracy i rozporządzeń regulujących 
sprawy zatrudnienia i wynagradzania pracowników.

Tego typu baza danych polskiej informacji prawnej dla ochrony zdrowia (na 
wszystkich etapach jej tworzenia i obowiązywania, tzn. projektów, komentarzy, aktów 
obowiązujących i wycofanych) powinna funkcjonować pod auspicjami ministerstwa 
zdrowia, w ścisłej współpracy z samorządami zawodowymi (które np. ponoszą odpo
wiedzialność za prowadzenie rejestru osób uprawnionych do wykonywania zawodu), 
ministerstwem nauki i szkolnictwa wyższego (ustawa o szkolnictwie wyższym, zasady 
i standardy kształcenia na szczeblu wyższym. Państwowa Komisja Akredytacyjna, 
Komisja Akredytacyjna Akademickich Uczelni Medycznych) oraz związkami zawo
dowymi (sprawy pracownicze, kodeks pracy). Ministerstwo, ze względu na pełnione 
ustawowo funkcje nadzorcze wobec resortu oraz obligatoryjny udział w tworzeniu 
wielu krajowych i międzynarodowych aktów prawnych, powinno udostępniać ws2yst- 
kie obowiązujące odnośne regulacje w wersji elektronicznej na własnej stronie in
ternetowej. Będzie to z jednej strony narzędzie realizacji zadań kontrolnych (punkt 
odniesienia dla prowadzonych działań), z drugiej — narzędzie wdrażania zadań — na
zwijmy to-opiekuńczych wynikających z nadzoru, C2yli udostępniania informacji bę
dących podstawą działań placówek podległych i przedmiotem rozliczania ich 
z wykonywania obowiązków.

Baza prawna powinna uwzględniać również rozporządzenia o charakterze międ^- 
narodowym, począwszy od podstawowych, takich jak konwencje o prawach człowieka 
i prawach dziecka, regulacje Unii Europejskiej, Światowej Organizacji Zdrowia, Or
ganizacji Narodów Zjednoczonych i jej agend. Międzynarodowej Organizacji Pracy,



wiodących towarzystw medycznych, pielęgniarskich, farmaceutycznych i in., aż po 
aktualne stanowiska czy rozporządzenia dotyczące bieżącej sytuacji spoleczno-eko- 
nomiczno-politycznej na świecie.

З.1.З.4. Informacja finansowa
W gospodarce rynkowej wszelkie sfery działalności publicznej (i nie tylko) po

winny mieć jasno określone zasady i źródła finansowania. Ma to swoje odniesienie 
również do nauk o zdrowiu, jak również działalności informacyjnej, w postaci ekono
miki ochrony zdrowia oraz ekonomiki informacji*"*. Podmiotami w tych procesach 
informacyjnych są zarówno osoby prawne (agendy administracyjne, placówki opieki), 
jak i osoby fizyczne (pracownicy, pacjenci). Należy podkreślić, że dla większości 
z nich działalność informacyjna ma charakter komplementarny bądź pomocniczy**, 
tzn. towarzyszy działalności głównej, jaką jest udział w realizacji opieki zdrowotnej 
wobec danej populacji.

Płatności w obszarze opieki zdrowotnej związane są przede wszystkim z podsta
wowymi i specjalistycznymi usługami medycznymi, pielęgniarskimi, oraz wszelkimi 
towarzyszącymi im usługami dodatkowymi (głównie badania analityczne, elektrora- 
diologiczne i in.). W obowiązuj ącym obecnie systemie za rozdział środków publicz
nych, pochodzących ze składek wszystkich zatrudnionych na ubezpieczenie zdro
wotne, odpowiada agenda wskazana (stworzona) przez ministerstwo zdrowia. Może 
ona wykupić usługi opieki zdrowotnej w placówkach publicznych lub prywatnych 
ochrony zdrowia, uzależniając swoją decyzję od proponowanej ceny i jakości danej 
usługi.

Pracownicy ochrony zdrowia, nie tylko szczebla kierowniczego, oraz pacjenci 
uczestniczą w przepływie informacji finansowej i korzystają z niej. Istnieją witryny 
internetowe płatników poszczególnych regionów i branż, na któiych powinny być pu
blikowane zasady przepływu środków dla pacjenta oraz zawierania umów finanso
wych z placówkami służby zdrowia.

Nie należy spodziewać się publikowania danych liczbowych dotyczących np. po
szczególnych umów, natomiast zasady działania, podjęte decyzje finansowe, raporty 
z wykorzystania środków -  te dane powinny być udostępniane, jako element informa
cji publicznej.

Rodzajem informacji finansowej jest wycena poszczególnych usług medycznych 
i opiekuńczych (standardy kosztów). Polega ona na określeniu -  na podstawie zuży
tych narzędzi i materiałów, czasu potrzebnego na wykonanie operacji, zabiegu itp., 
niezbędnych kwalifikacji, pomieszczeń i wyposażenia-wartości każdej z czynności 
poszczególnych kategorii pracowników służby zdrowia. Informacja o wycenie powin
na być dostępna wszystkim, w szczególności kadrze kierowniczej i administracji fi
nansowej.

Pokazuje ona jasno, jakie warunki spełniać musi:
-  placówka ochrony zdrowia, aby być konkurencyjna na rynku usług medycznych 

i opiekuńczych,
—pracownik opieki zdrowotnej, aby był wartościowy dla swojego pracodawcy.

Szerzej zob. np. J. Oleński: Ekonomika informacji. Podstawy. Op. cit.
”  Według rozróżnienia proponowanego przez J. Oleńskiego, tamże, s. 45-47.



Znajomość takiego cennika w resorcie ułatwia wewnętrzną, środowiskową kon
trolę działania płatnika, a dokładniej -  decyzji dotyczącycłi przyznawania lub nie fun
duszy poszczególnym placówkom.

Wycena usług jest przedmiotem działań również samorządów zawodowych. Po
szczególne izby powinny gromadzić, aktualizować i udostępniać informacje na ten 
temat, natomiast dane dotyczące zasad przyznawania i przepfywu środków powinny 
znaleźć się w zakresie obowiązków płatnika.

3.1.3.5. Informacja o opiece
Informacja związana z praktyką opieki zdrowotnej i wykor^stywana w codziennej 

pracy wydaje się być zbiorem najszerszym i najbardziej zróżnicowanym w całym pro
jektowanym systemie informacyjnym. Ogólnie, pod tym pojęciem mieszczą się dane 
dotyczące m.in.:
•  stanu zdrowia populacji objętej opieką danej placówki,
•  wynikaj ącycłi z niego potrzeb diagnostyczno-terapeutycznych,
•  współpracy w zespole terapeutycznym, między przedstawicielami poszczególnych 

nauk o zdrowiu,
•  zasad, procedur, instrukcji związanych z opieką nad pacjentem,
•  oraz zawarte w dokumentacji opieki i wszystkich działań opiekuńczych i admini

stracyjnych w placówce ochrony zdrowia.
Na tę różnorodność nakłada się specyfika potrzeb informacyjnych wynikająca 

z miejsca pracy (opieka zdrowotna publiczna lub prywatna, oddział szpitalny, przy
chodnia, dom opieki, poradnia specjalistyczna itd.) i zajmowanego stanowiska.

Należy jednak podjąć próbę zaprojektowania podsystemów informacji o charak
terze praktycznym dla poszczególnych grup zawodowych. Zadanie takie przypisane 
być powinno samorządom zawodowym, jako organizacjom reprezentującym i dbają
cym o interesy pracowników, a więc również zapewniającym im dostęp do wiedzy po
trzebnej na co dzień.

Dane o stanie zdrowia ludności i udzielonych świadczeniach są gromadzone 
w dokumentacji medycznej poszczególnych placówek opieki, ich nośnikiem będą 
również elektroniczne karty pacjenta.

3.1.3.6. Informacja o zarządzaniu
Pod tym pojęciem rozumieć należy przede wszystkim całość informacji dotyczą

cych realizacji działań w poszczególnych placówkach opieki zdrowotnej, w świetle 
stanu zdrowia odnośnej populacji i ponoszonych kosztów. Uwzględniają one -  zali
czane także do innych kategorii -  dane statystyczne, finansowe, logistyczne czy ka
drowe, jak również normy jakościowe i kodeksy etyczne.

Zarządzanie odnosi się również do sposobu kierowania niektórymi zawodami 
medycznymi, które posiadają własne samorządy; są to zawody: lekarza, pielęgniarki 
i położnej, aptekarza oraz diagnosty. Stąd w tym obszarze zagadnień mieścić się może 
informacja o formach organizacji zawodu i konselavencjach wynikających z przyna
leżności do niego, o organizacjach zawodowych, regulacjach prawnych.

W najpełniejszej formie informacja o zarządzaniu z pewnością może być dostęp
na w bazach i serwisach oferowanych przez poszczególne placówki, organy nadrzędne 
oraz organizacje, które z kolei najłatwiej znaleźć przez internetowe dziedzinowe por
tale informacyjne.



З.1.З.7. Informacja dotycząca zasobów ludzkich
W tej kategorii mieszczą się przede wszystkim ogólne, krajowe przepisy prawa 

pracy oraz przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, których przestrzegać muszą wszy
scy pracodawcy i pracownicy w Polsce, jak również przepisy regulujące rynek pracy 
i sprawy zatrudnienia na poziomie Unii Europejskiej.

Tu też należy zaliczyć dane dotyczące potrzeb kadrowych placówek według grup 
zawodowych (w skali kraju), informacje o wymogach kwalifikacyjnych i jakości pracy, 
a także o kompetencjach i kwalifikacjach wymaganych od kandydatów do zawodu, np. 
p r^  rejestracji pielęgniarek, zatrudnianiu lekarzy itp. Ponadto szczegółowe przepisy 
regulują sprawy zatrudnienia oraz warunków pracy w zawodach związanych z ochroną 
zdrowia. Wiąże się to np. z dopuszczalną liczbą dzienną godzin pracy radiologów, pra
cowników mających kontakt z substancjami toksycznymi itp. Specyfiką pracy osób 
bezpośrednio opiekujących się pacjentami -  lekarzy, pielęgniarek i położnych -  jest 
praca zmianowa i dyżury.

Do informacji pracowniczej zaliczyć należy także wszystkie dane dotyczące naj
ogólniej rzecz ujmując—funkcjonowania związków zawodowych: warunków członko
stwa, adresów i możliwości kontaktu z ich przedstawicielami, prowadzonych spraw, 
oferty pomocowej dla pracowników.

Tego typu informacje powinny być gromadzone i udostępniane przez zarządy 
związków zawodowych wspólnych i rozdzielnych dla poszczególnych zawodów ochro
ny zdrowia, z odpowiednimi odniesieniami, np. do specjalistycznych baz prawnych 
czy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Część takich zadań samorządy zawodowe już realizują -  np. prowadzą rejestiy 
osób pracujących w zawodzie, inicjują i koordynują prace nad standardami praktyki, 
określają wymogi i terminy egzaminów dla osób, które chcą po przerwie wrócić do 
wyuczonego zawodu.

Wymagania kwalifikacyjne i standardy zawodowe są opracowywane na podstawie 
odpowiednich obowiązujących aktów prawnych, programów kształcenia, zmieniają
cych się obowiązków dla konkretnych stanowisk i ról zawodowych. W związku z tym 
koordynowanie i aktualizacja norm jest zadaniem permanentnym, wymagającym 
stałej współpracy przedstawicieli danego zawodu z różnych środowisk i instytucji: 
władz resortowych, praktyków, naukowców, naucsycieli akademickich, działaczy sa
morządowych i związkowych. Ogniwem najpełniej łączącym wszystkie te sfeiy są 
z pewnością samorządy zawodowe.

З.1.З.8. Informacja logistyczna
Jak wspomniano w rozdziale 2.1, informacja logistyczna obejmuje dane dotyczą

ce budynków, infrastruktuiy i wyposażenia w sektorze opieki zdrowotnej. Dane w tej 
kategorii dotyczą dostępności usług pod względem dostosowania liczby miejsc 
i sprzętu koniecznego do wykonywania badań i prowadzenia terapii do potrzeb zdro
wotnych obsługiwanej populacji, a więc zarówno oferty placówek opieki zdrowotnej, 
jak i stopnia jej wykorzystania.

Informacje te są gromadzone przez wspomniane zakłady lecznictwa otwartego 
i zamkniętego, analizowane i uwzględniane w organach pełniących funkcje organi- 
zacyjno-zarządcze, przede wszystkim przez Narodowy Fundusz Zdrowia i jego od
działy. Taka wiedza została uwzględniona w propozycjach systemów opisanych 
w rozdziale 4.



3.1.3.9. Informacja analityczna (laboratoryjna)
Informacja laboratoryjna jest-wśród omawianych kategorii -  dość specyficzna 

pod względem formy. Dotyczy stanu zdrowia poszczególnych pacjentów, ujawniane
go we wskaźnikach funkcjonowania organizmu jako całości i/lub poszczególnych or
ganów, zarówno liczbowych, jak i graficznych esy obrazowych.

Specyfiką tej kategorii jest jej poufność, a więc niemożność przekazania wyników 
badań danego pacjenta nieuprawnionym osobom trzecim. Nie same wyniki więc, 
które pozostają przechowywane w dokumentacji pacjenta i niedostępne osobom do 
tego niepowołanym, ale raczej diagnozy są elementem wiedzy przekazywanej dalej 
dla celów zarządzania opieką, a więc m.in. tworzenia statystyki wystąpień pewnych 
schorzeń i nadzoru epidemiologicznego, oceny potrzeb kadrowych, kosztów opieki 
itp. Warto tu podkreślić ponownie znaczenie elektronicznej karty pacjenta jako narzę
dzia umożliwiającego dostęp do wyników ostatnich badań kolejnemu lekarzowi (nie 
zawsze jest to lekarz rodzinny), do którego trafia pacjent, co ogranicza konieczność 
wykonywania przez tego ostatniego tych samych badań po raz kolejny, a więc pr^czy- 
nia się do obniżenia ponoszonych kosztów.

3.1.3.10. Informacja o poszczególnych typach schorzeń oraz informacja 
związana z nadzorem epidemiologicznym

Wiedza o poszczególnych typach schorzeń budowana jest na podstawie danych 
statystycznych ilustrujących występowanie chorób według określonych kryteriów, 
przede wszystkim demograficznych i geograficznych. Szczególnie ważny jest moni
toring zachorowalności na choroby zagrażające życiu, takie jak gruźlica, malaria 
(w zależności od regionu), AIDS, nowotwory, ale także grypa. Informacje tego rodza
ju są gromadzone przez placówki lecznictwa otwartego i zamkniętego, przede wszyst
kim specjalistyczne, ale również ogólne, ośrodki nadzoru sanitarno-epidemiologicz- 
nego. Dla właściwego planowania opieki oraz reagowaniaw sytuacjach kryzysowych 
(tzw. epidemia grypy) niezbędne jest nie tylko permanentne gromadzenie takich in
formacji, ale również ich kumulacja, rozumiana jako budowanie wiedzy o sytuacji 
zdrowotnej i ryzyku zachorowań danej populacji oraz wykor^stywanie jej w planowa
niu, budowaniu strategii działania**, jak i nagłych przypadkach.

3.1.3.11. Informacja przestrzenna
Ta kategoria informacji została wyróżniona według kryterium zasięgu, a więc pod 

względem zakresu znajdą się tu dane dotyczące zarówno oferty usług zdrowotnych, 
potencjału kadrowego, jak i wskaźniki zachorowalności czy te dotyczące stanu finan
sów poszczególnych typów placówek i kosztów opieki, instytucji i programów eduka
cyjnych itd. Rozkład przestrzenny tych informacji służyć ma celom zarządzania, 
a więc wykorzystywany jest m.in. w procesach planowania, kontroli, podziału środków. 
Każda z baz czy też hurtowni danych powinna zapewniać możliwość przedstawienia 
danej kategorii informacji również według kryterium geograficznego.

Odnosząc przedstawione powyżej kategorie do typów informacji zaproponowa
nych w rozdziale 2 wydaje się, że mieszczą się one przede wszystkim w dwóch gru
pach: informacji w  domenie (informacja o działalności, o społeczeństwie, o zarzą
dzaniu i jej podkategorie, edukacyjna) oraz informacji o domenie (o społeczeństwie,

“  Zob. np. Narodowy program zdrowia na lata 2007-2015  [dokument elektroniczny]. Tryb do
stępu: http;//www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal_urrn_npz_90_15052007p.pdf dostęp
11.08.2008 г.

http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal_urrn_npz_90_15052007p.pdf


о działalności, о zarządzaniu, przestrzenna, naukowa). Ponadto w grupie informacji 
dla domeny można uwzględnić informację naukową i edukacyjną, a w grupie infor
macji terapeutycznej -  informację o społeczeństwie oraz o działalności. Jak wynika 
z powyższego zestawienia, nie jest to podział rozłączny, jako że poszczególne katego
rie występują w różnych grupach informacji. Wynika to z odmienności przyjętych kry
teriów podziału (podmiotowego i funkcjonalnego).
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Ryc. 3.1. Podsystemy informacji służby zdrowia według ogniw; ich wpływy łączą się 
w obszarze pracy wszystkich zawodów medycznych

Oprać, własne autorki na podst. Systemy zarządzania informacją w  opiece zdrowotną. Praktyczny przewodnik. 
Op.cit., s. 35.

Ryc. 3.1. jest próbą zilustrowania różnorodności kategorii informacji z obszaru 
zdrowia oraz osób i instytucji zaangażowanych w jej tworzenie, jak również z niej ko
rzystających. W części górnej wymieniono przykładowe instytucje uczestniczące 
bezpośrednio w codziennej opiece zdrowotnej, podstawowej i specjalistycznej. 
W części dolnej pokazano instytucje i obszary, w ramach któiych tworzona jest infor
macja podstawowa i specjalistyczna o charakterze naukowym, edukacyjnym, zawodo
wym, a także agendy służące populaiyzacji informacji. W części środkowej wymienio
no przykładowe grupy zawodowe uczestniczące w systemie zarówno jako twórcy 
informacji, jak i jej odbiorcy i użytkownity. Poszczególne grupy i jednostki korzystają 
nawzajem z generowanych przez siebie informacji.

Wreszcie uwzględniono także udział pacjenta w całej strukturze, któiyjest pod
miotem ws^stkich działań i procesów w nim zachodzących. Pacjent może korzystać -  
zależnie od.swoich potrzeb i kwalifikacji informacyjnych, bardziej lub mniej świadomie 
i kompetentnie oraz w różnym zakresie—z wszystkich informacji tworzonych przez 
poszczególne jednostki, w kolejnych obszarach działalności. Jest też dla nich źródłem 
danych będących podstawą działań systemu w stosunku do tej konkretnej osoby, 
w odpowiedzi na jej potrzeby zdrowotne.



3.1.4. Struktura, kanafy komunikacji

Rozległy system informacyjny, jak wynika choćby z powyższej próby charakteiysty- 
ki różnych tematycznych kategorii informacji i typów placówek, jest strukturą bardzo 
złożoną, wielopłaszczyznową, co implikuje niezbędność zastosowania przy jej budowa
niu najnowszych narzędzi teleinformatycznych. Tę złożoność można też zilustrować, 
próbując określić:
•  kanafy i kierunki przepływu informacji,
•  hierarchizację zasobów informacyjnych,
•  częstotliwość kontaktów międ?y wszystkimi instytucjami zaangażowanymi (i z tym 

związaną częstotliwość aktualizacji danych),
•  zasady i procedury udostępniania poszczególnych rodzajów informacji różnym 

kategoriom użytkowników.
Projektowanie każdego ogniwa i całej struktury RSI musi być poprzedzone nie

zbędnymi badaniami potrzeb informacyjnych użytkowników. Dokonane na tej pod
stawie decyzje wymagają później ustawicznego badania pod względem aktualności 
i dopasowania do potrzeb i wyborów u^kowników oraz przeprowadzania zmian w ra
zie dostrzeżonej konieczności.

Ryc. 3.2. stanowi próbę uporządkowania kierunków przepływu informacji dla wy
branych przykładów domen. Informacja wykorzystywana w działalności {informacja 
dla) jest pobierana i przyjmowana z agend związanych ze zdrowiem publicznym na 
poziomie międ^arodowym (poziom 1, np. WHO, UE, ONZ, ILO itp.) przez insty
tucje reprezentatywne dla poszczególnych obszarów (poziom 2 -  władze resortowe, 
samorządowe, agendy nadzorcze, finansujące, instytucje ubezpieczeniowe) 
i przekazywana do sfery praktyki (poziom 3 -  placówki podstawowej i specjalistycznej 
opieki zdrowotnej). Informacja powstająca w trakcie i wwyniku prowadzonej działal
ności -informacja w -  przepł^a do wskazanych vyyżej instytucji, a także jest z powro
tem wykor^stywana w usługach zdrowotnych. Jej część kierowana jest bezpośrednio 
do odbiorców, w przypadku służby zdrowia można tu wskazać kategorię szczególną: 
informacji terapeutycznej przeznaczonej bezpośrednio dla pacjenta (poziom 4). 
Natomiast zarówno wybrane instytucje, jak i placówki opieki zdrowotnej czy instytu
cje kultury, stanowią źródła informacji o, dostępnej wszystkim zainteresowanym.

Przedstawiciele poszczególnych poziomów (osoby, instytucje) mają dostęp do 
wybranych poziomów hierarchicznych informacji, odpowiednio do swoich potrzeb 
i kompetencji. Nie jest to jednak proste przyporządkowanie wymienionych wyżej po
ziomów użytkowników do kolejnych szczebli hierarchii zasobów. Użytkownicy ̂ skują 
prawo korzystania z tych kategorii informacji, które uznane zostafy za konieczne do re
alizacji przypisanych im zadań.

Przepływ informacji (w określonych kierunkach) odbywa się pewnymi konkret
nymi kanałami. W strukturze systemu również te kanały wymagają zdefiniowania lub 
co najmniej określenia pewnej hierarchii ichważności. Kanałem nazywana jest droga 
i sposób przekazywania informacj i od nadawcy do odbiorcy lub środek komunikowa
nia, przykładowo: bezpośrednie spotkanie, kontakt telefoniczny, elektroniczny, do
kument piśmienniczy, środki masowego przekazu itd.



Informacja dla

Informacja o ..

Informacja w ...

Informacja terapeutyczna

Ryc. 3.2. Юегипк! przepływu informacji w rozległym systemie informacyjnym 
na przykładzie sektorów opieki zdrowotnej oraz kultury

Oprać, własne.

Projektowanie systemu ma na celu m.in. określenie kierunków i kanałów prze
pływu informacji między jego elementami, implikuje formalne wskazanie kanałów 
preferowanych, w określonych sytuacjach nawet obowiązkowych. Ma to odzwiercie
dlenie w regulacjach określających sposób (formę) i częstotliwość dostarczania in
formacji w komunikacji pionowej oraz poziomej.



wynuana pozioma
Ryc. 3.3. Wymiana informacji w ramach relacji dziaJ/oddziat -  metaorganizacja

Źródło: Oprać, własne według: W. Komnata, Systemy informacyjne w  dziedzinie zdrowia publicznego ze  szczegól
nym uwzględnieniem roli informacji w  zarządzaniu szpitalem. W: Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia. Wyd. 2. 
Kraków 20011. Z. s. 187-206.

Komunikacja o charakterze naukowym tradycyjnie wykorzystuje te kanafy, które 
spełniają dwa podstawowe warunki: są wiaiygodne zarówno dla autorów, jak i cz3rt̂ el- 
ników oraz pozwalają na jak najszybsze przekazanie informacji odbiorcy. Teksty 
naukowe, wyniki badań itp. publikuje się w czasopismach, a kompendia o charakterze 
ogólnym, dydaktycznym, historycznym -  w wydawnictwach zwartych. Teksty te są 
dostępne zarówno bezpośrednio dla każdego zainteresowanego, jak i pośrednio -  
przez biblioteki, placówki i/lub serwisy informacyjne. Obowiązek dokształcania, jaki 
nałożony jest na przedstawicieli nauk o zdrowiu, określa pośrednio częstotliwość ko- 
r^stania ze źródeł o charakterze naukowym -  np. według częstotliwości ich ukazywa
nia się bądź potrzeb wynikających z harmonogramu uczenia się (np. na kursach czy 
specjalizacjach).

Kanałem wymiany informacji naukowych są również różnego typu spotkania -  
konferencje, sympozja, zjazdy- grupujące specjalistów, pozwalające na dyskusje, jed
noczesne porównywanie danych i wyciąganych wniosków.

Wszelkie informacje o charakterze prawnym, regulujące funkcjonowanie systemu 
opieki zdrowotnej, dotyczące poszczególnych grup zawodowych (ustawy o zawodach), 
kształcenia podstawowego i specjalistycznego, instytucji, ubezpieczenia społecznego, 
finansowania działalności, rozporządzenia wewnątrzresortowe itp. publikowane są 
obowiązkowo w dziennikach urzędowych odpowiedniego szczebla, a ich adresaci mają 
obowiązek znać ich treść i do niej się stosować. Wszelkie dane powstające w wyniku 
realizacji zaleceń zawartych w postanowieniach prawnych przekazywane są także w spo
sób ustalony przez zainteresowane strony -  korespondencją urzędową bądź np. łącza
mi teleinformatycznymi (por. np. model Karlińskiego, rozdz. 4.3).



Informacja praktyczna, dotycząca i wykor2ystywana w codziennej pracy, jest prze
kazywana kanałami formalnymi i nieformalnymi, w komunikacji wewnętrznej (insty
tucjonalnej) i zewnętrznej (np. jako podstawowy element sprawozdawczości). Na 
przykład wszystkie elementy opieki nad pacjentem muszą być zapisane w formie 
ustandaryzowanej dokumentacji pacjenta -  na odpowiednich drukach lub w tzw. 
elektronicznym rekordzie pacjenta. Częstotliwość aktualizacji danych, jak i upraw
nienia do jej dokonywana, są tu również ściśle określone. Pracownicy między sobą 
kontaktują się oczywiście też w sposób nieformalny, w rozmowach pozbawionych 
elementu hierarchiczności czy sprawozdawczości.

Do informacji o wymiarze praktycznym zaliczono w omawianym przykładzie także 
informację terapeutyczną, której zakładanym odbiorcą jest pacjent i/lub jego rodzina 
(opiekunowie). Informacja taka powinna być udostępniana w kontakcie bezpośred
nim, przy optymalnym wykorzystaniu kanałów charakterystycznych dla takiej sytu
acji, a więc werbalnego i niewerbalnego. Poza przekazaniem informacji o diagnozie 
i rokowaniach, konieczne może się okazać uzupełnienie o charakterze edukacyjnym 
(przeszkolenie pacjenta co do sposobu postępowania w jego stanie czy zmiany stylu 
życia), jak również współczucie i zrozumienie wyrażone zachowaniem, gestem, spoj
rzeniem, poświęceniem czasu danej osobie.

Pierws^ kontakt z pacjentem -  gdy zgłasza się on do pracownika opieki zdrowot
nej z odczuwanym problemem zdrowotnym -  ma wymiar formalny, ponieważ lekarz 
lub pielęgniarka do zebrania jak największej ilości informacji o konkretnej osobie 
stosuje standardową formę wywiadu (odpowiednio: lekarskiego, pielęgniarskiego),
0 zakresie dopasowanym do sytuacji (liczba i rodzaj pytań zależą od tego, czy jest to np. 
pierwsza kontrola dziecka zdrowego w poradni rejonowej, czy promowanie do szpi
tala osoby z poważnymi schorzeniami).

Informacje pracownicze, tzn. dotyczące różnorodnych spraw związanych z zatrud
nieniem, częściowo mieszczą się w obrębie komunikacji prawnej (zastosowanie mają 
więc tu odpowiednie, odnotowane już dla tej kategorii kanały przepływu informacji), 
a częściowo są przekazywane w ramach komunikacji wewnątrz organizacji, w relacjach 
pionowych (przełożony-podwładny-przełożony) i poziomych. Wykorzystuje się tu 
także kanały formalne -  przede wszystkim komunikację pisemną (akta osobowe, 
podania itp.), jak również kontakty bezpośrednie: osobiste czy telefoniczne.

Kanały formalne komunikacji są wykorzystywane w komunikacji wewnętrznej 
innych instytucji i organizacji, w tym samorządów zawodowych, ministerstw, towa
rzystw naukowych, szkół wyższycłi i innych placówek edukacyjnych, związków zawo
dowych itd. Różnorodność form jest tu ogromna-od spotkań bezpośrednich, takich 
jak walne zgromadzenie, posiedzenia prezydium czy rady naukowej, zebrania człon
ków, poprzez sprawozdania, dane statystyczne, korespondencję wewnętrzną, różnego 
typu biuletyny, gazetki (i inne formy publikacji), do poczty elektronicznej czy siecio
wych list dyskusyjnych, portali internetowych.

Placówki wykorzystują też różne kanały w celu komunikacji z odbiorcą zbioro
wym, zewnętrznym, jakim jest całe społeczeństwo lub poszczególne jego grupy (np. 
środowisko lokalne czy grupy pewnego lyzyka zdrowotnego). Celem tej komunikacji 
jest przede wszystkim informacja o działalności podmiotów oraz związana z szeroko 
pojętą promocją własnej działalności. Zasięg tych form jest -  można by rzec -  nieogra
niczony, zależny od pomysłowości autorów i skuteczności oddziaływania danego ka
nału. Przykładowo wymienić można: ulotki i broszury informacyjne, plakaty, reklamy
1 programy medialne o charakterze promocyjnym, spotkania i imprezy masowe (np. 
marsze), telefony zaufania, bezpłatne badania, strony internetowe, ulotki i opakowa



nia leków. Przepływ informacji w systemie ochrony zdrowia (choć nie tylko w tej 
strukturze) charakteryzuje współcześnie ogromne tem po pojawiania się coraz 
nowszych informacji, z tendencją ku dalszemu przyspieszaniu, a w konsekwencji 
również -  selekcja danych, spowodowana niemożnością „skonsumowania” wszyst
kich informacji.

Wybór kanałów związanyjest także z podziałem grona potencjalnych użytkowni
ków na grupy uprawnione lub nie do posiadania danej wiedzy. Informacja terapeu
tyczna jest przynajmniej częściowo związana z prawem pacjenta do informacji, dostęp 
do danych finansowych jest ograniczony dla wąskiego grona zainteresowanych (de
cydentów, płatników i realizatorów usług), nie może więc być organizowany w sposób 
dowolny, nieformalny. Np. omawiane w rozdziale 6.2. badania B. Niedźwiedzkiej po
twierdziły prawo menadżerów opieki zdrowotnej do posiadania informacji o planach 
i decyzjach resortowych.

3.2. Propozycja modelu rozległego systemu 
informacyjnego

Omówione w pierwszej części tego rozdziału elementy systemu wymagają upo
rządkowania w pewnej strukturze. Podstawowy, ogólny schemat powinien być tróje- 
lementowy (odpowiadający triadzie informacyjnej uczestników -  zob. 3.1.2), tzn. 
obejmować zbiory informacji oraz jej twórców/źródła i użytkowników. Elementy te 
uzupełniają się wzajemnie, tworząc całość, co obrazuje na ryc. 3.4. uzyskiwane za każ
dym razem z ich połączenia koło. Innymi słowy, wszystkie są konieczne dla właściwe
go funkcjonowania systemu.

Projektowany model ma charakter morfologiczno-procesowy, tzn. uwzględnia 
w swojej budowie elementy konieczne dla właściwego przebiegu procesów informacyj
nych oraz możliwy przebieg tychże, poprzez odpowiednie zachowania poszczególnych 
ogniw struktury. Model ten uwzględnia również zależności zewnętrzne systemu z oto
czeniem, tzn. pobieranie -  odpowiednio do potrzeb -  informacji zewnętrznej bądź ofe
rowanie dostępu do zasobów własnych podmiotom nie zaangażowanym bezpośrednio 
w działalność w danym obszarze tematycznym (instytucje nadzorcze, media itd.). Ze 
względu na swoją funkcję* ,̂ można go uznać za model ułatwiający przedstawienie pro
blemu poprzez graficzną reprezentację związków funkcyjnych i strukturalnych.

Zaprezentowany model pozwala na ujawnienie typowych elementów systemu 
idealnego, z punktu widzenia informacji naukowej. Są nimi;
•  zadanie-tzn. realizacja procesów informacyjnych,
•  wejście -  dane dostarczane przez różnych uczestników systemu,
•  wyjście -  wiedza uzyskiwana w wyniku przetwarzania danych i informacji przez 

poszczególnych uż}i:kowników,
•  struktura hierarchiczna -  uporządkowanie i powiązanie danych elementarnych,
•  przebieg-kierunek, częstotliwość, formy realizacji procesów informacyjnych,
•  otoczenie -  elementy środowiska dostarczające informacji zewnętrznej,
•  wyposażenie -  strona techniczna i architektura systemu (zob. rozdz. 3.4.),
•  działalność ludzka -  określenie działań koniecznych ze strony człowieka, zwłaszcza 

wzakresie inteфretacji danych, przetwarzania informacji, wykorzystywania wiedzy, 
definiowania przepływów informacyjnych itd.

Zob. J. L. Frąckiewicz: Systemy sprawnego działania. Wrocław 1980.



Rye. 3.4. Propozycja modelu rozległego systemu informacji
Oprać, własne.

Ze wskazanej na lyc. 3.4 ogólnie informacji można wydzielić podzbiory tematycz
ne (zob. rozdz. 3.1.2) informacji naukowej, edukacyjnej, o opiece, o zarządzaniu itd. 
W zbiorze źródeł informacji znaleźć się powinny wszystkie placówki (niezależnie od 
typu i szczebla), do zadań któiych należy tworzenie, gromadzenie, opracowanie i/lub 
udostępnianie informacji. Można założyć, że dalsze różnicowanie pewnych typów 
instytucji na poszczególne placówki pozwoli na „dopisanie” do schematu kolejnych 
okręgów, na wyższym poziomie szczegółowości. W grupie instytucji znajdą się rów
nież te funkcjonujące w strukturach sieciowych (np. inspektoratów sanitarnych, 
stacji krwiodawstwa); dotarcie do jednego ogniwa z takiej struktuiy pozwoli na korzy
stanie z informacji całej sieci, dzięki jej wewnętrznemu (pod) systemowi informacyj
nemu.

Warto nadmienić, że w grupie źródeł informacji można również wymienić osoby, 
które uczestniczą w procesach informacyjnych, reprezentując instytucje, w imieniu 
któiych się wypowiadają. W schemacie mieści się także triada informacyjna opisana



już powyżej, obejmująca trzy kluczowe typy uczestników systemu. Struktura okrę
gów pozwala na „przesuwanie” wybranych elementów systemu na pozycje główne, 
a to z kolei -  na swobodne korzystanie z różnych rodzajów informacji przez wszystkich 
zainteresowanych.

Podstawowy układ trzyelementowy struktury systemu ustalono jako konieczny 
dla realizacji przepływu informacji. Brak któregokolwiek z elementów uniemożliwił
by prawidłowe funkcjonowanie systemu informacji. I tak na przykład pozostawienie 
w strukturze tylko elementów w kategoriach „informacja” i „źródło” spowodowałby 
faktyczne nieistnienie tej pierwszej -  zgodnie z twierdzeniem, że informacja nie
odebrana lub nieodczytana nie może spełniać swojej podstawowej funkcji.

Z kolei usunięcie elementu „informacji”, a pozostawienie wyłącznie „źródeł” 
i „u^kowników”, narusza samą istotę struktury, jakąjest rozległy system informa
cyjny przecież, a więc poddaje w wątpliwość budowanie tego typu konstrukcji. Jak zo
stanie pokazane w kolejnym rozdziale, właśnie brak niektórych kategorii informacji 
w istniejących lub projektowanych, analizowanych systemach, był przyczyną podjęcia 
próby zbudowania omawianego modelu, który ten błąd pozwoliłby wyeliminować.

Struktura obejmująca tylko „informację” i „użytkownika” grozi znacznym upo
śledzeniem funkcjonalności, ze względu m.in. na niemożność weryfikacji pierwszego 
członu. To „źródło” przecież należy do podstawowych kryteriów oceny informacji, jak 
również przyspiesza przebieg poszukiwań informacyjnych -  łatwiej uzyskać odpo
wiedź na pytanie, jeśli wiadomo, gdzie szukać, niż zaczynać poszukiwania bez jakiej
kolwiek wiedzy, gdzie można znaleźć odpowiedź.

Przedstawiony model zobrazowano danymi dla systemu informacji w opiece 
zdrowotnej. Przykładowo: informacja terapeutyczna, której źródłem jest placówka 
lecznictwa otwartego lub zamkniętego, a przekazicielami przedstawiciele zawodów 
zdrowotnych w niej zatrudnionych, jest kierowana do pacjenta -  odbiorcy komunika
tu. Natomiast informacja dla opieki zdrowotnej, pochodząca z instytucji naukowo- 
badawczej, kierowana jest do odbiorcy indywidualnego i/lub grupowego, np. wybra
nych kategorii zawodów zdrowotnych. Analogicznie model ten można zastosować 
również w innych typach działalności, np. w sferze kultury.

Wysoki stopień ogólności opisywanego modelu pozwala na dostosowanie jego 
wdrożeń do warunków krajowych lub wymogów międzynarodowych, np. struktury 
przedmiotowej systemu informacyjnego proponowanej przez Światową Organizację 
Zdrowia. Świadome i umiejętne korzystanie z informacji jest jednym z warunków 
realizacji celów zzxawno Narodowego programu zdnrwia,\2k  i założeń polityki proz
drowotnej Zdrowie dla wszystkich ̂ ШO. Umożliwia tworzenie i wykorzystywanie 
własnego, oraz udział w ponadnarodowych zdrowotnych systemach informacyjnych, 
takich jak HEGIS'®, tworzony w skali europejskiej przez Światową Organizację Zdro
wia”, w którym gromadzone są dane o stanie zdrowia ludności i czynnikach zagroże
nia w poszczególnych regionach geograficznych.

Można również rozpatrywać zastosowalność modelu do systemu kultury, tak jak 
go definiuje Marian Golka“ , zwłaszcza do układu instytucji obiegu (dzieł sztuki, ar-

"* Health and Envjronment Geographic Information System - System Informacji Przestrzennej dla 
Obszarów Zdrowia i Środowiska Naturalnego.

Zob. np.: Development o f  a National Health and Environment Geographic Information System  
(HEGIS) fo r  countries in Central and Eastern Europe. Kopenhaga 1996. Tryb dostępu: http://whqlib- 
doc.who.int/euro/1994-97/EUR_ICP_CEH_257(A).pdf; Development o f  a Health and Environment 
Geographic Information System (HEGIS) fo r  Poland. Kopenhaga 1999. Tryb dostępu: http:// 
www.who.dk/document/e67563.pdf

Zob. M. Gołka: Kultura jako system. Poznań 1992; także tegoż: Socjologia kultury. Warszawa2007.

http://whqlib-
http://www.who.dk/document/e67563.pdf


tefaktów kultury, informacji), takich jak galerie, biblioteki, wydawnictwa, urzędy róż
nego szczebla związane z kształtowaniem i realizacją polityki kulturalnej; ale również 
pozostałych układów: tworzenia, obecności i odbioru. Dotyczy to zarówno informacji
0 samych obiektach kultuiy, jak i informacji potrzebnych do ich tworzenia lub udo
stępniania. Jak wspomina M. Gołka, przepłjw informacji jest jednym ze sprzężeń 
występujących wewnątrz systemu kultury i łączących go z nadsystemem (przede 
wszystkim społecznym)^'.

Zależnie od rodzaju posiadanych uprawnień, użytkownik może w systemie rozle
głym uzyskać dostęp do różnych kategorii informacji zarządczej, np. według podziału 
zaproponowanego przez J. A. Senna“ , czy też informacji potrzebnej do budowania 
wiedzy w organizacji i życiu gospodarczym. W tym przypadku chodzi przede wszyst
kim o informacje umożliwiające budowanie wiedzy typu know-what i know-why^. 
Przykładem zbliżonej kategoryzacji informacji zdrowotnej mogą być zasoby groma
dzone przez WHO czy Unię Europejską.

Uporządkowanie procesów informacyjnych może również przyjąć postać stworze
nia jednego portalu informacyjnego dla domeny^"'. Portal ten dawałby możliwość po
szukiwań w zasobach informacyjnych wielu ins^ucji i serwisów, poszukiwań ograni
czonych w sposób formalny uprawnieniami użytkownika. Grono użytkowników 
podzielić można na trzy grupy podstawowe wg proponowanej triady: pracowników 
reprezentujących praktykę działalności, pracowników urzędów zarządzających i nad
zorujących działanie danego sektora oraz tzw. pozostałych użytkowników, czyli osoby 
nie związane w żaden sposób zawodowo z dziedziną, ale zainteresowane uzyskaniem 
informacji.

W przypadku przedstawicieli zawodów medycznych, zwłaszcza posiadających sa
morząd zawodowy, uprawnienia te byłyby związane z unikatowym dla każdego pra
cownika numerem rejestrowym (wymagałoby to odpowiedniej aktualizacji informa
cji o wykonywaniu bądź odejściu z zawodu). IDostępne dla nich dane zależne będą od 
uprawnień wynikających z faktu pracy w konkretnej dziedzinie oraz przynależności 
do grupy zawodowej (np. dostęp do wybranych serwisów finansowany przez samorząd 
zawodowy lub towarzystwo naukowe, którego użytkownik jest członkiem).

Dostęp do danych dla użytkowników związanych z zadaniami menedżerskimi
1 organizacyjnymi również byłby zależny od posiadanego kodu dostępu, przydziela
nego w ramach reprezentowanej przez nich instytucji. Ta grupa użytkowników mo
głaby korzystać przede ws^stkim z danych związanych z dokumentacją i sprawoz
dawczością obowiązkową w sektorze ochrony zdrowia.

Dostęp dla pacjentów byłby swobodny (bez konieczności podawania kodu), ale 
w oczywisty sposób ograniczony tylko do wybranych typów informacji, przede wszyst
kim o charakterze edukacyjnym, słownikowym czy promocyjnym oraz do bibliogra
ficznych i katalogowych baz danych, podstawowych danych teleadresowych czy staty
stycznych, jak również np. do wybranych baz pełnotekstowych. Według kategoryzacji 
przedmiotowej pacjentowi należy przede wszystkim zapewnić dostęp do podstawo
wych informacji o schorzeniach, uwrażliwiających na pewne objawy, które mogą

Zob. szerzej M. Gołka: Socjologia kultury. Op. cit., s. 275.
“  Zob. rozdz. 1 . 1 przypis nr 8.
“  Zob. D. T. Dziuba: Gospodarki nasycone informacją i wiedzą. Warszawa 2000, s. 55 i n.

Podobną propozycję -  stworzenia portalu informacji w polskiej ochronie zdrowia, pozwalają
cego na dostęp do danych zarówno społeczeństwu, mediom, jak i osobom zajmującym się zawodowo 
zdrowiem publicznym, proponowali B. Wojtyniak i P. Goryński w opracowaniu przygotowanym dla 
potrzeb WHO System informacyjny w ochronie zdrowia w Polsce. Elementy oceny. Warszawa 2006.



świadczyć о zagrożeniu dla zdrowia, oraz promujących zdrowy styl życia. Konieczna 
jest także wiedza na temat organizacji publicznej służby zdrowia i dostępu do niej. 
Skierowania do tego typu serwisów można umieścić na stronie głównej portalu, co 
pozwoli zainteresowanym konkretnymi zasobami na przejście bezpośrednio na wła
ściwy adres, ale również pozostawić je dostępnymi dla wyszukiwań prowadzonych po 
wejściu „w głąb” systemu.

Stworzenie wspomnianego portalu wymaga rozbudowanego aparatu wyszuki
wawczego, zapewniającego możliwość prowadzenia wyszukiwania we ws^stkich ba
zach wchodzących w skład systemu. Oprócz oczywistych powiązań technicznych 
(łącza telekomunikacyjne, sprzęt, oprogramowanie) niezbędne byłyby prace nad 
językami informacyjno-wyszukiwawczymi, z uwzględnieniem różnic w postrzeganiu 
świata, a w związku z tym w stosowanym słownictwie (potocznym lub naukowym, 
ogólnym lub specjalistycznym, odrębnym dla każdej dziedziny) i przekładaniu ter
minów z wyrażeń proponowanych przez użytkownika na wyrażenia poszczególnych 
języków (przedewszystkim ̂ asyi\^&C]\Ył\lO,Klasyfikacjibadań laboratoryjnych, 
International Classification of Nursing Practice).

Działania takie wymagają określenia warunków technicznych tworzenia systemu, 
metod reprezentacji wiedzy oraz oceny efektywności całego, jak i poszczególnych 
podsystemów.

Ponadto kategorie informacji według podziału przedmiotowego i funkcjonalne
go, dostępne w takim systemie, spełniają kryteria stawiane informacji wykorzystywa
nej w procesach zarządzania na poszczególnych poziomach; operacyjnym, taktycz
nym i strategicznym, według propozycji W. Flakiewicza przedstawionej w tabeli 3.1.

Tabela 3.1
Cechy ogólne informacji (dla wszystkich funkcji, dziedzin zarządzania i s trum ieni informacji)

kryteria poziom operacyjny
poziom taktyczny 

i strategiczny
poziom wiedzy 

i danych

1. intensywność wysoka zmniejszająca się na rzecz 
informacji incydentalnej

opiera się na wszystkich 
informacjach dla 
wszystkich poziomów, 
dostarczając informacji 
opartych o algorytmy 
formabe i heurystyczne

2. stopień stypizowa
nia

wysoki zmniejszający się na rzecz infor
macji o zindywidualizowanej 
treści i formie

3. tematyka zróżnicowana koncentrowana na problematyce 
kluczowej systemu gospodarczego

4. szczegółowość wysoka przewaga ujęć syntetyzujących 
(agregatowycli)

5. dokładność wysoka przewaga wariantów, hipotez 
i możliwości o różnych stopniach 
prawdopodobieństwa

6. algorytmizacja proste algorytmy 
formabe

złożone algorytmy formalne oraz 
heurystyczne

7. orientacja na dckmnent na problem

8. język opisu obiektowy relacji i modeli

9. typ informacji głównie jawne głównie uwikłane

10. źródła informacji wewnętraie przewaga zewnętrznych

Źródło: W. Flakiewicz: op. cit., s. 58.



3.3. Metody reprezentacji wiedzy w systemie informacji 
dla domeny zdrowia

Przy projektowaniu organizacji wiedzy w systemach informacji stosuje się przede 
wszystkim metody empiiyczne: statystyczne, historyczne i pragmatyczni^, odwołując 
się najczęściej do podziału dyscyplinarnego, historii rozwoju danej dyscypliny oraz sta
tystyki występowania pewnych zjawisk. Specyfika nauk o zdrowiu wymaga zawarcia 
w projektowanym systemie zarówno wiedzy deklaratywnej (o obiektach, sytuacjach 
i zachodzących między nimi relacjach), jak i wiedzy proceduralnej (o operowaniu dany
mi ze zbioru w ied^ deklaratywnej). Wiedza ujmowana w systemie informacji dla ob
szaru zdrowia jest wiedzą naukową w tym sensie, że zawiera informacje wiarygodne 
o rzeczywistości (choć jest to często wiarygodność zakładana i wymagana przez regula
cje prawne dotyczące gromadzenia informacji, nie w każdym przypadku sprawdzona), 
które to informacje są wykorzystywane dla celów bądź naukowych, bądź organizacji 
praktyki opieki nad pacjentami^. Analogiczne zasady stosować się będą do systemu in
formacji o kulturze.

Systemy pojęć przyjętych w badanym obszarze odzwierciedlają klasyfikacje termi
nologiczne, nazewnictwo oraz języki informacyjno-wyszukiwawcze scharakteryzowane 
w rozdziale 7. W systemach informacji katalogowej i bibliograficznej polskich bibliotek 
medycznych stosuje się polskojęzyczną wersję Medical Subject Headings -  MeSH. 
W zagranicznych serwisach bibliograficznych i pełnotekstowych najpopularniejszym 
używanym ję^kiem informacyjno-wyszukiwawczym jest MeSH”  W systemach staty
stycznych i faktograficznych stosowane jest nazewnictwo przyjęte w klasyfikacjach 
z rodziny WHO (np. ICD-10) czy w klasyfikacji pielęgniarskiej (ICNP). Organizację 
MeSH i klasyfikacji WHO oparto o podział dyscyplinarny, natomiast ICNP jest przykła
dem klasyfikacji „dwuosiowej” (oś „przedmiotówopieki” oraz oś „interwencji pielę
gniarskich”) opartej o podział kategorialny.

W międzynarodowej działalności dotyczącej kultury często stosowanym narzę
dziem terminologicznym jest Tezaurus UNESCO, poza nim pojawiają się również 
rozwiązania indywidualne, jak np. tezaurusy opracowane przez Boekman Founda
tion lub The Getty Institute (AAT, ULAN, TGN).

Uznając za E. Artowicz^*, że reprezentacja wiedzy jest to m.in. sposób odwzorowa
nia fragmentu świata w określonym czasie oraz rodzaje transformacji dokonywane 
przez system (wyszukiwanie informacji, wnioskowanie), niezbędnym wydaje się 
przeanalizowanie rozległego ̂ stemu informacji pod tym kątem. Wspomniane powy
żej języki informacyjno-wyszukiwawcze dostosowują swoją strukturę do tradycyj
nych podziałów nauk o zdrowiu na dziedziny i specjalizacje, a głębiej -  przedmioty 
ich zainteresowań i metody pracy. W nazewnictwie odwołują się często do przyjmo
wanego wcześniej mianownictwa anatomicznego. Różnice w postrzeganiu rzeczywi-

“  Zob. B. Sosińska-Kalata: Językinformacyjno-wyszukiwawczyjako narzędzie organizacji wie
dzy. „Zagadnienia Informacj i Naukowej” 2001 nr 2, s. 28-42.

Zob. Nowa encyklopedia powszechna PWN. Warszawa 1997, s. 733. Cyt. za: B. Sosińska-Ka- 
lata: Modele organizacji w iedzy w systemach wyszukiwania informacji o dokumentach. Warszawa 
1999, s. 19.

”  W rozdziale 7 przedstawiono pokrótce problemy, jakie może to stwarzać użytkownikowi nie
przygotowanemu do korzystania z  tego narzędzia.

“  E. Artowicz: op. cit.



stości między przedstawicielami tej samej dyscypliny, a nawet dziedziny czy obszaru 
badawczego, najłatwiej dostrzec w procesie tłumaczenia talciego narzędzia. Struktu
ra języka oryginalnego, rozbudowanie pewnych kategorii pojęciowych kosztem in
nych, w pośredni sposób informują zarówno o sposobie rozumienia oraz przykłada
nia wagi do pewnych problemów, jak i o polityce finansowania wybranych kierunków 
badań. Specyfika interpretacji zjawisk i stosowanego do nich nazewnictwa, wraz ze 
specyfiką zakresu wyrażeń danego języka (rozbudowanego słownictwa) i trudności 
w dokonaniu optymalnego przekładu na języki narodowe również ujawniają odmien
ne sposoby postrzegania tych samych zagadnień.

W każdym kraju w systemie odzwierciedla się unikatowe, „narodowe” podejście 
do danego zawodu. Odzwierciedla ono nie tylko historyczny rozwój, postrzeganie 
całej dyscypliny i jej poszczególnych narzędzi, ale też pewne dominanty i różnice 
w finansowaniu badań dotyczących szczegółowych problemów. Dla działów bardziej 
rozwiniętych w oczywisty sposób również bardziej rozwinięte jest słownictwo języka 
informacyjno-wyszukiwawczego.

Badania^’pokazują preferencyjne traktowanie medycyny w stosunku do nauk 
pokrewnych w organizacji systemów informacyjno-wyszukiwawczych. Wyszukiwanie 
w znanych bazach terminów będących nazwami diagnoz pielęgniarskich dało pozy
tywne rezultaty tylko w przypadku zasobów National Library of Medicine w USA, co 
uzyskano dzięki zaangażowaniu w prace nad Unified Medical Language System re
prezentantów różnych nauk o zdrowiu. Poszukiwania w innych bazach przynosiły 
oczekiwany rezultat tylko w sytuacji, gdy terminologia pielęgniarska była tożsama 
z medyczną. Tymczasem, jak pokazują to autorki przywoływanego artykułu, ̂ u ac ja  
pacjenta z konkretnym schorzeniem stanowi dla przedstawicieli obu nauk zupełnie 
odmienne zadanie terapeutyczne, jako że inne były (i są) cele wyodrębniania się 
i funkcjonowania zawodów lekarskiego i pielęgniarskiego. Diagnoza dotycząca np. 
otwartego złamania kości dla medycyny zakłada konieczność podjęcia interwencji 
chirurgicznej, której celem ma być właściwe złożenie kości i -  w miarę potrzeb i moż
liwości -zs^cie  rany. Ta sama diagnoza wymaga od personelu pielęgniarskiego wła
ściwego opatrywania rany tak, aby uniknąć powikłań związanych z zakażeniem czy 
bliznowaceniem oraz podawania leków uśmierzających ból, a następnie od fizjotera
peuty podjęcia w stosownym czasie rehabilitacji tegoż pacjenta w celu przywrócenia 
mu dawnej sprawności uszkodzonej kończyny. Z powodu tych różnic oraz często nie
wielkiego odzwierciedlenia opieki pielęgniarskiej w systemach informacji nauko
wej, statystycznej czy organizacyjnej, pielęgniarki prowadzą prace nad rozwojem kla
syfikacji terminów specyficznych dla ich działalności naukowej i praktycznej^”.

W systemach faktograficznych korzysta się przede wszystkim z nazw jednostek 
chorobowych czy wykonanych procedur. Odzwierciedla to podstawowy cel tworzenia 
takich systemów informacji, jakim jest dostarczanie danych statystycznych dla celów 
finansowych, zarządzania, planowania, badań naukowych itd.

Dostępność narzędzi multimedialnych pozwala na dokładniejsze odwzorowanie 
rzeczywistości poprzez wykorzystanie możliwości przedstawienia danego tematu 
(zagadnienia) nie jednym, ale wieloma kanałami. W sposób najbardziej oczywisty 
jest to wykorzystywane w systemach edukacyjnych, eksperckich i dokumentacji pa
cjenta, w której zwłaszcza wyniki badań w formie zdjęć czy grafów uzupełniane są opi
sem słownym. Z drugiej strony również można zakładać, że różnorodność form gra-

“  Zob. np. M. Baernhodt, N. M. Lang; Why an ICNP? Links among quality, information and po 
licy. „International Nursing Review” 2003, vol. 50 nr 2, s. 73-78.

Zob. rozdz. 7.



ficznych oraz różne zakresy pojęć (np. w przypadku posługiwania się językiem ob
cym) pozwalają uzyskiwać nieoczekiwane wyniki lub kojarzyć pewne fakty, które bez 
tych rozwiązań technicznych nigdy nie byłyby skojarzone.

Odnosząc zagadnienie reprezentacji wiedzy do systemów obsługujących sferę kul
tury, powrócić należy do wspomnianego już problemu niejasności terminologicznych 
w obrębie samej dyscypliny wiedzy o kulturze (zapożyczenia terminologiczne z innych 
nauk humanistycznych, zbyt szerokie definiowanie pojęć, niejednoznaczność przekazów 
kultury i przekazów o kulturze, wielość znaczeń w zależności od kontekstu), a w konse
kwencji -  także w istniejących narzędziach lingwistycznych. Z. Jarmoszuk wielokrotnie 
wskazywała to jako podstawową pr2yczynę trudności w organizowaniu wiedzy i realizacji 
procesów informacyjnych w kulturze^'. Przeprowadziła ona analizę podstawowych języ
ków informacyjno-wyszukiwawczych pod względem ich potencjału obsługi gęstemu in
formacji o kulturze^ .̂ Pokazała w niej, na ile przyjęta w nich interpretacja pojęcia kultura 
wynika z tradycji badań historycznych danego regionu c^grupyjęzykowej, pierwotnego 
przeznaczenia języka (np. Klasyfikacja Bibliotek Kongresu), C2y też jak na jego zakres 
wpływa gramatyka danego języka informacyjno-vyyszukiwawczego. Autorka pisze we 
wnioskach: System taki powinien być przede wszystkim dla użytkozmika latvoy w obsłu
dze i dostępie, ipmńnien vjykorzystywacjęzyk naturalny. (...) Wykorzystanie języków 
hasełprzedmiotowych do tworzenia dziedzinowego systemu informacyjnegopowinno być, 
ze względu na język naturalny, który one wykor^tują, sprawą oczywistą. (...) Nie można 
jednak aniJHPBN, ani teżJHPKABA zaimplementować do systemu dziedzinowegcP .̂ 
Dlaczego? Uniwersalny charakterJHP BN  iJHPKABA sprawia, że w słownikach ty^ ję
zyków nie odnajdują się terminy poszukiwane przez ewentualnego użytkownika syste
mu, przy założeniu, że ma on konkretny problem wyszukiwawczy z  dziedziny kultury. 
Nie oznacza to jednak, że terminów takich w słowniku nie ma^.

Zgodnie z tezami zawartymi w pracy B. Sosińskiej-Kalaty^^, wiedza w systemie 
powinna zawierać zarówno zbiór informacji, jak i reguły operowania nimi. Wiedza ta 
powinna być opisywana przez takie cechy, jak wspomniana już wiarygodność oraz 
strukturalność (odwzorowanie świata poznawanego z ujawnieniem zależności mię
dzy elementami). Odzwierciedla to zaproponowana w rozdziale 2 kategoryzacja in
formacji przeprowadzona ze względu na pewne własności jej elementów i/lub działa
nia istotne dla podmiotów poznania.

Modelowanie systemu zakładać powinno również uwzględnienie niepewności 
ocen wiarygodności informacji oraz nieprecyzyjności odwzorowania rzeczywistości '̂’, 
a więc niepewność co do optymalności reprezentacji wiedzy w systemie. Wymaga to 
zastosowania różnych możliwości wyszukiwawczych (kryteriów i narzędzi)” , budo
wania świadomości użytkowników co do niedoskonałości systemów informacyjnych 
jako takich, a także badania interakcji między użytkownikiem a systemem oraz jego 
umiejętności informacyjno-wyszukiwawczych. Modelowanie danych w systemie

Zob. Z. Jarmoszuk; Organizacja informacji o kulturze w Internecie. W: Informacja o obiektach 
kultury i Internet. Praca zb. pod red. M. Kocójowej. Kraków 2005 nr 1 [dokument elektroniczny: płyta 
CD]; tejże: Pole semantyczne terminu kultura w definicjach kultury. „Zagadnienia Informacji Nauko
wej” 2001 nr 1, s. 17-34; tejże, Pole semantyczne kultury w uniwersalnych językach informacyjno- 
wyszukiwawczych. „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2002 nr 2, s. 14-36.

“  Zob. Z. Jarmoszuk: Pole semantyczne kultury... Op. cit.
“ Tamże, s. 33.

Tamże, s. 30.
“  Zob. B. Sosińska-Kalata: Modele organizacji wiedzy w systemach wyszukiwania informacji 

o dokumentach. Warszawa 1999.
“  Tamże, s. 21.

Tego nie ma na przykład w Medline.



powinno być dostosowane do tychże kwalifikacji. Warunkiem tego jest badanie po
trzeb oraz umiejętności informacyjnych użytkowników^*, a w konsekwencji -  budo
wanie systemów z funkcjonalnymi modelami wiedzy użytkownika (5 rodzajów);
•  o stanie użytkownika w procesie rozwiązywania problemu, któremu służy wyszuka

nie informacji,
•  o temacie i typie problemu;
•  o stanie wiedzy użytkownika o rozwiązywanym problemie;
•  o celach i zamierzeniach użytkownika, implikowanych przez jego stan aktualny oraz 

przewidywane dalsze działania;
•  o metodach współpracy użytkownika z systemem, umożliwiającą pozyskanie wie

dzy czterech pozostałych rodzajóŵ ®.
Wśród założeń dla projektowania rozległego systemu informacyjnego znajdą się: 

z jednej strony znajomość wiedzy dziedzinowej osóbją reprezentujących, z drugiej-  
brak tejże wśród użytkowników, którzy nie mają na co dzień kontaktu z treściami 
w systemie zawartymi. Przy projektowaniu systemu ogólnego uwzględnia to stosowa
nie przełożenia terminów z języka potocznego na terminy przyjętego języka informa- 
cyjno-wyszukiwawczego. Jednocześnie należy zapewnić specjalistom możliwość ko
rzystania ze znanych narzędzi, np. powszechnie stosowanych klasyfikacji, w miarę 
możliwości nazewnictwa stosowanego we wszystkich obszarach wiedzy i działań prak
tycznych, których reprezentanci mają być użytkownikami takiego systemu.

Znajomość problemu wyszukiwawczego jest dla każdego użytkownika indywidual
na, zależnie od jego kompetencji, mieści się w kategorii wiedzy deklaratywnej'”’. Może 
ona wyrażać się wumiejętności wskazania konkretnych poszukiwanych źródeł lub lypów 
poszukiwanych danych, albo ograniczać się do umiejętności nazwania problemu, a więc 
wskazania wycinka rzeczywistości, którego dotycząjego zainteresowania.

Stosowane w systemach informacji hipertekst i hipermedia -  stanowią nielinearną 
reprezentację wiedzy. Ich idea polega na takiej prezentacji informacji zawartej 
w dokumentach, która stanowi wzbogacenie organizacji linearnej (tekstu w porządku 
tradycyjnym). Hiperirfonnacyyny tnodel organizacji wiedzy cechuje pięć podstawowych 
whsności: nielitieamośc, elastyczność, przezroczystość, gościnność i kontekstaimść^.

Zgodnie z interpretacją tych własności proponowaną przez B. Sosińską-Kalatę, 
zastosowanie rozwiązań hipermedialnych pozwala użytkownikom na zapoznawanie 
się z zasobami wiedzy niezależnie od sekwencyjnego porządku informacji. Oczywiste 
zastosowanie ma to w zasobach o charakterze encyklopedycznym czy edukacyjnym"* .̂ 
Pozostałe cechy również charakteryzują organizację wiedzy przyjazną użytkownikowi.

Do oceny funkcjonowania informatycznej strony systemu informacyjnego stosu
je się metody diagnostyczne, polegające na rozpoznawaniu niedomagań na podsta
wie ich charakterystycznych objawów. Analizie poddawane są przede wszystkim: 
struktura techniczna systemu, sprawność narzędzi informatycznych (sprzęt, opro
gramowanie) i telekomunikacyjnych"* .̂

M ożna np. zakładać, że wymagane w ykształcenie wyższe daje wysokie kw alifikacje użyt
kowników systemów mei^torycznych, większą uwagę trzeba zwrócić na kwalifikacje informacyjne. 
O sobną grupą są  użytkownicy informacji z systemów faktograficznycłi prow adzonych dla celów 
zarządzania.

’̂ Zob. B. Sosińska-Kalata: Modele... Op. cit., s. 23.
«Tam że, s. 205.

Tamże, s. 282.
«Tam że, s. 284-285.
“  Zob. np. A. Szewczyk, G. Wojamik: Diagnozowanie systemów informacyjnych w  teorii i prak

tyce. Szczecin 2001.



3.4. Wymagania techniczne dla rozległego systemu 
informacji

Nowoczesny system informacyjny nie może funkcjonować bez oparcia technicz
nego w dostępnych, stale modernizowanych narzędziach teleinformatycznych. Wa
runkują one obecnie szybkość dostępu do danych, różnorodność stosowanych me
tod wyszukiwawczych (z możliwością reprezentacji wiedzy pozwalającej na pokazanie 
relacji między pojęciami), szybką aktualizację zasobów.

W UE nad takimi standardami pracuje Comitee Europeen de Normalisation 
(CEN). Ponadto wytyczne i standardy dla poszczególnych dziedzin opracowują róż
ne organizacje, np. ISO Technical Committee (TC) 251 (Medical Informatics) -  
zintegrowany zestaw standardów do użytku w służbie zdrowia. W American National 
Standards Institute została powołana grupa HISPP (Health Care Information Stan
dards Planning Panel), której obszarami zastosowania są:
•  modele opieki zdrowotnej i elektroniczne postacie danych medycznych,
•  wymiana danych medycznych, obrazów, dźwięków i sygnałów wewnątrz oraz po

między organizacjami (także lekarzem rodzinnym), kody i słowniki,
•  komunikacja z urządzeniami diagnostycznymi, protokołami transmisji, statystycz

nymi bazami danych,
•  prywatność, poufność, осНгопа"*̂ .

Podstawy prawne dla informatyzacji działalności podmiotów publicznych określa 
m.in. Ustawa z  dn. 17.02.2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizują
cych zadania publiczne'^^.

Przegląd bieżącej literatury pozwala stwierdzić, że dla potrzeb zapisu, przetwarza
nia i udostępniania informacji tworzonych jest wiele narzędzi programovyych, wykor2y- 
stujących najnowocześniejsze techniki zapisu danych (programy multimedialne). 
Przekaz danych odbywa się już nie tylko za pomocą łączy galwanicznych (drutowych) 
czy światłowodowych, ale również dzięki łączności bezprzewodowej. Przykłady takich 
narzędzi podano w rozdziale czwartym, przy okazji omawiania różnych systemów infor
macyjnych. Bez wątpienia zarówno możliwość natychmiastowej konsultacji diagnozy, 
kontaktu pacjenta w sytuacji zagrożenia życia z lekarzem niezależnie od miejsca poby
tu obu zainteresowanych, jak i dostępność danych przedstawianych w formie optymal
nej dla odczytu i dalszego przetwarzania stanowią o jakości opieki zdrowotnej.

Ilość informacji oraz różnorodność form danych gromadzonych i przetwarzanych 
w systemach informacji o zdrowiu wymaga do tego celu technologii hipermedialnych 
(sposób prezentacji i udostępniania, budowanie relacji między problemami).

Jako podstawowe przykłady zastosowań hipertekstu i hipermediów w tym obsza
rze podać można podręczniki i czasopisma z zakresu nauk o zdrowiu oraz programy 
edukacyjne dostępne w sieci komputerowej. Wykorzystują one możliwość odsyłania 
czytelnika do innych źródeł pisemnych lub audiowizualnych (atlasy zdjęć RTG, se
kwencje filmowe pokazujące przebieg zabiegów chirurgicznych itp.).

Przykładem zastosowania narzędzia hipermedialnego jest oprogramowanie dla 
gabinetów dentystycznych, w którym możliwa jest prezentacja uzębienia w formie

Zob. W. Komnata: System y informacyjne w dziedzinie zdrowia publicznego ze szczególnym  
uwzględnieniem roli informacji w zarządzaniu szpitalem. W: Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia. 
Wyd. 2. Kraków 2001, t. 2, s. 187-206.

Dz. U. 2005, nr 64, poz. 565 z późniejszymi zmianami.



graficznej według jego budowy oraz informacji o stanach chorobowych^^ Te ostatnie 
dzielą się na dane o:
•  stanie pojedynczego zęba,
•  stanie konkretnej powierzchni korony danego zęba,
•  stanie korzenia,
•  stanie powierzchni okolowierzchołkowych,
•  widoku schematycznym oraz
•  widoku naturalnym.

Poszczególne dyscypliny stomatologiczne w formacie graficznym mają zaznaczo
ny obszar swoich działań odmiennymi kolorami, a dane te uzupełnia się opisem 
słownym uzębienia i określeniem planu leczenia dla każdego zęba.

Skuteczność pewnych typów usług zdrowotnych, np. ratownictwa medycznego 
i pomocy w nagłych wypadltach, czy opieki w obszarach wiej skich, wymaga przede 
wszystkim sprawności komunikacyjnej (pozbawienie ograniczeń przestrzennych), 
a więc wykorzystania w kontakcie między pacjentem a lekarzem (placówką) cz?j syste
mem, albo lekarzem a systemem informacji, łączności bezprzewodowej. Odpowied
nia organizacja obsługi użytkownika w takim systemie pozwala na wykorzystywanie 
(w celu przyspieszenia działań) nie sieci WAP, ale możliwości przesyłania wiadomo
ści przez SMS, MMS i/lub połączenia video przy użyciu transmisji UMTS. Pr^kła- 
dem takiego rozwiązania jest program MIS-HO'*  ̂(ang. Mobile Interactwe Solutions 
for Healthcare Organisations), obsługujący komunikację użytkownika z bazą danych 
oraz użytkownika z użytkownikiem. Można go zastosować zarówno w skali jednej pla
cówki (szpitala), jak i całego kraju.

MIS-HO oferuje różne możliwości, m.in. przechowywanie i aktualizację danych, 
prowadzenie bazy konsultantów z możliwością udzielenia porady w trybie online, 
dostęp do danych analitycznych, diagnostycznych, farmaceutycznych, aktualizowa
nie danych w dokumentacji pacjenta, szkolenia na odległość. Wszystkie te funkcje 
realizowane są w trzech trybach: SMS (interfejs użytkownika jest uproszczony do 
wyboru odpowiedniej opcji z menu), WAP i HTTP.

Kontakt z przedstawicielem opieki zdrowotnej poprzez łączność bezprzewodową 
(ang. MDWC-mobile data health care system) jest szczególnie ważny dla osób prze
wlekle chorych (zwłaszcza rosnącej liczby pacjentów w wieku stars^m ), ponieważ 
zapewnia im względną samodzielność i możliwość swobodnego przemieszczania się 
bez ryzyka utraty kontaktu z lekarzem czy pielęgniarką. Inne zalety takiej formy 
łączności dla pacjenta to:
•  w razie potrzeby pomoc udzielana bez konieczności wyjaśniania przyczyn i aktual

nego stanu,
•  możliwie najkrótszy czas reakcji systemu, lokalizacji pacjenta i przyjazdu lekarza 

(pielęgniarki),
•  możliwość odbierania instrukcji postępowania przez osoby trzecie pomagające 

choremu (udzielające pierwszej pomocy),
•  dane o stanie pacjenta dostępne w telefonie komórkowym, możliwość ich analizy 

i oceny.

Zob. Ł. Jankowski, B. Kliś, B. Trawiński: Graficzna infi)rtnacja o stanie uzębienia w systemie 
informacji dla gabinetów dentystycznych. W; Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne. Materiały 
konferencyjne pod red. Cz. Danilowicza. Wroclaw 2000, s. 371-380.

"  Zob. R. Hasko, A. Saban, G. Schwartz: Mobile interactive solution fo r  health care organisations 
(MIS-HO). W: Technologyfor mobile society. Praca zb. pod red. M. Muraszkiewicza. Warszawa 2003, 
s. 78-86.



Korzyści dla przedstawicieli opieki zdrowotnej obejmują:
•  ochronę przed fałszywymi zgłoszeniami,
•  możliwość przekazania zgłoszenia do lekarza znajdującego się najbliżej chorego,
•  monitoring funkcji życiowych, korzystanie z danych systemowych dla określenia 

optymalnego trybu postępowania.
Jak zaznacza T. Sakaiya, takie rozwiązania systemów opieki zdrowotnej mogą być 

wdrożone tylko w społeczeństwie informacyjnym, którego członkowie po pierwsze są 
świadomi swoich potrzeb zdrowotnych, po drugie zaś—przygotowani do korzystania 
z odpowiednich narzędzi teleinformatycznych'**.

Napodstawie opisanej powyżej struktury można wyobrazić sobie system nadzoru 
kardiologicznego pacjentów, w którym informacja o pogorszeniu stanu pacjenta 
przekazana przez nadajnik (wynik stałego nadzoru aparatury) staje się automatycz
nie przedmiotem działania systemu ekspertowego, a jego wynik przesyłany do pa
cjenta z powrotem w formie polecenia przyjęcia odpowiedniej dawki wskazanego 
leku. Decyzja o odesłaniu odpowiedzi pozostaje w rękach człowieka (lekarza, pielę
gniarki) . Jest to możliwe dzięki zastosowaniu podejścia obiektowego i systemów 
sztucznej inteligencji, w których przesłane komunikaty uaktywniają procedury zwią
zane z obiektami odbierającymi te komunikaty.

Inne rozwiązania teleinformatyczne usprawniające obsługę pacjentów to np. do
stosowanie formy przekazu do możliwości odbiorcy (jak specjalne usługi w telefo
nach komórkowych dla niepełnosprawnych -  duża czcionka, syntetyzator głosu"*’) czy 
też wprowadzenie elektronicznego systemu wypisywania recept, wykorzystującego 
również łączność bezprzewodową między pacjentem a lekarzem (pielęgniarką) 
i możliwość przekazu recepty drogą elektroniczną do wskazanej apteki^’.

Zakładając uwzględnienie w systemach informacji również możliwości konsulta
cji telemedycznych, jako rozwiązanie przykładowe można wskazać MERMAID -  fi
nansowany ze środków Unii Europejskiej projekt telemedyczny o zasięgu global
nym. Realizacja usług zdrowotnych zakłada w nim transmisję elektroniczną danych 
medycznych przez programy wideokonferencyjne. Model ten można zastosować nie 
tylko w diagnostyce, ale w rzeczywistej pomocy medycznej pacjentowi pozostającemu 
poza siedzibą lekarza. Zakłada on wykorzystanie dowolnych kanałów telekomunikacyj
nych, z możliwością przekazu danych multimedialnych (dźwięk, obrazy statyczne 
i sekwencje video)®*.

Stworzenie podsystemów współpracujących ze sobą wymaga dobrania odpowied
niej platformy sprzętowej, oprogramowania oraz standaryzacji formatu zapisu da
nych. Konieczne wydaje się zastosowanie bezpiecznego (tunelowanego) dostępu do 
sieci korporacyjnej poprzez wydzielone pasmo w dostępie do Internetu, przy pomocy 
technologii VPN (ang. Virtual Private Network). System taki jest bezpieczniejszy niż 
często stosowana ochrona przez autoryzowany (nazwa u^kownika, hasło) dostęp do 
aplikacji. Ponadto przy takiej formie dostępu można wykorzystywać dowolne sposoby

“  Zob. T. Sakarya: Mobile data health care systems. W: Technology fo r  mobile society. Op. cit., 
s. 131-138.

” Zob. P. Lancmański, W. Hołubowicz: Mobile services fo r  disabled people. W: Technology fo r  
mobile society. Op. CA., s. 97-102.

D. Spica: Possibilities ofthe changes in the functioning model ofthe health service in the context 
ofthe evolution o fthe wireless technology. W; Technology fo r  mobile society. Op. cit., s. 139-157.

’ ' Zob. G. Anogianakis eta!.: Medical emergency aid through telematics. Design, implementation 
guidelines and analysis ofuser requirementsfor the MERMAID project. „International Journal o f Me
dical Informatics” 1999, vol. 52 nr 1-3, s. 93-104.



podłączenia do Internetu, takie jak: sieć teleinformatyczna operatorów stacjonar
nych (łącze miedziane, światłowodowe, radiowe), sieć teleinformatyczna operatorów 
komórkowych (GPRS, UMTS,WIFI), dostawcy Internetu (łącze miedziane, światło
wodowe, dostęp radiowy-własne dostawcy lub dzierżawione od operatorów teleko
munikacyjnych, dostęp satelitarny).

Projektanci oprogramowania muszą też uwzględniać specyfikę stosowanych języ
ków informacyjno-wyszukiwawczych i terminologii zawodowej oraz potrzeb użytkow
ników dotyczących form prezentacji danych.

Przykład współpracy bibliotek medycznych pokazuje, że w odniesieniu do platfor
my sprzętowej i oprogramowania -  w decyzjach dotyczących ich wyboru najważniej
sze jest zachowanie co najmniej kompatybilności, możliwości współpracy systemów 
informatycznych w zakresie przetwarzania i wymiany danych. Podobnie rzecz się ma 
z narzędziami lingwistycznymi. Jak najbardziej słuszna wydaje się być tendencja 
budowania tzw. rodziny klasj^ikacji WHO, a więc ujmowania w identyczne lub bardzo 
podobne struktury treści nowych i/lub coraz bardziej szczegółowych. Ten kierunek 
rozwoju zapewnia przede wszystkim swobodę korzystania nawet z nowo powstałych 
narzędzi i łatwość tworzenia kolejnych, w miarę potrzeby.

3.4.1. Architektura systemu

Schemat architektury RSI przedstawiono na lyc. 3.5. Zakłada on zbudowanie sys
temu rozproszonego, złożonego z podsystemówwspółpracujących z poszczególnymi 
jednostkami, zapewniającego dostęp do informacji na różnych poziomach uprawnień 
(intranet, ekstranet, internet). Dostęp główny do RSI zapewniać powinien portal 
internetowy, natomiast dane przechowywane są w bazach prowadzonych przez po
szczególne podmioty współuczestniczące w tworzeniu i utrzymywaniu systemu -  
jednostki podstawowe oraz jednostki nadrzędne dla podsystemów. Zawartość tych 
baz udostępniana jest na bieżąco, w zależności od uprawnień posiadanych przez użyt
kownika, w intranecie (sieci piywatnej danej jednostki, z dostępem kodowanym), 
ekstranecie (uprawnienia częściowe, dostęp dla wszystkich jednostek uczestniczą
cych w systemie) oraz na stronach publicznych (przez portal ̂ ówny, również dla użyt
kowników indywidualnych nie posiadających szczególnych uprawnień).

Bazy danych (BD) powiązane są z odpowiednimi aplikacjami (A, opartymi na ar
chitekturze trójwarstwowej, interaktywnymi, zapewniającymi transakcyjny model 
przetwarzania danych), a ogniwem pośredniczącym w RSI jest platforma łącznościo
wa (PL), w której określone są przez uczestników szczegółowe zasady współpracy 
(meiytoiyczne, formalne i techniczne) oraz informacje o zawartości poszczególnych 
zasobów (wewnętrznych w RSI, ewentualnie również zewnętrznych zbiorów danych, 
metainformacje -  indeksy, katalogi). Podstawą gromadzenia oraz dystrybucji infor
macji powinna być sieć www i jej technologie (protokół http, języki html, xml, pdf, 
i in.), jak również automatyczne przeszukiwanie www, ftp, poczta elektroniczna, listy 
i grupy dyskusyjne, serwisy FAQ. Oprogramowanie zarządzające poszczególnymi 
elementami systemu (bazy danych, aplikacje) powinno być dostosowane do silnie 
skalowanego środowiska systemowego, do wykorzystania w środowiskach o zróżnico
wanej wydajności, przy jednoczesnym zachowaniu w nich identycznych właściwości 
funkcjonalnych (co zapewni możliwość przenoszenia danych i oprogramowania 
zbazybez konieczności ich modyfikacji). Powinno również zawierać mechanizmy wy
szukiwania zaaawansowanego (w tym pełnotekstowego), tworzenia dynamicznych



Oprać, własne.
Ryc. 3.5. Schem at architektury RSI

stron WWW, wykonywania programów w różnych technologiach. Konieczna jest wery
fikacja tożsamości stron komunikacji internetowej (nadawców- źródła informacji, 
użytkowników).

Zaleca się, aby sprzęt obsługujący pracę RSI spełniał następujące warunki: archi
tektura trójwarstwowa (serwety baz i aplikacji na odrębnych komputerach), skalo- 
walność serwerów danych, duża moc obliczeniowa i zasoby pamięci serwerów aplika
cji, stałe łącza internetowe, zabezpieczenia typu firewall, zapewnienie bezawaryjnej 
pracy systemu (kopie bezpieczeństwa, zasilanie awaryjne), zapewnienie wydajności 
pracy (serwety równolegle).



3.5. Organizacja i zarządzanie projektem

Rozległość systemu, przy jednoczesnej konieczności jak najszybszego udostęp
niania użytkownikom gromadzonych informacji, wymaga zastosowania spiralnego 
cyklu projektowego, zakładającego podział całości na podsystemy i stopniowe wdra
żanie kolejnych. Pozwala to na stosunkowo szybki dostęp do elementów już funkcjo
nujących, wykorzystywanie w dalszych pracach zdobywanych równolegle doświad
czeń, aktualizowanie i optymalizowanie systemu. Przykładem takiej realizacji mogą 
być unijne projekty informacji zdrowotnej, opisane w rozdziale 4. Proponowany na lyc. 
3.4 model RSI pozwala na swobodne dołączanie do struktury kolejnych zrealizowa
nych elementów.

Projekt tej skali wymaga zastosowania sprawdzonej metodyki zarządzania ela
stycznego, np. brytyjskiej Prince 2, zwinnej metodyki wj^arzania oprogramowania 
(np. Programowanie Ekstremalne), które koncentrują się na realizacji zadania 
i współpracy z klientem raczej niż na dokumentacji i przestrzeganiu planu, oraz narzę
dzi (np. CASE), umożliwiających m.in. tworzenie modeli i częściową automatyzację 
czynności projektowych.

Spiralnej realizacji cyklu projektowego odpowiada metodyka Prince 2 (Projects 
IN Controlled Environments)^^. Jest ona zorientowanana produkt, który ma zostać 
wytworzony. Pozwala na podział projektu na poszczególne, odrębnie zarządzanie 
i kontrolowane etapy, określa reguły komunikowania partnerów i podejmowania de
cyzji. Automatycznie kontroluje wszelkie odchylenia od przyjętego planu działania.

RSI nie jest zarządzany centralnie, wymaga natomiast istnienia platformy 
łącznościowej, w której zawarte są ustalenia między poszczególnymi partnerami do
tyczące merytoiycznych, formalnych i technicznych warunków współpracy oraz me- 
tainformacje ułatwiające korzystanie z całego systemu (np. wyszukiwanie w więcej 
niż jednym podsystemie równocześnie). Podstawowe funkcje zarządzania są realizo
wane w podsystemach, dostosowane do ich zakresu, zasięgu geograficznego, ję^ko- 
wego, formalnego (rodzaj danych,typypodmiotówwspółpracujących). Uczestnictwo 
jednostek w RSI odbywa się na podstawie umów formalnoprawnych.

Dla optymalizacji funkcjonowania systemu konieczna jest realizacja procedur 
zapewniania jakości na wszystkich etapach, tj. projektu, realizacji i eksploatacji. Ko
nieczne jest monitorowanie wskaźników efektywności (takich jak średnie koszty 
realizacji poszczególnych funkcji systemu, czas oczekiwania na uzyskanie odpowie
dzi), dane dotyczące „ruchu” w ramach systemu, charakterystyka ilościowa i jako
ściowa użytkowników, poziom ich satysfakcji.

3.6. Podsumowanie

Rozwój wszystkich dyscyplin i dziedzin życia związanyjest nieuchronnie z komu
nikacją i wymianą informacji. Rozwój zorganizowany i systematyczny wymaga upo
rządkowania przepływów tejże informacji, wskazania miejsc i sposobów jej groma
dzenia i rozpowszechniania, budowy niezbędnych do tego narzędzi, wreszcie 
określenia grupy użytkowników i badania ich potrzeb. Stały przyrost wiedzy (prak-

”  Zob. np. Prince 2 [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.prince2.com dostęp
11.08.2008 r.; J. R. Nawrocki, M. Jasiński: Programowanie Ekstremalne i PRINCE 2  [dokument elek
troniczny]. Tryb dostępu: http://www.e-informatyka.p1/article/shcw-bw/l 058 dostęp 11.08.2008 r.

http://www.prince2.com
http://www.e-informatyka.p1/article/shcw-bw/l


tycznej i naukowej) stanowi z pewnością jedną z przyczyn, dla których każda domena 
działalności człowieka powinna wykształcić własny, unikatowy system informacyjny, 
obsługujący przede wszystkim procesy decyzyjne. W najprostszym rozumieniu po 
to, aby każdy, ktokolwiek będzie szukał odpowiedzi na swoje pytanie, wiedział gdzie 
jej szukać -  a więc: jakie są możliwe źródła informacji i które z nich w konkretnym 
przypadku jest wiarygodne. Zakłada się przy tym, że każda jednostka będąca źródłem 
instytucjonalnym powinna realizować tę funkcję świadomie, awięc znać zakres swo
jej odpowiedzialności informacyjnej, tworzyć bądź korzystać z już istniejących narzę
dzi, udostępniać swoje zasoby zainteresowanym (w określonych wypadkach udo
stępnianie to zostanie ograniczone do grona osób uprawnionych), współpracować 
z instytucjami pokrewnymi.

Te zasady ogólne, podstawowe, dotyczą ws^stkich rozległych systemów informacyj
nych. Zapotrzebowanie na porządkowanie zasobów i regulowanie dostępu do wiedzy 
potwierdzają próby modelowania autorskiego (w skali kraju) i projekty unijne (w skali 
międzynarodowej), które zostaną przedstawione w rozdziale 4. Dotychczas proponowane 
systemy informacyjne często nie odpowiadają na potrzeby ani organizatorów opieki, ani 
jej realizatorów czy odbiorców (pacjentów); można obserwować chaos informacyjny 
w negatywnym rozumieniu tego pojęcia, jako zakłócenie pożądanego ładu informacyjne
go®̂. Informacja jest rozproszona, powielana, niev\ykorzystywana przez właściwe podmio
ty, często brak do niej dostępu, co powoduje wzrost kosztów opieki. Realizacja RSI jest 
obecnie możliwa zarówno pod względem informatycznym, jak i informacyjnym (portale 
internetowe, repozytoria danych faktograficznych, pełnotekstov\ych i multimedialnych, 
szybkie i przyjazne wyszukiwanie informacji, personalizacja interfejsów, intra- i ekstra- 
net, e-opieka). W sieci dostępne są (lub planowane) różne sektorowe usługi informacyj
ne, takie jak gromadzenie i przetwarzanie danych statystycznych, nadzór epidemiolo
giczny, teleopieka, recepty online zapewniające obniżenie kosztów i eliminację nadużyć 
związanych z konsumpcją leków.

Zaproponowany tu model rozległego systemu informacyjnego został opracowa
ny z uwzględnieniem uwarunkowań przedstawionych w rozdziale 1. Spełnia on sfor
mułowane tam założenia.

Uporządkowanie zasobów i dostępu do nich w systemie obsługującym całą dome
nę potencjalnie zwiększa efektywność zarządzania wiedzą, upraszczając dostęp do 
poszukiwanej informacji. Jest również pomocne w poprawie skuteczności komunika
cji wewnątrz danego obszaru, jak i w poszczególnych organizacjach z nim związanych. 
Prostota dostępu do źródeł informacji, próba optymalnego doboru instytucji i jej 
zasobów do potrzeb użytkownika, może zwiększyć produktywność tych zasobów.

Ustanowienie uczestnika/użytkownika informacji jednym z trzech równorzęd
nych, kluczowych ogniw systemu, wydaje się stanowić w znaczącym stopniu o funk
cjonalności i skuteczności takiego systemu w dzisiejszym świecie. Wspomniana 
funkcjonalność zależy bowiem współcześnie od umiejętności adaptacji do nieustan
nych zmian otoczenia, które to zmiany człowiek niejako „wnosi” do systemu, przez co 
stają się one jednym z czynników decydujących o doborze elementów stanowiących 
relewantną dla danej potrzeby informacyjnej „triadę” systemu. Struktura „ze
wnętrzna” wobec człowieka wolniej reaguje na jego zmienne potrzeby.

Zaproponowany model RSI odpowiada też potrzebom systemów informacji wy- 
kor^stywanych w zarządzaniu, ze względu na zdolność doboru rodzaju źródła i zaso-

”  Zob. np. J. Oleński: Ekonomika informacji: podstawy. Warszawa 2001; tegoż; Ekonomika in
formacji: metody. Warszawa 2003.



bów informacyjnych do potrzeb użytkownika. Jest możliwy do wykorzystania także 
w instytucjach o strukturze sieciowej.

Model ten można postrzegać jako narzędzie wspierające kształtowanie ładu in
formacyjnego. Sama struktura systemowa już jest formą uporządkowania zasobów 
i procesów informacyjnych. Funkcjonowanie modelu wymaga zdefiniowania używa
nych pojęć, w tym interpretacji pojęcia „informacja” w zawodach związanych z danym 
obszarem działalności (informacjawzdrowiu, informacja w kulturze), porządkowania 
terminologii specjalistycznej, przestrzegania zasad przetwarzania informacji, tworze
nia metainformacji itp.

Model RSI, porządkując dostęp do informacji (tak znanych, jak i nieznanych -  
nowych), jest także strukturą ułatwiającą realizację procesów przyrastania wiedzy, 
wchodzącą w skład kapitału strukturalnego organizacji. Pozwalając na dobór informa
cji relewantnej do zgłaszanych potrzeb, powoduje ograniczenie zjawiska „bezwarto- 
ściowości” tej informacji, która pozostaje niewykorzystywana. Z kolei skuteczne, traf
ne odpowiedzi pozwalają na ograniczenia kosztów funkcjonowania organizacji, a także 
zwiększanie zysków z prowadzonej działalności. Te cechy RSI należy rozpatrywać 
szczególnie w aspekcie ekonomiki informacji "̂*.

Analizowany w świetle ekologii informacji® ,̂ model można uznać za czynnik eko
logiczny, ze względu na (podobnie jak w poprzednich aspektach) umieszczenie użyt
kownika w „centrum” systemu, jak również na trzy pełnione przez ten system funk
cje. Pierwsza z nich to funkcja organizująca (zbiory i przepływy informacji), w tym 
ograniczająca -  kierowanie użytkownika do wybranych (uznanych przez system za re- 
lewantne) źródeł informacji. Druga-to zapewnienie dostępu do informacji różno
rodnych pod względem treści i formy, odpowiednio do aktualnych potrzeb użytkow
nika. Trzecia natomiast, to funkcja ochrony informacji przed zniekształceniami, 
fałszem, troska o jej wiarygodność. Ekologiczny aspekt ma także, wspomniane już, 
zwiększanie efektywności posługiwania się informacją i zarządzania wiedzą przez 
człowieka.

W kolejnych rozdziałach przedstawiono szczegółową analizę elementów podsta
wowych zaproponowanego modelu: uczestników, źródeł i narzędzi. Właściwe funk
cjonowanie istniejącego systemu zakłada również stały monitoring tych elementów 
i ich cech wpływających na kształt systemu, jego zawartość i realizowane procedury.

3.6.1. Warunki realizacji założeń i wdrożenia modelu

Realizacja proponowanych założeń i wdrożenie modelu wymagać będzie podjęcia 
konkretnych działań. Za pierwsze i podstawowe uznać należy ujednolicenie narzę
dzi lingwistycznych oraz sposobu definiowania pojęć podstawowych tak, aby ich 
interpretacja i stosowanie bylyjednolite we wszystkich naukach o zdrowiu (i analo
gicznie —w sferze kultury). Dotyczy to również terminologii stosowanej w teorii 
i praktyce danego obszaru, już nie tylko samych pojęć z zakresu informacji, ale ws2yst- 
kich nazw właściwych dla omawianej dziedziny działalności człowieka. Wymaga to na 
przykład dla medycyny konsekwentnego wdrożenia, aktualizowania i stosowania 
w skali całego kraju klasyfikacji z rodziny ICD budowanych przez WHO, klasyfikacji 
pojęć pielęgniarskich ICNP oraz Klasyfikacji badań laboratoryjnych. Należałoby rów-

Zob. szerzej D. T. Dziuba: Gospodarki nasycone informacją i wiedzą. W arszawa 2000, s. 24 
i n. Tam: relacje między informacją a wiedzą wg B. C. Brookes.

”  Zob. np. W. Babik: Ekologia informacji. „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2001 nr 2, s. 64-70.



nież kontynuować prace nad ujednoliceniem języka informacyjno-wyszukiwaw- 
czego z obszaru nauk o zdrowiu stosowanego w placówkach informacyjnych oraz 
nad przekładalnością terminów z wyżej wymienionych klasyfikacji na przyjęte 
w nim wyrażenia. To pociąga za sobą z kolei konieczność um ieszczenia i/lub 
stałego aktualizowania w  programach kształcenia wiedzy dotyczącej procesów 
i systemów informacyjnych związanych z konkretnymi domenami.

Spójność wymaga konsekwentnego uporządkowania w  tym względzie prac 
nad informatyzacją działalności. Podejmowane są różne próby wdrożenia elektro
nicznych form przepływu informacji, większość z nich jednak w założeniach rozumie 
informatykę jako pojęcie jednoznaczne z informacją. Koncentracja na procesach prze
kazywania danych prowadzi do błędnej oceny wartości informacji samej w sobie, co 
powoduje przeniesienie punktu ciężkości (ważności sprawy) z treści na formę (stro
nę techniczną). W obsłudze informacyjnej dziedzin tak kluczowych dla życia człowie
ka jak na przykład nauki o zdrowiu niezbędne jest natomiast zwrócenie szczególnej 
uwagi na zapewnianie wartości informacji.

Informatyzacja wymaga z kolei -  ze względu na wielkość i stały przyrost zaso
bów danych-podziału  całej dostępnej informacji według kategorii użytkow
ników oraz olu-eślenia relacji łączących poszczególne grupy tychże. To wiąże się 
z koniecznością prowadzenia bieżącej, permanentnej analizy potrzeb infor
macyjnych użytkowników i aktualizacji zasobów, ich podziałów oraz relacji je 
łączących. Niezbędne jest również -  jak już wspomniano -  dokonanie podziału od
powiedzialności za gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie wydzielonych ro
dzajów informacji wśród instytucji zaangażowanych w ich tworzenie i wykorzysty
wanie. Współpraca tych jednostek jest niezbędna dla stałej koordynacji 
przedstawionych działań.

RSI musi być projektowany z zastosowaniem metodyki otwartej i spiralnej (przy
rostowej), co pozwoli na stopniowe oddawanie modułów oraz elastyczne zmiany za
kresu i sposobu prowadzenia prac w miarę zmian zewnętrznych (technicznych, orga- 
nizacyjnych, potrzeb użytkowników). Wiąże się to z warunkiem koniecznym 
dostosowywania się do otoczenia, polegającym m.in. na wykorzystywaniu istniejących 
już struktur, norm, standardów, narzędzi lingwistycznych, metod zarządzania pro
jektami i sprawozdawczości, zasad zapewniania jakości (m.in. konieczność stałego 
badania potrzeb wszystkich grup użytkowników). Strukturalnie RSI powinien mieć 
charakter rozproszony, o architekturze wyznaczanej przez sieć podmiotów uczestni
czących w jego tworzeniu.

Wszelkie konkretne decyzje czy działania należą jednak wyłącznie do przed
stawicieli danej dyscypliny, poszczególnych dziedzin, zawodów czy instytucji. 
Nikt z zewnątrz nie ma do tego uprawnień (ani tzw. mandatu społecznego). Nie 
można przy tym zapominać, że charakter i cel wykorzystywania informacji ma pod
stawowe konsekwencje dla projektowanej struktury. W przypadku systemu infor
macyjnego w domenie zdrowia -  celem nadrzędnym jest dobro użytkownika, 
a w konsekwencji -  pacjenta (obecnego lub potencjalnego). Chodzi więc o zdro
wie i życie człowieka. System, z wszystkimi jego elementami, zyskuje więc rów
nież wymiar etyczny, o którym ani jego projektanci, ani użytkownicy nie powinni 
zapominać.

IVspołeczeństwie globalnej informacji, które może być traktowane jako metamul- 
tisystem informacyjny, praktycznie każdy czlozuiekjest związany z  systemami infor



macyjnymi. Społeczeństwo takie stwarza ncwuejakościowo problemy informacyjne, 
gdyż nie jest ono prostą surną systemów informacyjnych, lecz wiele powiązań typu im
plikacji oraz wzajemnych relaqi implantagi między systemami tworzy tzw. efekt sy- 
nergii^.

Mając na względzie złożoność i wielopłaszczyznowość ewentualnej struktury, 
ilustracją najbliższą opisywanej rzeczywistości wydaje się być budowa atomu. Jądrem 
takiego układu pozostaje osoba (jak i cała społeczność), a poszczególne podsystemy 
stanowią działające na jego rzecz elementy otoczenia, wzajemnie się uzupełniające, 
współdziałające, mające również wiele punktów wspólnych.

A. Szewczyk: Imperatywy odnowy systemów informacyjnych. Szczecin 1998.





Rozdział 4

WYBRANE PRZYKŁADY SYSTEMÓW 
INFORMACJI W OBSZARACH 

ZDROWIA I KULTURY

Informacja narasta w tempie lawinowym, trudnym do opanowania, tworząc chaos 
różnorodnych, większych i mniejszych jednostek. Stworzenie „systemu” takiej infor
macji ma na celu poddanie tego chaosu pewnej kontroli i zorganizowanie zasobów 
w ramach zdefiniowanej wcześniej struktury, odpowiednio do potrzeb i możliwości jej 
aktualnych i potencjalnych użytkowników.

Bez takiego uporządkowania, pewnej systematyzacji działań maleje prawdopodo
bieństwo ich efektywności. Skuteczność współcześnie funkcjonujących struktur i or
ganizacji zależy bowiem od wartości dostępnych w nich i/lub przez nie wytwarzanych 
informacji oraz od czasu koniecznego na ich uzyskanie. Warto mieć na względzie te za
leżności, analizując przedstawione poniżej pr^kłady systemów informacyjnych pro
jektowanych dla poszczególnych obszarów zdrowia oraz kultury.

Krótkie przedstawienie różnych pod względem zasięgu systemów informacyj
nych pokazuje przede wszystkim, że problem optymalizacji dostępu do informacji 
nie jest nowy, a wraz z rozwojem techniki -  w poszczególnych sektorach rosną ocze
kiwania wobec usług informacyjnych.

W rozdziale niniejszym poddano analizie projekty systemów informacyjnych 
opisane w literaturze. Znaleźć tu można zarówno struktury rozbudowane (system 
informacyjny opieki zdrowotnej W. Karlińskiego czy J. Jasłowskiego, przykłady obser
watoriów kultury), jak i wąskozakresowe, np. dotyczące specjalistycznej opieki me
dycznej. Zamierzeniem autorki było przedstawienie istniejących modeli i uporząd
kowanych sposobów realizacji procesów informacyjnych. Jak wynika z poniższej 
analizy, system informacyjny jest przez różnych autorów często utożsamiany z poję
ciem „systemu informatycznego”, awięc zakłada wykorzystywanie narzędzi informa
tycznych jako elementu niezbędnego dla jego funkcjonowania.

4.1. Wczesne próby budowania systemu naukowej informacji 
medycznej

w  latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku w krajach socjalistycznych i części 
krajów kapitalistycznych funkcjonowały trzy typy ośrodków informacji medycznej:
•  ośrodki centralne, kierujące całą sferą działalności informacyjnej w państwie,
•  ośrodki instytutów naukowo-badawczych, akademii medycznych, uniwersytetów,
•  ośrodki poszczególnych szpitali, klinik i pozostałych placówek opieki zdrowotnej.



w  latach siedemdziesiątych XXw. w Polsce rozpoczęty się prace nad Uvorzeniem 
krajowego systemu informacji naukowej, technicznej i organizacyjnej SINTO', któ
rej głównym ogniwem byl Centralny Instytut Informacji Naukowej, Technicznej 
i Ekonomicznej (CIINTE), podlegający Komitetowi Nauki i Techniki, stworzony na 
mocyUchwatyRadyMinistrówz I6.05.l960nr 1б9го8ргауЯео)^атгафт/огтаф 
technicznej i ekonomicznej. System ten, jako struktura dziedzinowa, „rozgałęzia! 
się” na poszczególne branże i dziedziny działalności naukowej i technicznej, w tym 
medycynę.

Wwyniku wdrażania tego projektu, w 1971 r. stworzono sieć „naukowej informa
cji medycznej” (NIM)^, za cel której uznano obsługę nauk medycznych oraz działów 
gospodarki pracujących na rzecz medycyny, a także działalność dla potrzeb populary
zacji wiedzy medycznej^

U podstaw tworzenia systemu zawarto wymogi stawiane informacji przez nauki 
medyczne, a więc kompletność, relewantność i szybkość. W konkretnych działaniach 
przekładano je na gromadzenie najważniejszych źródeł piśmienniczych niezależnie 
od ich typu, dostęp do międzynarodowych systemów informacyjnych, prowadzenie 
własnej działalności bibliograficznej oraz stosowanie w pracy informacyjnej najnow
szych technik telekomunikacji, reprografii, przetwarzania danych'*.

Konkretyzacja tych założeń uwzględniała również selekcję źródeł i typów infor
macji (np. informacja adresowana i przetworzona, informacja w języku polskim). 
Działalność popularyzatorska placówek NIM nakładała dodatkowo jeszcze obowią
zek obsługi potrzeb informacyjnych pacjentów.

W projekcie NIM uwzględniano następujący podział zadań:
•  biblioteki akademii medycznych oraz oddziałów GBL -  gromadzenie publikacji 

o profilu ogólnomedycznym,
•  biblioteki instytutów -  publikacje specjalistyczne, bibliografie i kartoteki specja

listyczne,
•  biblioteki fachowe -  literatura krajowa, odpowiednio do potrzeb użytkowników.

W 1986 r. opracowano w GBL rozzuoju dziedzinowo-gałęziowego syste
mu informacji o ochronie zdrowia na lata 1986-1990^. Jego celem była koordynacja 
rozwoju dziedzinowej informacji naukowej w skali kraju. Funkcjonowanie systemu 
informacji o ochronie zdrowia miało umożliwić realizację specyficznych dla tego sek
tora procesów informacyjnych, z wykorzystaniem dostępnych wówczas technik zapi
su, wyszukiwania i udostępniania danych. Zakres wydzielonego systemu naukowej 
informacji medycznej określono wtedy według Polskiej Юasyfikacji Tematycznej 
następująco:

68 ochrona zdrowia
05.43 socjologia medycyny 
10.51.05 psychologia kliniczna
37.27.03 przemysł sprzętu medycznego i weterynaryjnego

' Zob. np. Informacja naukowa. Rozwój -  metody -  organizacja. Praca zb. pod red. Z. Żmigrodz
kiego, W. Babilca, D. Pietruch-Reizes. Warszawa 2006, s. 160 i n.

 ̂Zob. np. F. Widy-Wirski: Krajowy system informacji naukowej w biomedycynie i ochronie zcSro- 
w /a-A //M „A ktualneProblem y Informacji i Dokumentacji” 1972 nr 4, s. 3-6.

 ̂Zob. D. Kuźmiński: Współpraca GBL z  sieciąw  zakresie działalności informacyjnej. „Biuletyn 
GBL” 1987nr340 ,s. 18-25.

‘ Zob. S .Dąbrowieckietal.; O p .cit.,s. 13.Cytatza:A .Puzio: U^branezagad
nienia z  metodyki pracy naukowej. Katowice 1994, s. 71-72.

’ Program rozwoju dziedzinowo-gałęziowego systemu informacji o ochronie zdrowia na lata 
1986-1990. Oprać. D. Kuźmiński. „Biuletyn GBL” 1986 nr 339, s. 61 -67.



49.44 przemysł zielarski
59.33 weterynaria
91.35 opieka społeczna
94.19.13 zabezpieczenie medyczne działań bojowych.

Projekt całej sieci SINTO zakładał obowiązkowy udział wszystkich krajowych jed
nostek organizacji państwowych, społecznycli i spółdzielczych prowadzących działal
ność informacyjną w ochronie zdrowia. Centralnym ośrodkiem sieci została GBL, 
a uczestnikami -  placówki informacyjno-biblioteczne resortu: 12 bibliotek nauko
wych wyższych uczelni medycznych, 17 instytutów resortowych, 9 oddziałów tereno
wych GBL, 5 branżowych ośrodków informacji oraz ponad 300 fachowych bibliotek za
kładów opieki zdrowotnej, szpitali i innych jednostek służby zdrowia. Ponadto 
uwzględniono jeszcze możliwość udziału placówek pozaresortowych: około 30 ośrod
ków informacyjnych przy placówkach naukowo-badawczych 11 resortów, wydawców 
medycznych, archiwów wyżs^ch szkół medycznych i instytutów resortowych*.

D. Kuźmiński jako autor projektu wskazał najważniejsze kierunki rozwoju systemu;
•  doskonalenie systemu udostępniania dokumentów pierwotnych i wtórnych,
•  doskonalenie polskich baz danych: słownikowej, bibliograficznej (ogólnomedycz- 

nej) i ekspertowej (toksykologicznej) oraz systemów ich przetwarzania,
•  opracowanie zautomatyzowanego systemu informacji katalogowej o książkach za

granicznych,
•  doskonalenie systemu informacji o czasopismach w bibliotekach medycznych 

kraju,
•  doskonalenie obsługi informacyjnej w oparciu o dostęp do baz MEDLINE i BRIO- 

LISl
Natomiast do zadań podstawowych systemu Kuźmiński zaliczył:

•  metodykę procesów informacyjnych,
•  badania działalności informacyjnych oraz potrzeb użytkowników,
•  organizację krajowego zasobu informacyjnego i informacji o źródłach,
•  rozwój języków informacyjno-wyszukiwawczych i przetwarzania tekstu,
•  zastosowanie środków technicznych w działalności informacyjnej (informatyzacja, 

reprografia, poligrafia)*.
Wbudowanym systemie uczestniczyły następujące instytucje:

•  Główna Biblioteka Lekarska jako Centrum Naukowej Informacji Medycznej 
i Centralna Biblioteka Medycyny, z zadaniami: kompletowania i archiwizowania 
polskich publikacji, zbiorów specjalnych i muzealnych, dotyczących biomedycyny 
oraz opracowywania Polskiej Bibliografii Lekarskiej,

•  oddziały GBL,
•  biblioteki główne akademii medycznych, jako regionalne ośrodki informacji na

ukowej,
•  biblioteki resortowych instytutów naukowych, jako działowe ośrodki informacji, 

szczególnie nastawione na rozpowszechnianie informacji o pracach naukowo-ba- 
dawczych jednostki macierzystej.

•  branżowe ośrodki informacji, z zadaniem popularyzowania branży, którą reprezen
tują,

•  biblioteki fachowe w zakładach służby zdrowia, jako zakładowe ośrodki informacji’.

''Por. Program rozwoju dziedzinowo-gałęziowegosystemu... Op. cit., s. 62-63. 
 ̂Tamże, s. 64-65.

* Tamże, s. 626.
Zob. S. Dąbrowiecki et al.: Jakwyszukiwać... Op. cit., s. 14.



Nieco inny projekt sieci NIM przedstawi! B. Howorka”’ (por. lyc. 4.1.). Wyodrębnił 
on nadrzędną rolę CIINTE oraz GBL (podległych odpowiednim instytucjom resor
towym), a na niższych szczeblach -  biblioteki akademii medycznych i instytutów 
naukowo-badawczych oraz branżowe ośrodki informacji i biblioteki fachowe.

Ryc. 4.1. Projekt struktury organizacyjnej resortowej sieci IN TE 
Źródło: B. Howorka: Koreferat... Op. cit., s 30.

Projekt SINTO nie został nigdy w pełni wdrożony. Tym niemniej funkcjonowa
nie związanego z nim systemu naukowej informacji medycznej, obejmującego bi
blioteki medyczne i ośrodki informacji wymienione przez Kuźmińskiego, można 
obserwować w kilku obszarach działań. Po pierwsze -  Główna Biblioteka Lekarska 
pełniła funkcję Centrum Naukowej Informacji Medycznej oraz Centralnej Biblio
teki Medycyny. Z tą funkcją wiązały się poszczególne realizowane przez nią zadania:

' B. Howorka: Koreferat do tekstu D. Kuźmińskiego. „Biuletyn GBL” 1987, nr 340, s. 26-30.



gromadzenia w jak najpełniejszym wymiarze piśmiennictwa z zakresu nauk o zdro
wiu, przygotowania bibliografii polskiej literatuiy medycznej i nauk pokrewnych, 
narzędzi do opracowania i udostępniania zbiorów, wreszcie koordynowania współpra
cy bibliotek o pokrewnym profilu zbiorów.

Biblioteki uczelni medycznych tworzą swoistą sieć placówek obsługujących 
w szczególności potrzeby naukowe i edukacyjne użytkowników, gromadząc odpowied
nie materiały oraz oferując dostęp do serwisów informacyjnych. Sieć ta, rozumiana 
uprzednio jako zbiórwspółpracujących ze sobą placówek, dąży obecnie do uzyskania 
waloru „sprzężenia”, tworząc wspólne katalogi, oferując wzajemne usługi elektronicz
nej wymiany danych, uczestnicząc w projekcie „Narodowego Uniwersalnego Katalogu 
N Ub^T”. Nie ma jednak statusu strukturalnej sieci informatycznej, umożliwiającej 
jednoczesne przeszukiwanie zasobów wszystkich placówek. Działy informacyjne insty
tutów badawczych gromadzą i udostępniają specjalistyczną informację naukową 
w wybranej, wąskiej dziedzinie odpowiedniej dla placówki macierzystej, a biblioteki 
szpitalne łączą obowiązki bibliotek fachowych i publicznych. Oferta bibliotek nie wy
czerpuje jednak możliwości, jakie daje stworzenie sieci gromadzenia, przetwarzania 
i udostępniania informacji na wiele sposobów związanej ze zdrowiem, jego ochroną, 
promocją, organizacją opieki, leczeniem chorych.

Obecnie w Polsce nie funkcjonuje uporządkowany, celowy system informacji zwią
zanej z teorią i praktyką nauk o zdrowiu w szerokim rozumieniu organizacyjnym. Po
szczególne placówki w swoich podsystemach gromadzą, przetwarzają i udostępniają 
różne rodzaje informacji, w określonych przez siebie formach i procedurach (często 
jeszcze w formie papierowej), funkcjonuje stosunkowo wiele różnorodnych elektro
nicznych serwisów informacyjnych związanych z naulcami o zdrowiu. Współczesny sys
tem informacji dziedzinowej, rozumiany jako rozległy system informacyjny, musi ko
rzystać z nowoczesnych możliwości technik informacyjnych, tzn. dane muszą być 
gromadzone, przetwarzane i przechowywane z wykorzystaniem dostępnych technik 
i narzędzi elektronicznych i telekomunikacyjnych. Strona techniczna -  sieci informa
tyczne, multimedialne techniki zapisu i odtwarzania informacji -  wptywa na rozwój wie
dzy i rozbudzanie potrzeb informacyjnych użytkowników informacji, a w przypadku 
ochrony zdrowia -  również na poprawę stanu zdrowia społeczeństwa, dzięki m.in. moż
liwościom natychmiastowej konsultacji czy stałego monitorowania stanu poszczegól
nych pacjentów.

Rozwój techniki wpływa znacząco na rozwój nauk o zdrowiu, o czym świadczą choć
by poniższe uwagi dotyczące wykor^stania Internetu w telemedycynie, budowy sieci 
dzielonej opieki zdrowotnej (DOZ -  ang. shared care), rozumianej jako ciągła 
i skoordynowana działalność różnych osób i instytucji przy zastoscfwaniu różnych me
tod w różnym czasie, w cełu optymalnej opieki nad pacjentami stosownie do ich stanu 
medycznego, psychologicznego i socjalnego. Z  DOZ wynikają rozwiązania informa
tyczne, oparte na rozproszonych systemach informatycznych w służbie zdroma'K

Kolejnym warunkiem skutecznego wykorzystania sieci komputerowych jest 
stworzenie podstaw prawnych tej działalności, w tym aktów określających warunki 
bezpieczeństwa przepływu danych.

Przyspieszenie ilościowego i jakościowego rozwoju informacji wywołuje w lu
dziach poczucie bezradności, zwłaszcza jeśli stają przed koniecznością samodzielne
go znalezienia informacji. W zależności od stopnia przygotowania danego użytkowni-

" R. Rudowski, W. Matysiak: Wykorzystanie Internetu w telemedycynie. „Biuletyn GBL” 2001 
nr 364, s. 95-100.



ка, przy bardziej skomplikowanych i/lub rozbudowanych potrzebach informacyjnych 
dokonanie tego nie jest już możliwe bez pomocy pracownika informacji. Jeżeli więc 
poszczególne zawody chcą być „informacyjnie samodzielne”, powinny uporządkować 
swoje zasoby informacyjne oraz określić kanały komunikowania. Wymaga to ścisłej 
współpracy wszystkich członków takiej grupy zawodowej, a nawet współpracy ze
wnętrznej w ramach pewnego obszaru (dziedziny, dyscypliny), jak mato miejsce np. 
w naukach o zdrowiu.

4.2. Stan systemu informacyjnego w polskiej opiece 
zdrowotnej według B. Wojtyniaka i P. Goryńskiego

System informacyjny o węższym zakresie, służący potrzebom organizacji ochrony 
zdrowia (istniejący, według autorów, od lat pięćdziesiątych XXw.), z uwzględnie
niem jego uczestników oraz typów gromadzonych danych, opisali B. Wojtyniak 
i P. Goryński'^. W swoim opracowaniu wskazali m.in. 4 główne elementy systemu, za 
które uznali'^:
•  część nadzorowaną przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej i Główny In

spektorat Sanitarny, obejmującą także wybrane instytuty naukowe; gromadzone 
informacje dotyczą: stanu zdrowia ludności, działalności zakładów opieki zdrowot
nej (także infrastruktury i zatrudnienia), stanu sanitarnego, środowiskowych 
czynników ryzyka,

•  część obejmującą systemy nadzorowane przez Główny Urząd Statystyczny (dane 
demograficzne: umieralność, urodzenia, niektóre dane dotyczące działalności za
kładów opieki zdrowotnej) oraz przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dane 
o niezdolności do pracy). Komendę Główną Policji (skutki wypadków). Minister
stwo Edukacji Narodowej (wypadki w szkole),

•  część podległą Narodowemu Funduszowi Zdrowia, z danymi takimi, jak: sprawoz
dawczość dotycząca świadczonych usług, ewidencja ubezpieczonych,

•  część zawierającą okresowe lub ad hoc badania, dotyczące głównie problematyki 
epidemiologicznej, nadzorowaną przez towarzystwa naukowe lub instytuty nauko- 
wo-badawcze.

Według kryterium meiytoiycznego, wydzielili w systemie informacji o opiece 
zdrowotnej następujące elementy*'*:

a) systemy dotyczące stanu zdrowia populacji: rejestiy wybranych chorób (nowo
tworów, gruźlicy, HIV/AIDS, chorób zawodowych, chorób zakaźnych), rejestry zgo
nów i urodzeń (prowadzone przez GUS), bazę danych osób wypisywanych ze szpitali, 
rejestr osób tymczasowo bądź stale niezdolnych do pracy (podległy ZUS), dane za
gregowane o pacjentach leczonych w jednostkach ambulatoryjnych opieki zdrowot
nej, dane o obowiązkowych szczepieniach powszechnych,

b) systemy danych o środowiskowych zagrożeniach zdrowia i warunkach sanitar
nych, prowadzone przez sektory zdrowia i ochrony środowiska,

c) systemy dotyczące pracowników opieki zdrowotnej: rejestiy lekarzy, denty
stów, pielęgniarek,

B. Wojtyniak, P. Goryński: System informacyjny w ochronie zdrowia w Polsce. Elementy oceny. 
Warszawa 2006.

"Tam że, s. 5.
Tamże, s. 14-16.



d) systemy danych o infrastrukturze ochrony zdrowia: rejestr zakładów opieki 
zdrowotnej, dane o wysoko specjalistycznym sprzęcie (ministerstwo zdrowia), za
gregowane dane o szpitalach, usługach ratunko\\ych, aptekach (GUS),

e) systemy dotyczące działalności zakładów opieki zdrowotnej: szpitali, opieki 
ambulatoryjnej, ośrodków krwiodawstwa,

f) systemy informacyjne Narodowego Funduszu Zdrowia: o zakontraktowanych 
usługach zdrowotnych.

Do instytucji uczestniczących w systemie informacyjnym ochrony zdrowia auto
rzy zaliczyli zarówno te działające bezpośrednio w sektorze zdrowia (jak Minister
stwo Zdrowia i Opieki Społecznej, inspekcja sanitarna. Narodowy Fundusz Zdrowia 
i jego oddziały. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, wojewódzkie 
centra zdrowia publicznego, instytuty naukowo-badawcze, zakłady świadczące usługi 
medyczne—szpitale, zakłady specjalistycznej opieki ambulatoiyjnej i pomocy doraź
nej, podstawową opiekę zdrowotną, apteki, samorządy zawodowe lekarzy, pielęgnia
rek i położnych, aptekarzy, diagnostów laboratoryjnych), jak i organizacje niezależne 
(wśród nich: Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Mini
sterstwo Rolnictwa).

Jednocześnie B. Wojtyniak i P. Goiyński wskazali słabe strony opisywanego sta
nu i proponowane działania. Wymienili m.in. potrzebę zmodernizowania istnieją
cych struktur informacyjnych oraz objęcia nimi wszystkich obszarów opieki (np. 
także opieki ambulatoryjnej), uwzględnienia indywidualnych zapisów danych 
obok danych zagregowanych, ujednolicenia stosowanej terminologii (i zapewnie
nia jej zgodności z leksyką stosowaną w krajach Unii Europejskiej), przyjęcia uni
wersalnego formatu wymiany danych, połączenia danych zdrowotnych ze społecz
no-ekonomicznymi (we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej). 
Za kluczowe uznali dobór i sposób prezentacji informacji do potrzeb decydentów 
w sferze ochrony zdrowia oraz utworzenie jednego centrum analitycznego i koor
dynującego dla istniejących podsystemów, w celu eliminacji redundancji.

Należy podkreślić, że autorzy ci nie przedstawili w swoim opracowaniu rozwiąza
nia modelowego, lecz opisali dostrzegany przez siebie stan realizacji procesów infor
macyjnych w ochronie zdrowia w Polsce.

4.3. Model systemu informacyjnego dla służby zdrowia 
W. Karlińskiego

w 2001 r. Wiesław Karliński zaproponował modelowe rozwiązanie systemu infor
macyjnego dla służby zdrowia'^, ograniczając go jednak do jednostek gromadzących 
i kanałów przepływu informacji wyłącznie o charakterze statystycznym, administra
cyjnym i finansowym. Na wstępie autor określa uwarunkowania takiego systemu, wy
nikające z nowego podziału zadań i kompetencji placówek służby zdrowia po jej refor
mie, podziału wywołującego nowe potrzeby informacyjne i powstawanie nowych 
podmiotów będących odbiorcami informacji (np. są nimi obecnie samorządy ter^o- 
rialne).

Wszelkie informacje dotyczące tego modelu -  zob. W. Karliński: Modelowe rozwiązanie syste
mu informacyjnego w ochronie zdrowia. „Biblioteka Zdrowia Publicznego” 2001, nr 8. Warszawa 
150s.



Według omawianego modelu, za funkcjonowanie ochrony zdrowia odpowiadają: 
organy administracji rządowej i samorządowej, płatnik, minister zdrowia, dyrektorzy 
zakładów opieki zdrowotnej oraz (pośrednio) samorządy lekarski i pielęgniarski'^.

Wśród podstawowych uwarunkowań wewnętrznych systemu Karliński wymie
nia:
•  kompetencje administracji rządowej w województwie (strategiczne, administra

cyjne, o charakterze kontrolnym, szkoleniowym i monitorującym -  sprawozdaw
czym),

•  kompetencje samorządów terytorialnych (jako założyciela samodzielnych pu
blicznych zakładów opieki zdrowotnej, odpowiedzialnego za planowanie i realizację 
lokalnej polityki zdrowotnej)'^.

Ponadto do uwarunkowań zalicza autor potrzeby informacyjne szczebla regional
nego w zakresie organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej oraz zjawisko konku
rencyjności zakładów opieki zdrowotnej, która powoduje, że dyrekcje nie chcą udo
stępniać danych poza obowiązkową sprawozdawczością, co w konsekwencji utrudnia 
działalność służby zdrowia.

Karliński zwraca uwagę na potrzebę zaplecza informacyjnego (gromadzenie 
i analiza) na poziomie regionu, niezbędnego dla właściwego zarządzania opieką zdro
wotną'*. Potrzeba ta dotyczy w szczególności danych dotyczących uwarunkowań de- 
mograficzno-środowiskowych, systemu demograficznego i stanu środowiska natu
ralnego, stanu zdrowia mieszkańców, organizacji sieci placówek ochrony zdrowia, 
szczegółów funkcjonowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowot
nej, jakości i dostępności świadczeń medycznych, wreszcie informacji dotyczących 
kontraktów z płatnikiem.

Uwarunkowania zewnętrzne w aktualnej sytuacji Polski są kształtowane przede 
wszystkim przez proces integracji z Unią Europejską. Działalność Unii w zakresie 
zdrowia publicznego koncentruje się obecnie w 8 programach'®: zwalczania AIDS 
i innych chorób zakaźnych, zwalczania nowotworów, zwalczania uzależnień lekowych, 
promocji zdrowia, monitorowania stanu zdrowia, zwalczania chorób związanych z za
nieczyszczeniem środowiska, zapobiegania wypadkom i urazom oraz chorób rzadko 
występujących.

W 1998 r. Komisja Europejska w specjalnym komunikacie w sprawie rozwoju pu
blicznej polityki zdrowotnej uznała, że prioiytetem w tym obszarze powinna być popra
wa informacji dla rozwoju zdrowia publicznego.i?ea&aga tego priorytetu zakłada opra
cowanie kompleksowego systemu zbierania, analizy i dystrybucji danych dotyczących 
stanu zdrowia, czynników lupływających na stan zdrowia i organizacji ochrony zdro- 
wid^\ Wymaga to opracowania zasad międzynarodowej porównywalności wskaźników 
z zakresu ochrony zdrowia oraz prezentacji danych w układzie terytorialnym.

Według Karlińskiego, obecny '̂ system informacyjny w ochronie zdrowia, w domi
nującej mierze sprawozdawczy, jest zbyt tradycyjny. Przeprowadzona reforma resor
tu spowodowała zwiększenie liczby podmiotów i konieczność alokacji środków. Natu
ralnym i pierwszoplanowym odbiorcą informacji o udzielanych świadczeniach 
medycznych są agendy je finansujące, a wtórnym -  system statystyki publicznej.

“  W. Karliński: op. cit., s. 11.
'’ Tamże, s. 12-13.
'* Tamże, s. 19.

Por. Traktat z  M aastricht, 1992 i Traktat z Amsterdamu, 1997. 
W. Karliński: op. cit., s. 21.
Stan na rok 2001. Przyp. aut.



Obecnie prowadzone są oddzielne systemy:
•  system rejestracji podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych,
•  system ewidencji REGON,
•  rejestr zakładów opieki zdrowotnej,
•  rejestr praktyk lekarskich,
•  rejestr praktyk pielęgniarek i położnych,
•  rejestr podmiotów realizujących profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracującymi.

W ramach systemu sprawozdawczości statystycznej przekazywane są następujące 
informacje zewnętrzne:
•  informacja medyczna o pacjencie przekazywana pomiędzy jednostkami opieki 

zdrowotnej w związku z kontynuacją procesu leczenia,
•  informacja rozliczeniowa przekazywana przez jednostki opieki zdrowotnej płatni

kowi (NFZ oraz MZiOS),
•  informacja dla celów zarządczych przekazywana przez publiczne zakłady opieki 

zdrowotnej na żądanie organu założycielskiego zakładu,
•  informacja wyłącznie sprawozdawcza przekazywana uprawnionym organom w ra

mach systemu statystyki publicznej.
Za przepływ informacji do statystyki publicznej na poziomie wojewódzkim odpo

wiadają: urzędy statystyczne, wojewódzkie stage sanitarno-epidemiologiczne i tzw. 
wojewódzkie zespoły metodyczne^.

Próbą uporządkowania przepływu informacji byt stworzony przez Instytut Medy
cyny Wsi w Lublinie w 1992 r. Rejestr Usług Medycznych (RUM). Miał on zapewnić 
przepływ danych do diagnozowania i leczenia, a w konsekwencj i—do finansowania, 
oceny jakości i dostępności usług. System ten jednak nie zrealizował założeń ani nie 
spełnił oczekiwań w skali całego kraju.

Karliński opracował własny projekt systemu informacyjnego w ochronie zdrowia. 
Ma on zakres węższy niż określony dla modelu rozległego systemu informacyjnego 
proponowanego w rozdziale 3, obejmuje bowiem dane powstające i/lub wykorzystywa
ne w placówkach służby zdrowia i organach decyzyjnych, dotyczące stanu zdrowia lud
ności (według przyjętych wskaźników) oraz realizacji polityki zdrowotnej państwa.

To wyznaczenie zakresu pojawia się już w założeniach do systemu. Karliński 
wymienił następujące:
•  zaspokajanie potrzeb informacyjnych instytucji rządowych i samorządowych odpo

wiedzialnych za opiekę zdrowotną, przy założeniu maksimum zgodności i mini
mum redundancji danych,

•  istnienie odpowiednich przepisów i norm prawnych regulujących zakres systemu 
oraz sposób jego funkcjonowania^^

Opis systemu koncentruje się na stronie informatycznej; autor wykorzystał 
przede wszystkim wstępny standard euraęe]^\i\Informatyka medyczna. Architektura 
systemu informacyjnego opieki zdrowotnej CEN/TC 251 P T I-013, opracowany przez 
zespół projektowy PTl-013 z CEN/TC 251. Zgodnie z zaprezentowaną tam metodo
logią technologii informacyjnej i CEN, przedstawiane są 4 poziomy abstrakcji opisu 
systemu informacyjnego:
•  specyfikacja strategiczna—poziom kierowany do decydentów, opisuje podstawowe 

obiekty, charakterystyki i wymogi systemu,
•  specyfikacja pojęciowa -  poziom adresowany do specjalistów zarówno z dziedziny 

organizacji ochrony zdrowia, jak i informatyki medycznej, precyzuje i formalizuje 
opis systemu, wprowadza modele i kiyteria,

“  W. Karliński: op. cit., s. 41.
“ Tamże, s. 91.



•  specyfikacja logiczna -  poziom kierowany do projektantów systemu, definiuje 
wszystkie detale struktury logicznej, nie jest zależny od konkretnej implementa
cji, tj. platformy bazodanowej i sprzętowej,

•  specyfikacja fizyczna -poziom kierowany do informatyków odpowiedzialnych za 
praktyczną realizację systemu w konkretnych warunkach "̂*.

Zaproponowany przez Zespół Projektowy PTI -013 wstępny standard architektu- 
ly systemów informacyjnych opieki zdrowotnej definiuje ogólne warunki dotyczące 
wyłącznie systemów informacyjnych świadczeniodawców i to w zakresie bezpośred
nio związanym z leczeniem pacjenta. Standard nie ma zastosowania do organizacji 
rządowych oraz finansujących opiekę zdrowotną, ani też do aspektów związanych z za
rządzaniem w samych instytucjach opieki zdrowotnej^*.

Na podstawie tego standardu oraz pr^jętych założeń, Karliński proponuje nastę
pujące kluczowe elementy modelu systemu informacji medycznej;
•  szczegółowa ewidencja świadczeń (według kontraktów) przez płatnika oraz udo

stępnianie niezbędnych danych organom administracji,
•  okresowa kompletna ewidencja danych na poziomie zagregowanym przez upoważ

nione organy administracji, prowadzona w ramach programu badań statystyki pu
blicznej^^.

Ryc, 4.2. Zasięg standardu CEN
Źródło: W. Karliński: op. cit., s. 93.

W. Karliński: op. cit., s. 91-92.
“  W. Karliński: op. cit., s. 93. 
“ Zob. W. Karliński: op. cit., s. 95.



Na poziomie opieki medycznej nad pacjentem autor wyznacza dwa szczeble infor
macyjne: podmiotu indywidualnego (zakładu opieki zdrowotnej), przetwarzającego 
dane medyczne dotyczące udzielonych świadczeń, oraz podmiotu zbiorowego (sys
temu opieki zdrowotnej), korzystającego również z informacji o wcześniejszych kon
taktach pacjenta z opieką medyczną (tu zwraca się uwagę na szczególną rolę lekarza 
rodzinnego)^^.

Pod względem zawartości informacyjnej model ujmuje: sytuację demograficzną 
i społeczną populacji, stan środowiska naturalnego, stan zdrowia populacji, rejestr 
świadczeniodawców, infrastruktury jednostek udzielających świadczeń medycznych 
oraz realizację opieki zdrowotnej^.

Przedstawiony na Ryc. 4.3 system obejmuje proponowane przez Karlińskiego 
podsystemy:
•  ewidencji/rejestru świadczeniodawców (kluczowość),
•  rejestru hospitalizacji (skutki finansowe i autonomiczność),
•  rejestru zgonów (uniwersalność i znaczenie)®.

Ryc. 4.3. Model systemu informacyjnego ochrony zdrowia -  opis strukturalny 
Źródło: W. Karliński; op. cit., s. 101.

Jego struktura odpowiada funkcjom realizowanym przez podmioty sektora opieki 
zdrowotnej. Zgodnie z uprzednio przyjętymi przez autora założeniami, procesy infor
macyjne (gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych) dotyczące odpowied-

”  W. Karliński: op. cit.,s. 96.
“ Tamże, s. 99.

Tamże, s. 103.



nich funkcji są realizowane bądź przez organy nadrzędne (płatnika), bądź odpowied
nie podmioty administracji publicznej i urzędy statystyczne.

Karliński w swojej pracy wykazał niewydolność dotychczas obowiązującego syste
mu pod względem kompletności i porównywalności danych dotyczących potrzeb 
zdrowotnych społeczeństwa i stopnia ich zaspokojenia. W proponowanym przez sie
bie modelu zakłada zaspokojenie potrzeb informacyjnych instytucji rządowych i sa
morządowych odpowiedzialnych za opiekę zdrowotną̂ **.

Jak wspomniano, model IĆarlłńskiego obejmuje część rozległego systemu infor
macyjnego w rozumieniu niniejszej rozprawy, mianowicie dane dotyczące stanu 
zdrowia ludności, niezbędne dla potrzeb organizacji służby zdrowia oraz polityki 
zdrowotnej, a także statystyki -  medycznej i ogólnopaństwowej. Model ten zwraca 
szczególną uwagę na jednolitość informatyzacji odnośnych danych, która jest możli
wa do osiągnięcia dzięki ich zdefiniowaniu oraz wskazaniu wszystkich placówek 
uczestniczących w RSI (może to być wskazanie nominalne lub pośrednie -  przez 
podanie zakresu odpowiedzialności).

4.4. System informacyjny w ochronie zdrowia według 
J. Jasłowskiego

J.Jasłowski wymienia czteiy czynniki, od których zależy wartość informacji wyko
rzystywanej dla celów zarządczych. Są to: jakość, aktualność, ilość oraz powiązania 
z zadaniami możliwymi do podjęcia przez szczeble kierownicze organizacji’’. System 
informacyjny jest przez niego гогит1г.пу]?ко zespół procedur służących zbieraniu, 
przetwarzaniu, gromadzeniu oraz przesyłaniu informacji celem wspomagania 
i usprawnienia zarządzania, podejmowania decyzji i kontroli; narzędzie w procesie 
zarządzania^'^.sen%ie funkcjonalnym system informacyjny najbardziej przydatny 
będzie w planowaniu strategicznym i operacyjnym, w organizowaniu, kierowaniu oraz 
kontroli i nadzorze. Taka definicja zawęża nieco rozumienie systemu informacyjne
go przyjęte przez autorkę, nie odnosi się bowiem do człowieka jako najważniejszego 
elementu systemu, koncentrując się na procedurach -  a więc mechanizmach postę
powania z informacją i na jej wymiarze narzędziowym, jako elemencie koniecznym 
w procesach zarządzania.

Do zasobów materialnych i niematerialnych systemu informacyjnego Jasłowski 
zalicza:
•  zasoby ludzkie i ich potencjał wiedzy technicznej i ekonomicznej (użytkownicy 

systemu -  nadawcy i odbiorcy -  oraz adresaci technologii informatycznych -  pro
gramiści, administratorzy itd.);

•  zasoby informacyjne w postaci baz danych, baz metod (źródła wyboru konkretnej 
wiedzy przez użytkownika), baz modeli (matematycznych i logicznych, służących 
do podejmowania decyzji), baz wiedzy, zasobów proceduralnych (algorytmy wyko
nania zadania, procedury, oprogramowanie, zasoby techniczne)

™Zob. W. Karliński: op. cit., s. 127.
J. Jasłowski: Wspieranie zarządzania placówkami ochrorry zdrowia za  pomocą systemu infor

macyjnego. „Zdrowie i Zarządzanie” 2000 nr 6, s. 58-66.
“  Tamże, s. 59.
“  Tamże, s. 59.



Ewidencjonowanie danych rozpoczęto od 1993 r., nakładając na wszystkie pu
bliczne zakłady opieki zdrowotnej obowiązek prowadzenia rejestracji dochodów 
i kosztów według zasad określonych w zarządzeniu ministerialnym^'*. Głównym ce
lem takiej ewidencji było uzyskanie porównywalnej informacji o kształtowaniu się 
kosztów różnych mierników usług, np. 1 osobodnia, 1 łóżka^*. Rozszerzeniem tej 
koncepcji był Rejestr Usług Medycznych (RUM), któty w zamierzeniu miał stworzyć 
zwrotny obieg dokumentów i informacji, a dalej -  możliwość wytworzenia zamknię
tego obiegu środków finansowych. W RUM gromadzone miały być dane medyczne, 
statystyczne i finansowe dotyczące konkretnych usług.

Podmioty wchodzące w skład systemu opieki zdrowotnej autor podzielił na trzy 
poziomy zarządzania: centralny, regionalny oraz jednostek opieki zdrowotnej. Odpo
wiednio do tego podziału wskazać można zróżnicowane pod względem stopnia szcze
gółowości ich potrzeby informacyjne (zob. tab. 4.1).

T abela 4.1
Potrzeby informacyjne na poszczególnych poziomach zarządzania

poziom potrzeby inform acyjne na poszczególnych poziom ach

centralny stan zdrowia społeczeństwa i w ybrane w skaźniki zdrow otne

poziom  i zakres w ydatków  na ochronę zdrow ia na poziom ie regio
nalnym

stan nasycenia kadrą i infrastrukturą m edyczną

regionalny stan zdrowia populacji zam ieszkującej reg ion  i w ybrane wskaźniki 
zdrowotne

działalność jednostek w  danym okresie

świadczone usługi

sytuacja finansowa

struktura instytucji i zatrudnienie w  regionie

jednostek opieki zdro
wotnej/świadczenio
dawców

aktualna sytuacja finansowa

działalność jednostki w  zadanym okresie

aktualna sytuacja i aktywność jednostki

leczeni pacjenci

Źródło: Oprać, własne na podstawie: J. Jaslowski: Wspieranie... Op. cit., s. 62.

Do efektów wprowadzenia zintegrowanego systemu informatycznego w takiej 
jednostce (w perspektywie długoterminowej) Jaslowski zalicza:
•  ujednolicenie procedur tworzenia, składowania i dystrybucji informacji w jedno

stce,
•  wprowadzenie jednolitej formy gromadzonych danych,
•  szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji będących podstawą decyzji zarządczych 

z zakresu organizowania i kierowania pracą jednostki.
Zarządzenie M ZiOS z  dn. 15.06.1992 r. w sprawie szczegółowych zasad ewidencji dochodów  

i kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. „M onitor Polski” z 30.06.1992 r. nr 19, 
poz. 145.

”  J. Jaslowski: Wspieranie... Op. cit., s. 61.



•  przygotowanie i udostępnianie szerszego spektrum informacji niezbędnych do 
podejmowania decyzji z zakresu planowania strategicznego i operacyjnego,

•  skrócenie czasu oczekiwania na usługę medyczną,
•  umożliwienie szybkiej i dokładnej selekcji i analizy danych medycznych,
•  lepsze wykorzystanie sprzętu jednostki,
•  zmniejszenie nakładów przeznaczonych na utrzymanie systemu informacyjnego 

przez ograniczenie wzrostu zatrudnienia po stronie administracji,
•  poprawa organizacji i komfortu pracy na stanowiskach objętych systemem,
•  poprawa efektywności i wydajności pracy pracowników^'’.

Reforma zdrowotna, z jej zasadą kontraktowania świadczeń przy zachowaniu kon
kurencji, spowodowała zmiany w gromadzeniu i przetwarzaniu informacji, m.in. wpro
wadziła obowiązek prowadzenia ewidencji świadczeniodawców oraz rozliczeń między 
poszczególnymi oddziałami płatnika.

J. Jasłowski stwierdza dalej, że podstawowymi modułami systemu informatycz
nego obsługującego płatnika powinny być słowniki: oddziałów płatnika (jednorodny 
na terenie całej Polski), rodzajów świadczeń, usług, jednostek kalkulacyjnych kon
traktów, poziomów referencyjnych, kodów terytorialnych or гг Międzynarodowa kla
syfikacja chorób.

Ze względu na zakres wymienionych powyżej zadań systemu informatycznego, 
konieczne jest utrzymywanie przez płatnika następujących elektronicznych zasobów 
informacyjnych:
•  bazy danych uprawnionych do świadczeń opieki medycznej wraz z informacją 

o składkach członkowskich na ubezpieczenie i posiadanych uprawnieniach,
•  bazy ws^stkich świadczeniodawców współpracujących z płatnikiem,
•  bazywszystkich złożonych ofert,
•  bazy wszystkich kontraktów zawartych przez płatnika wraz z informacją o realizacji 

kontraktu -  ewidencja zaliczek, wypłat, rozliczeń rocznych, syntetycznego wykona
nia,

•  elektronicznej bazy zdarzeń medycznych (RUM/START) umożliwiającej rozli
czanie poszczególnych świadczeniodawców i gromadzenie danych o świadcze
niach wykonanych dla poszczególnych pacjentów,

•  syntetyH branżowego planu kont oraz elektronicznej bazy wykonania planu finan
sowego według zadań.

Dodatkowo wskazane jest udostępnienie innych zasobów, np. elektronicznej 
bazy szpitalnych kart statystycznych i psychiatrycznych, elektronicznej bazy kart 
zgonu^l

Autor podkreśla problem standaryzacji słownika leków i wszystkich słowników 
będących modułami wdrożonego w 2000 r. Systemu informatycznego kas chorych, 
a dalej -  stałej centralnej (nie lokalnej) ich aktualizacji oraz dokładnego uporządkowa
nia regulacji prawnych dotyczących danych gromadzonych w systemie. Standaryzację 
rozumie jako centralne zdefiniowanie podstawowych pojęć i ich wartości, formatów 
i metod przekazywania danych^*.

Jasłowski koncentruje się -  podobnie jak Karliński -  na grupie danych niezbęd
nych w procedurach rozliczeniowych oraz polityce zdrowotnej z jednej, oraz aspekcie 
informatycznym przedsięwzięcia z drugiej strony. Sam podkreśla to, stwierdzając, że 
wszechobecnośćinformatyki w systemach informacyjnych prowadzi do zoydzielenia

Jasłowski: Wspieranie... Op. cit., s. 65.
”  Tamże, s. 71.

Tamże, s. 75.



ich części narzędziowy zvnqzanej z  tą dziedziną pod nazwą systemu informatyczne
go^. Jego uwagi i propozycje stanowią ważny przyczynek dla projektu rozległego sys
temu informacyjnego, obejmującego różne kategorie wiedzy i różne placówki jako 
uczestników takiej struktury.

4.5. Optymalny dostęp do informacji -  rozwiązanie 
brytyjskie

Zgodnie z zarządzeniem brytyjskiej National Health Service (NHS) z 1995 r., 
skuteczność leczenia zależy m.in. od dostępu lekarzy do wszelkiego typu źródeł in
formacji i materiałów edukacyjnycti. Wiąże się to z powszechnie przyjętą zasadą prak
tyki medycznej opartej na faktach naukowych. Ogrom przyrastającej informacji wyma
ga podjęcia selekcji publikacji znaczących. Skondensowana informacja ma wspierać 
terapię.

Miejscem dostępu do medycznej informacji naukowej jest biblioteka. Potwier
dza to powstanie The National Electronic Health Library (NeHL), w ramach The 
National Information Management and Technology Strategy. Jej celem jest 
nienie szybkiego dostępu do aktualnej, rzetelnej zuiedzy medycznej oraz poprawa sys
temu opieki medycznej, a także poziomu świadomości paęjentów‘̂ \ Biblioteka, posia
dająca rozbudowane systemy informacji medycznej, powinna mieć strukturę 
dostosowaną do 4 różnych poziomów potrzeb informacyjnych. Wyróżniono;
•  poziom know-how-m a  służyć jako platforma kultury komunikacji, wymiany wie

dzy i doświadczenia,
•  zasoby wiedzy- dostęp do różnego typu informacji potrzebnej w efektywnej opie

ce zdrowotnej; każda zamieszczona tu informacja powinna być sprawdzona pod 
względem wiarygodności {accredited) ,

•  informacja dla pacjenta -  ma służyć podniesieniu świadomości pacjenta i promocji 
zdrowia,

•  poziom zarządzania wiedzą -  ma być łącznikiem między światem nauki i praktyki.
Ze względu na fakt, że człowiek nie jest w stanie pr^swoić całej rozszerzającej się 

wiedzy, informacje udostępniane w NeHL mają różną formę i zakres treściowy. Zo
stały one pogrupowane w trzech kategoriach (dla każdej z nich określono dopusz
czalny czas oczekiwania na wynik wyszukiwania):
•  wskazówki -  informacja podręczna do wykorzystania np. podczas konsultacji czy 

badania pacjenta - 15 sekund,
•  strukturalne streszczenia, prace poglądowe do pogłębienia wiedzy -  2 minuty,
•  pełne teksty -  dotarcie do nich nie powinno przekraczać 1 tygodnia'**.

Jasłowski: Wspieranie... O p .c it.,s. 60.
*  B. Torl ińska: Kierunki rozwoju bibliotek medycznych w Wielkiej Brytanii a  perspektywy bibliotek 

polskich. „Biuletyn GBL” 2000, vol. 46 nr 362, s. 31 -40.
“‘Tamże, s. 33.



4.6. System informacji dotyczącej zdrowia matki i dziecka

Przykładem przygotowywanego systemu informacji medycznej może być rów
nież projekt dotyczący zdrowia matki i dziecka^ .̂ W celu jego realizacji Instytut Matki 
i Dziecka w Warszawie (IMD) rozpoczął tworzenie hurtowni danych dla wybranych 
zagadnień pozostających w obszarze jego praktyki, tj. hospitalizacji dzieci i młodzie
ży do lat 18, opieki perinatalnej (kobieta rodząca i noworodek), wybranych rejestrów 
chorób u dzieci (m.in. chorób nowotworowych). Dalsze konieczne prace w tym zakre
sie to m.in. ustalenie algorytmów postępowania medycznego, procedur medycznych, 
dokumentacji lekarskiej, rekordu medycznego. Projektanci systemu obsługującego 
IMD mogą korzystać z przykładu systemu informacji na temat matki i dziecka funk
cjonującego od początku lat siedemdziesiątych XXw. we Francji''^.

4.7. Inne przykłady rozwiązań systemowych w opiece 
zdrowotnej

We współczesnej praktyce opieki zdrowotnej, zarówno polskiej, jak i obcej, zna
leźć można wiele innych przykładów systemowych rozwiązań procesów informacyj
nych-na poziomach jednostkowym (szpital) i zespołowym'*''. Wskazać tu należy sys
tem wspierający w sposób kompleksowy pracę oddziału dializ"*̂ , którego zadaniem 
jest wspomaganie oceny stanu zdrowia pacjenta, prognozowanie przebiegu następ
nej dializy, rejestracja zgłoszeń choiych i działania o charakterze ekspertowym -  
wspieranie decyzji lekarzy o przyjęciu lub nie chorego do dializ w danym ośrodku, jak 
również pomoc w opiece nad pacjentami po przeszczepach. Kolejnym przykładem 
może być oprogramowanie obsługujące gabinety stomatologiczne'**’, umożliwiające 
graficzną prezentację stanów pojedynczych zębów i ich poszczególnych powierzchni, 
kolorową informację o interwencjach poszczególnych specjalistów oraz uzupełnienie 
takich danych opisem słownym uzębienia.

Wśród systemów specjalistycznych o zasięgu krajowym wymienić można Polski 
Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych"*’. Pełni on funkcje -  naukową, monitorującą, 
profilaktyczną i epidemiologiczną. Jako relacyjna baza danych umieszczona na ser
werze Politechniki Poznańskiej, dostępny jest przede wszystkim dla użytkowników 
związanych z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu w sieci lokalnej (ze względu

W. Borkowski, J. Szymborski; Organizacja systemu zarządzania informacją medyczną w dzie
dzinie zdrowia matki i dziecka. „Medycyna Wieku Rozwojowego” 1999 vol. 3 nr 4, supl., s. 127-132.

"  Zob. A. Ochoa: System informacji medycznej we Francji. „M edycyna Wieku Rozwojowego” 
1999 vol. 3 nr 4, supl., s. 133-138.

”  Zob. пр.: M ultimedialne i sieciowe systemy informacyjne. Materiały konferencyjne pod red. 
Cz. Danilewicza. Wrocław 2000, oraz z kolejnych konferencji; Wrocław 2001 i Wrocław 2002.

Zob. Z. Filutowicz et al.; Sieciowy system informacyjny do integracji działań podmiotów biorących 
udział w przeszczepianiu nerek. W; Multimedialne i sieciowe... Wrocław 2000. Op. cit., s. 363-369.

“  Ł. Jankowski, B. Kliś, B. Trawiński; Graficzna informacja o stanie uzębienia w systemie infor
macji dla gabinetów dentystycznych. W; Multimedialne i sieciowe... Wrocław 2000. Op. c it, s. 371-380.

ЪиЫ.йХл\.: Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych-sieciowy system informacji, mo
nitorowania, profilaktyki i poradnictwa genetycznego. W ; Multimedialne i sieciowe systemy informa
cyjne. Materiały konferencyjne pod red. Cz. Daniłowicza. Wrocław 2002, s. 553-560; Polski Rejestr 
Wrodzonych Wad Rozwojowych [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu; http;//www.rejestrwad.pl

http://www.rejestrwad.pl


na ochronę danych osobowych). Od 2001 r. jest częścią rejestru Unii Europejskiej 
EUROCAT.

Prace nad krajowymi systemami informacji zdrowotnej prowadzone są m.in. 
w Australii"'*, Afryce Południowej'*’, Stanach Zjednoczonych*'*.

W krajach byłego ZSRR wszelkie wewnętrzne systemy informacyjne dziedzino
we przestały istnieć wraz z rozpadem struktury nadrzędnej. Od początku lat dzie
więćdziesiątych trwają prace nad rozwiązaniami narodowymi, przede wszystkim 
uwzględniającymi naukową informację medyczną, a więc opartymi o biblioteki 
i ośrodki informacji medycznej*’.

4.8. „Systemowe” rozwiązania Unii Europejskiej w zakresie 
informacji dotyczącej zdrowia publicznego

Organizacja zasobów informacyjnych dotyczących zdrowia publicznego, jakościo
wo zróżnicowanych, tzn. tych uznawanych za niezbędne w planowaniu polityki zdro
wotnej w skali krajowej i międ^narodowej, jak i tych kierowanych do osób indywidu
alnych (pacjentów), a mających charakter edukacyjny i promocyjny, jest realizowana 
przede wszystkim we współpracy Dyrekcji Generalnych ds. Zdrowia i Konsumen- 
ta^oraz Społeczeństwa Informacyjnego*^

Do zadań pierwszej z nich należy przygotowywanie informacji dotyczącej zdrowia 
publicznego (np. wskaźniki zdrowotne, styl życia, zachorowalność, opieka zdrowot
na). Są one realizowane w kolejnych programach unijnych*"*. Dyrekcja Generalna ds. 
Społeczeństwa Informacyjnego odpowiada za tworzenie warunków dla rozwoju na
rzędzi teleinformatycznych oraz ich wdrażania w różne sfeiy życia publicznego, dla 
szeroko rozumianego dobra mieszkańców krajów Unii. Dotyczy to również digitali
zacji działań w zakresie zdrowia publicznego.

Wiatach 1997-2002 realizowano program monitoringu zdrowotnego {Health 
monitońngprogramme 1997-2002), którego celem było uruchomienie systemu sta
łego monitoringu stanu zdrowia mieszkańców Unii, a uzyskiwane z niego dane miały 
być wykorzystane w procedurach planowania, nadzorowania i oceny innych progra-

B.Bomba, J. Cooper, M. Miller: Working towards a national health information system in A u
stralia. „Medinfo” 1995, vol. 8 nr 2, s. 1633 i n.

L. Williamson, N. Stoops, A. Heywood: Developing a District Health Information System in 
South Africa. A social process or technical solution? „Medinfo” 2001, vol. 10 nr 1, s. 773-777.

G. H. Land et al.: Developing an integratedpublic health information system fo r  Missouri. „Jo
urnal of Public Health Management and Practice” 1995, vol. 1 nr 1, s. 48-56.

”  Zob. np. A. R. Llwarenko: Zastosowanie najnowszych technologii w  ukraińskim systemie na
ukowej informacji medycznej. „Biuletyn GBL” 1997, vol. 43 nr 355, s. 95-100; R. Pawlenko, L. Zago- 
rodska, S. Onisczenko: Zastosowanie najnowszych technologii i sukces naukmedyczrtych na Ukrainie. 
Tamże: s. 10 1 -103; oraz inne artykuły z  tego tomu.

Health and Consumer Protection Directoriate -  General [dokument elektroniczny]. Tryb do
stępu: http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm dostęp 11.08.2008 r.

”  Information Society and Media Directoriate -  General [dokument elektroniczny]. Tryb dostę
pu : http://ec.europa.eu/dgs/information_society/index_en.htm dostęp 11.08.2008 r.

^  Zob. np. The Pubilc Health Programme 2003-2008 [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: 
http://ec.europa.eu/health/ph_information/indicators/projects_en. htm  dostęp 11.08.2008 r.; Wspól
notowy program działań w dzieidznie zdrowia i ochrony konsumentów na lata 2007-2013 [dokument 
elektroniczny]. Tryb dostępu: http://eur-Iex.europa.eu/LexUriServ/site/pl/com /2005com 2005_ 
0115pl01.pdf dostęp 11.08.2008 г.

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/information_society/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health/ph_information/indicators/projects_en
http://eur-Iex.europa.eu/LexUriServ/site/pl/com/2005com2005_


mów unijnych i krajowych dotyczących ochrony zdrowia. Wówczas również opracowa
no zestaw wspólnych dla Unii wskaźników ECHI {European Community Health Indi
cators -  ECHI 1 i ECHI2). Stanowią one podstawę budowania europejskiego systemu 
wiedzy zdrowotnej {European Union Public Health Information and Knowledge Sys
tem -  zob. niżej). Działania unijne mają na celu stałą optymalizację wskaźników, 
w aspekcie ich zastosowalności w praktyce (badania zdrowotne, rejestr chorób, dzia
łalność szpitali, wydatki na opiekę zdrowotną itp.).

Przykładem współpracy może być też program eEurope. An information society for 
alP^, któiy zakładał m.in. przygotowanie do 2002 г. oprogramowania zapewniającego 
bezpieczny bezprzewodowy dostęp do różnego typu danych, w tym również danych 
medycznych. Zalecał stworzenie do końca 2000 r. specjalnej produktów informacyj
nych i komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz udostępnienie do końca 
2001 r. wszystkich publicznych stron internetowych tej grupie użytkowników.

Cele szczegółowe programu w zakresie „opieki zdrowotnej online” obej-
mowaly’**:

a) do końca 2000 r.:
•  prezentację w sieci tzw. przykładów dobiych praktyk, monitoringu zdrowotnego, 

nadzorowania chorób zakaźnych, połączenie sieciowe szpitali, laboratoriów, aptek, 
lekarzy, przychodni i domów opieki,

•  ustalenie priorytetów działania dla najważniejszych bibliotek medycznych i ośrod
ków badawc^ch w Europie, któiych realizację przewidywano na koniec 2004 r.,

•  ustalenie priorytetów w zakresie standaryzacji informatyki medycznej,
b) do końca 2003 r.: przygotowanie dla wszystkich obywateli Unii elektronicznej 

karty identyfikacyjnej pacjenta, umożliwiającej bezpieczny dostęp do informacji 
w sieci,

c) do końca 2004 r.: objęcie infrastrukturą teleinformatyczną wszystkich pracow
ników służby zdrowia.

N ale^ zaznaczyć, że niezrealizowanie wyznaczonych celów w terminie nie ozna
cza rezygnacji z nich, ale wskazanie kolejnej możliwej daty realizacji. I tak np. pro
gram еЁ'мгоре 2005 ponownie zakładał: rozpowszechnienie elektronicznych kart pa
cjenta, informatyzację wszystkich placówek opieki zdrowotnej, umożliwienie 
dostępu online dla obywateli do usług zdrowotnych.

W2002 r., biorąc pod uwagę rosnące zainteresowanie indywidualnych użytkowni
ków szeroko rozumianą informacją medyczną zawartą w sieci, opracowano również 
kryteria jakości dla witryn o tematyce zdrowotnej, mając na względzie ochronę ich 
potencjalnych czytelników” .

”  eEurope. An information societyfor all. Communication on a Commission Initiative fo r  the Spe
cial European Council o f  Lisbon. 23-24.03.2000 r. [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http:// 
ec.europa.eu/inform ationsociety/eeurope/2002/new s_library/pdf_files/english.pdf dostęp 11.08. 
2008 r.

“  Tamże.
”  eEurope 2002. Quality criteriafor health related websites. Communication from  the Commission 

to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee ofthe 
Regions [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://europa.eu/eur-lex/en/com/cnc/2002/com 
2002_0667en01 .pdf dostęp 11.08.2008 г.; zob. też COM(2001) 529. eEurope 2002: Accessibility o f  
public web sites and their content.

http://europa.eu/eur-lex/en/com/cnc/2002/com


European Union Public Health Information and Knowledge System (EUPHDQ 
którego plany przedstawiono w 2004 г., ma z założenia być podstawowym narzędziem 
wspierającym realizację wszelkich programów zdrowia publicznego. Jego celem jest 
dostarczanie relewantnych, aktualnych, wysokiej jakości danych, informacji i wiedzy 
niezbędnych dla podejmowania decyzji w obszarze zdrowia publicznego na szczeblu 
unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym. Stanowi on zorganizowany zbiór proce
dur gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji, do wykorzystania w pro
cesach podejmowania decyzji na ws^stkich szczeblach sektora opieki zdrowotnej*’. 
Składa się z następujących elementów*'*:
•  dane -  takie jak fakty, wydarzenia, działania (np. diagnozy),
•  informacja—dane przetworzone w taki sposób, aby były użyteczne (np. wskaźnik 

występowania),
•  wiedza-zawierająca interpretację informacji, nadanie jej znaczenia (np. początek 

epidemii),
•  decyzje -  rozumiane jako wybór między dostępnymi alternatywami (np. leczenie 

chorych lub szczepienia), podejmowane na podstawie wiedzy,
•  zarządzanie -  realizacja działań dzięki ludziom, wprowadzanie porządku w organi

zacjach, czynienie ich zdolnymi do skutecznego reagowania na potrzeby środowi
ska,

•  rozpowszechnianie -  udostępnianie wiedzy decydentom, profesjonalistom, oby
watelom.

Pod względem merytorycznym system EUPHDCpowinien obejmować dane gro
madzone według kryteriów demograficznych, dotyczące stanu zdrowia mieszkańców 
Unii, polityki zdrowotnej i jej czynników, uwarunkowań demograficznych, geogra
ficznych i społeczno-ekonomicznych, czynników osobistych i biologicznych, stylu 
życia (w tym nałogi, sposób odżywiania, aktywność fizyczna, zachowania seksualne, 
warunki życia i pracy, warunki środowiskowe), z uwzględnieniem różnic w stanie 
zdrowia poszczególnych grup. W założeniach EUPHEX zwraca się uwagę również na 
następujące zagadnienia:
•  rosnąca spodziewana długość życia w dobrym stanie zdrowia (wskaźniki zachoro

walności i umieralności),
•  postępowanie ze zjawiskami zagrażającymi życiu, w tym chorobami zakaźnymi 

i bioterroryzmem,
•  zmniejszanie różnic w stanie zdrowia i \^ynikach leczenia wśród mieszkańców,
•  występowanie poszczególnych chorób,
•  promocja zdrowia i zapobieganie chorobom,
•  ochrona zdrowia w polityce i działalności Unii (systemy opieki zdrowotnej),
•  równy dostęp mieszkańców do informacji,
•  potrzeby nowych krajów członkowskich*'.

Operating a European Union Public Health Information and Knowledge System. Version 3. Do
cumentfor the meeting ofthe Network o f  Competent Authorities or Health Information and Knowledge. 
Luxembourg, 5-6.07.2004 r. [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://ec.europa.eu/health/ph_ 
information/implement/wp/keydocs_wp_en.htm dostęp 11.08.2008 r. European Union Public Health 
Information Knowledge System (EUPHIX) [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http:// 
www.euphix.org dostęp 27.10.2008 r.

”  Podstawą tworzenia tego systemu jest Decision no. I786/2002/EC o f  the European Parliament 
and o f  the Council o f23.09.2002 adopting a programm o f  Community action in the fie ld  o f  public health 
(2003-2008).

“  Operating a European Union Public Health Information and Knowledge System. Version 3. Op. 
cit., s. 2.

Tamże.

http://ec.europa.eu/health/ph_
http://www.euphix.org


Narzędzia do budowania systemu, takie jak różnego typu wskaźniki zdrowotne 
czy procedury ich gromadzenia, przygotowuje DG SANCO (ds. zdrowia i konsu
menta) , we współpracy z DG RTD, OECD i WHO.

Podstawowym produktem powstałym w wyniku działania EUPHIX jest portał 
zdrowotny EU (EUHealth PortaF^-zob niżej), zapewniający łatwy dostęp tak pro
fesjonalistom, jak i zwykłym zainteresowanym do różnorodnych źródeł informacji na 
temat zdrowia publicznego w Unii.

System EUPHIX ma docelowo obejmować następujące podstruktur/^:
•  the European Community Health Indicators System (ECHI), na szczeblu krajo

wym,
•  the System of Regional Indicators on Health (ISARE^), na szczeblu regionalnym 

(ponadlokalnym),
•  system wskaźników zdrowotnych w obszarach miej skich,
•  system informacji i wiedzy o najważniejszych chorobach przewlekłych,
•  system sieci i baz danych dotyczących chorób rzadkich,
•  the Epidemiological Surveillance and Control of Communicable Diseases Ne

twork,
•  analiza skutków wydarzeń prowadzących do nieprzewidzianych zgonów,
•  system informacji o stylach życia i innych czynnikach zdrowotnych,
•  the European Community Environment and Health Information System (ECO- 

EHIS“ ),
•  the DG SANCO Injury database (Euro-IDB“ ),
•  the European Health Survey System (EHSS^^),
•  the Hospital Activity and Resources Information System^*,
•  ocena działalności placówek opieki zdrowotnej, prowadzona dla oceny i porównania 

strategii jakości,
•  the System of Health Accounts (SHA*’),
•  system informacji o mobilności pacjentów,
•  system informacji o mobilności pracowników służby zdrowia.

“  Zob. Health-EU. The Public Health Portal o f  the European Union [dokument elektroniczny]. 
Tryb dostępu: http;//ec.europa.eu/health-eu/index_en.htm, a  także Europe's Information Society The
matic Portal [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://ec.europa.eu/information_society/qu- 
alif/health/indexen.htm  dostęp 11.08.2008 r.

“  Zob. Operating a European Union Public Health Information and Knowledge System -  Version 
3. op. cit., s. 7.

“  Zob. The System o f  Regional Indicators on Health ISARE  [dokument elektroniczny]. Tryb do
stępu; http://www.isare.org/ dostęp 11.08.2008 r.

“  Zob. The European Community Environment and Health Information System ECOEHIS [doku
ment elektroniczny]. Tryb dostępu: http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2002/monitoring/fp_mo- 
nitoring_ 2002 _exs_01_en.pdf dostęp 11.08.2008 r.

“  Zob. The GD SANCO  Injury database Euro-IDB  [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: 
http://ec.europa.eu/health/ph_information/implement/wp/injuries/docs/ev_20040428_co07_en.pdf 
dostęp 11.08.2008 r.

Zob. The European Health Survey System EHSS [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http:// 
ec.europa.eu/health/ph_information/dissemination/reporting/ehss_en.htm dostęp 11.08.2008 r.

“  Szerzej zob. The Hospital Activity and Resources Information System [dokument elektroniczny]. 
Tryb dostępu: http://ec.europa.eu/health/ph_information/dissemination/hsis/hsis_l l_en.htm dostęp
11.08.2008 г.

The System o f  Health Accounts (SHA) [dokument elektroniczny]. Tiyb dostępu: http://www.oecd. 
org/dataoecd/41/4/1841456.pdf dostęp 11.08.2008; International Classification fo r  Health Accounts 
(ICHA) [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www. oecd.org/dataoecd/3/42/1896876.pdf 
dostęp 11.08.2008 r.

http://ec.europa.eu/information_society/qu-
http://www.isare.org/
http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2002/monitoring/fp_mo-
http://ec.europa.eu/health/ph_information/implement/wp/injuries/docs/ev_20040428_co07_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/ph_information/dissemination/hsis/hsis_l
http://www.oecd
http://www


Kolejnym wspólnym programem obu dyrekcji (ds. zdrowia i konsumenta oraz 
społeczeństwa informacyjnego) jest e-Health™, którego celem jest stworzenie Ям- 
ropean e-HealthArea. Dotyc^ on różnorodnych zastosowań ICT w sektorze zdro
wia, znacznie rozszerzonych niż tylko aplikacje internetowe. Są to np. sieci informacji 
zdrowotnej, elektroniczna dokumentacja pacjenta, telemedycyna, rozwiązania bez
przewodowe (np. systemy monitorowania i komunikacji dla pacjentów ze schorzenia
mi układu krwionośnego), portale zdrowotne^'. Realizacja tego programu ma rów
nież wymiar ekonomiczny, związany m.in. z obniżeniem kosztów przechowywania 
dokumentacji (dostęp do wyników badań pacjenta niezależnie od ich formy, także 
np. do obrazów RTG), zmniejszeniem wskaźnika występowania błędów medycznych 
(dzięki dostępowi do tzw. katalogu dobrych praktyk, porad ekspertów, wyników badań 
i leczenia klinicznego), unikaniem niepotrzebnych działań, optymalizacją opieki 
realizowanej w obszarach niezurbanizowanych.

Z założenia program ten ma prowadzić do restrukturyzacji systemów opieki zdro
wotnej tak, abybyfyone przede wszystkim przyjazne mieszkańcom (pacjentom), do
stosowując się m.in. do różnic kulturowych w poszczególnych krajach Unii. Jak pokazują 
badania^, pacjenci coraz częściej samodzielnie poszukują informacji zdrowotnej, 
chcąc podejmować świadomie decyzje ich dotyczące i być partnerem w procesach le
czenia.

Realizacja e-Health jest elementem szerszego programu unijnego iZOlO” , 
obejmującego inicjatywy szczegółowe, jak również przedmiotem współpracy 
z Organizacją Narodów Zjednoczonych i Światową Organizacją Zdrowia. Zalecenia 
dla działań na szczeblu krajowym obejmują m.in. rozwój sieci informacji zdrowot
nej oparty na łączach szerokopasmowych i technologii mobilnej, objęcie nimi 
wszystkich placówek opieki oraz udostępnienie takich usług, jak telekonsultacje, 
teleopieka (monitoring pacjentów w domu), wystawianie recept online.

4.9. Obserwatorium kultury jako system informacji 
o kulturze

O konieczności budowania systemu informacji dla sfeiy kultury, czy to dziedzi
nowego, czy faktograficznego, wspominano również wielokrotnie’"'. Postulat stworze-

™ E-Health [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://ec.europa.eu/information_society/ 
activities/health/whatis_ehealth/index_en.htm dostęp 11.08.2008 r.

Szerzej zob. e-Health -  making healthcare better fo r  European citizens. A n  action p lan  fo r  
a European e-Health Area. Communication from  the Commission to the Council, the European Parlia
ment, the European Economic and Social Committee and the Committee o f  the Regions [dokument elek
troniczny]. Tryb dostępu: http://eur-lex. europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2004/com2004_0356 
enO 1 .pdf dostęp 11.08. 2008 r.

"  Zob. np. D. E. Detmer et al.: The informentpatient. Study Report. Cambridge University Health, 
Judge Institute o f  Management: Cambridge 2003; J. E. Katz: R. E. Rice, S. K. Acord: e-health networks 
and social transformations. Expectations o f  centralization, experiences o f  decentralization. W: The 
network society. A cross-cultural perspective. Praca zb. pod red. M. Castellsa. Edward Elgar 2004, 
s. 293-318; zob. te ż NHSDirect Online [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www. nhsdi- 
rect.nhs.uk/ dostęp 11.08.2008 r.

”  Zob. rozdz. 1.2.
”  Zob. np. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Conrada Korzeniowskiego w Gdań

sku, Pomorska Sieć Informacji Regionalnej [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www. 
wbpg.org.pl/ dostęp 11.08.2008 r.; także Procesy informacyjne o kulturze regionu. Seminarium ogól
nopolskie Gdańsk, 17-18.11.2005 r  Gdańsk 2005 [dokument elektroniczny: płyta CD].

http://ec.europa.eu/information_society/
http://eur-lex
http://www
http://www


nia go w postaci hipertekstu przedstawiła Z. Jarmoszuk”. Pisała ona m.in.: Receptą na 
prezentację opisu kultury, a nawet stworzenie svoego rodzaju metakultury, jest jejprezen- 
tacja poprzez hipertekstowy system informacyjny, organizujący w nowy sposób zapo
znaną zuiedzę o kulturze w oparciu o udostępniane dokumenty: tradycyjne, hiperme- 
dialne, a także elektroniczne, zvykorzystujqce techniki komputerowe i funkcjonujące 
czasami tylko w siecP’̂. Zwracała jednocześnie uwagę na trudności w budowaniu takiej 
struktury, zwłaszcza w odniesieniu do narzędzi lingwistycznycłi. Icłi ograniczenia, na
wet przy założeniu wykorzystania w ję^ku informacyjno-wyszukiwawczym wyrażeń 
języka naturalnego, wynikają z probłemów terminologicznych w nazewnictwie kultury, 
jej kategoryzacji, przejawów itd7^. Autorka ta proponowała odwołanie się do dwóch 
definicji pojęcia kultury: jako sfery życia społecznego (obejmującej kulturę symbo
liczną, artystyczną, „socjalną” i masową) w jego aspekcie ins^ucjonalno-zachowanio- 
wym, oraz jako sfery świadomości i wartościowania, w aspekcie obyczajowo-świadomo- 
wościowym’*.

Przykładem instytucji odpowiedzialnych za realizację procesów informacyjnych 
w sferze kultury, a więc gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnia
nie informacji o kulturze, są w wielu krajach tzw. obserwatoria (laboratoria) kultury. 
Idea obserwatorium jako systemu informacyjnego uzasadniona jest coraz mniejszą 
efektywnością indywidualnych poszukiwań danych w szeregu różnych instytucji 
z jednej strony (ze względu na nadmiar dostępnych materiałów), z drugiej zaś -  nie
wykorzystywaniem danych z pewnych przyczyn dla klientów niedostępnych. Celem 
istnienia tego rodzaju instytucji jest właśnie informacyjna obsługa sfery kultury. Pod 
względem sposobu organizacji różnią się między sobą: niektóre z nich mają charak
ter fundacji, inne placówek badawczych czy naukowo-badawczych, jeszcze inne -  
agend rządowych” . Gromadzone dane są analizowane, wykorzystywane w działalno
ści naukowej, przekazywane instytucjom zarządzającym jako materiał informacyjny 
w procesach decyzyjnych (planowanie i realizacja polityki kulturalnej o różnym zasię
gu, zarządzanie instytucjami kultury). Pozostałe obszary pracy obserwatoriów to np. 
działalność edukacyjna i szkoleniowa, wydawnicza, promowanie innowacji, współpra
ca środowiskowa, krajowa i międzynarodowa, monitoring procesów kulturalnych, 
organizowanie warsztatów i konferencji, budowanie elektronicznego systemu infor
macji o kulturze, opracowywanie specjalistycznej terminologii, konsultacje i doradz
two, dokumentowanie i wymiana pr^kładów tzw. dobrych praktyk*".

”  Zob. Organizacja... Op. cit.; tejże, Pole semantyczne... Op. cit.; tejże, Pole semantyczne kultury... 
Op. cit.

’‘ Z. Jarmoszuk: Organizacja... Op. cit., s. 12.
” Zob. Z. Jarmoszuk; Pole semantyczne terminu kultura... Op. cit., s. 18-19.
™ Zob. Tamże, s. 21.
™ Przykładowo wymienić można następujące placówki: Boekman Foundation (Holandia) [doku

ment elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.boekman.nl/engindex.html; Canadian Cultural Obse
rvatory [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.pch.gc.ca/obs/index_e.cfm; Centre for 
Study in Cultural Development (Belgrad) [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.za- 
prokul.org.yu/; Centre for Cross-Cultural Research (Australia) [dokument elektroniczny]. Tryb dostę
pu: http://www.anu.edu.au/culture; Centre for Cultural Policy Research (Glasgow) [dokument elektro
niczny]. Tryb dostępu: http://www.culturalpolicy.arts.gla.ac.uk; EUCLID [dokument elektroniczny]. 
Tryb dostępu http://ww w .euclid.info/; European Cultural Foundation [dokument elektroniczny]. 
Tryb dostępu: http://www.eurocult.org; International Intelligence on Culture [dokument elektronicz
ny]. Tryb dostępu: http://www.intelculture.org/; Observatoire des Politiques Culturelles [dokument 
elektroniczny]. Tryb dostępu: http ://www.observatoire-culture.net/; Observatory o f Cultural Policies 
in Africa [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://ocpa.irmo.hr/; UNESCO International Ne
twork o f  Observatories in Cultural Policies [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www. 
unesco.org/culture/development/observatories/index.shtml

Zob. M. Kisilowska: O bserwatorium kultury ja k o  ośrodek zarządzania wiedzą. Narodowe 
Centrum Kultury. Warszawa 2005, s. 6-7.

http://www.boekman.nl/engindex.html
http://www.pch.gc.ca/obs/index_e.cfm
http://www.za-
http://www.anu.edu.au/culture
http://www.culturalpolicy.arts.gla.ac.uk
http://www.euclid.info/
http://www.eurocult.org
http://www.intelculture.org/
http://www.observatoire-culture.net/
http://ocpa.irmo.hr/
http://www


Zakres działalności obserwatoriów obejmuje (w zależności od specyfiki kraju 
i placówki) przede wszystkim sposoby kreowania polityki kulturalnej i dystrybucję 
środków finansowych w sektorze. Gromadzone są dane szczegółowe dotyczące m.in.:
•  statystyki,
•  działalności kulturalnej zawodowej i amatorskiej,
•  zatrudnienia w sektorze kultury,
•  zagadnień prawnych,
•  instytucji kultury,
•  ochrony dziedzictwa narodowego,
•  twórców,
•  literatury, książek, czasopism,
•  muzyki, tańca, teatru,
•  nowych technologii w kulturze, nowych mediów, sztuk audiowizualnych,
•  bibliotek,
•  edukacji artystycznej,
•  rzemiosła artystycznego,
•  handlu dziełami sztuki,
•  lokalnego, regionalnego, krajowego i międzynarodowego \vymiaru kultury,
•  budowania poczucia tożsamości kulturowej w danym obszarze geopolitycznym,
•  globalizacji,
•  zachowań kulturalnych społeczeństwa i jednostek.

Obserwatoria są najczęściej niewielkimi jednostkami niedochodowymi, w których 
realizacja zadań i odpowiedzialności rozkładają się według struktury macierzowej. Na 
szczycie struktury organizacyjnej znajduje się zarząd, wspierany przez organ doradczy 
^eden, np. rada naukowa) lub tematyczne komitety doradcze. Pr^kładowo w obserwa- 
toriumwQućbec*' funkcjonują komitety doradcze do spraw: sztuk wizualnych i rzemio
sła, kina, książek, literatury i bibliotek, multimediów, dziedzictwa narodowego, muzeów, 
archiwów i instytucji pokrewnych, władz miejskich i lokalnych oraz badań naukowych. 
Zadania techniczne i administracyjne są zlecane na zewnątrz {outsourcing). Wśród war
tości kształtujących model zarządzania wymienia się: obiektywność i neutralność poli
tyczną, poszanowanie poufności informacji, wysoką jakość produktów i usług, zadowole
nie klientów, szacunek dla dostawców danych (w tym respondentów), innowacyjność 
i skuteczność.

Procesy gromadzenia informacji (podobnie jak pozostałe, w całości oparte o nowo
czesne rozwiązania teleinformatyczne) odbywają się na zasadzie współpracy krajowej, 
regionalnej i międzynarodowej z placówkami kultury różnego szczebla, jak również 
poprzez własne lub zlecane projekty naukowe czy badania ankietowe. Wyniki dostęp
ne są w formie surowej (dane statystyczne, wskaźniki) lub opracowań analitycznych, 
wykorzystywanych następnie w doradztwie kulturalnym, na konferencjach i w dzia
łalności edukacyjnej.

Podstawowym narzędziem prezentacji dostępnych zasobów informacyjnych oraz 
kontaktu z użytkownikiem jest portal, oferujący jednoczesny dostęp do różnych ka
tegorii informacji. Warunkiem skuteczności działania portalu jest prostota jego ob
sługi, wspomagająca poruszanie się po rosnących wciąż zasobach. Ogrom treści wy
musza stosowanie narzędzi lingwistycznych, takich jak klasyfikacje dziedzinowe czy 
samodzielnie tworzone tezaurusy, dostosowane do specyfiki kraju i/lub obszaru kul-

Observatoire de la Culture et des Communication du Quebec [dokument elektroniczny]. Tryb 
dostępu: http://www.stat.gouv.qc.ca/observatoire dostęp 11.08.2008 r.

http://www.stat.gouv.qc.ca/observatoire


turowego. Przykładem profesjonalnego serwisu informacyjnego może być kanadyj
ski Culturescope.ca -darmowy serwis interaktywny na temat kultuiy kanadyjskiej, za
wierający dane statystyczne, wyniki prac badawczych i analiz, katalog linków oraz fo
rum dyskusyjne.

Współpraca obserwatoriów odbywa się m.in. w ramach nieformalnej sieci euro
pejskich ośrodkówdokumentacji w obszarze polityki kulturalnej RECAP (Resources 
for Cultural Policy in Europe**̂ ), powstałej w 1999 r., a obejmującej aktualnie 13 placó
wek. Dzięki niej możliwa jest nie tylko wymiana informacji o sytuacji w różnych kra
jach, ale również oddziaływanie na międzynarodową politykę kulturalną.

Inni partnerzy instytucjonalni to m.in. władze (krajowe, samorządowe), instytu
cje Unii Europejskiej i Rady Europy, instytucje kultuiy (muzea, biblioteki, domy 
kultuiy), szkofy artystyczne i instytuty badawcze.

Za podstawową kategorię adresatów oferty informacyjnej obserwatoriów uznają 
one decydentów i polityków zaangażowanych w sferę kultury. W dalszej kolejności są 
nimi także menedżerowie instytucji kultury, artyści, naukowcy, nauczyciele, urzędy 
statystyczne i inne agendy pozasektorowe, opinia publiczna.

SEKTOR KULTURY:
UŻYTKOWNICY USŁUG INFORMACYJNYCH 

(DECYDENCI, TOLITYCY, MENEDŻEROWIE, ARTYŚCI ITD.)
ŚRODOWISKO NAUKOWO-BADAWCZE 
PRAKTYCY -  DOSTAWCY INFORMACJI

ZARZĄD RADA NAUKOWA

obsługa
techniczna

gromadzenie
danych

OBSERWATORIUM
% zarządzanie 

treściami 
w portalu

obshiga
finansowa

badania naukowe

U SŁU G I IN FO RM A CY JN E 
ZA R ZĄ D ZA N IE W IED ZĄ

Ryc. 4.4. Schem at działania obserwatorium 
Źródło; M. Kisilowska: Obserwatorium kultury jako ośrodek zarządzania wiedzą. Warszawa ZOOS, s. 12.

“  Resources for Cultural Policy in Europe [dokument elektroniczny]. Ttyb dostępu: http://www. 
recap-network.org/ dostęp 11.08.2008 r.

http://www


w  2004 г. autorka opracowała dla potrzeb Narodowego Centrum Kultury propo
zycję modelu obserwatorium kultury polskiej* .̂ Zakładano w nim, że model ten po
winien odpowiadać wymogom systemu informacyjnego, spełniając następujące wa
runki kluczowe*'*:
•  kompletność informacji, dostosowana do zdefiniowanego uprzednio zakresu badań,
•  aktualność informacji,
•  dostępność informacji i łatwość ich wyszukiwania (w tym dobór partnerów i podział 

odpowiedzialności, dostosowanie narzędzi -  również lingwistycznych -  do potrzeb 
i kwalifikacji użytkowników),

•  różnorodność form prezentacji (z uwzględnieniem hipertekstu i multimediów),
•  proporcjonalnie niewielkie koszty utrzymania i rozwoju,
•  łatwość adaptacji do zmieniających się warunków i potrzeb.

Podstawową trudnością w realizacji modelu okazuje się de facto niewielka świa
domość informacyjna w sferze kultuiy i rosnące dopiero zapotrzebowanie na infor
mację. Powodowało to przede wszystkim brak poziomych i pionowych przeptywów 
danych oraz związane z tym niepotrzebne powielanie działań informacyjnych. Kolej
na bariera to nierównomierny rozkład środków na kulturę (w aspekcie geograficznym 
czy hierarchicznym).

Model przedstawiony na ryc. 4.4. zakłada, że zarząd i rada naukowa reprezentują 
interesy głównych kategorii odbiorców usług informacyjnych obserwatorium. Pod
stawowe funkcje są wwiększości pełnione przez podmioty zewnętrzne, na zlecenie. 
W wyniku wykonanych przez nie prac powstają zasoby danych, na podstawie których 
obserwatorium wykonuje określone usługi informacyjne.

Badanie potrzeb informacyjnych użytkowników może mieć charakter pośredni 
i bezpośredni. Za metody pośrednie uznać można analizy:
•  realizowanej w danym okresie polityki kulturalnej państwa i planów na przyszłość,
•  wypowiedzi reprezentantów władz krajowych i samorządowych czy przedstawicieli 

najważniejszych instytucji kultury,
•  zgłaszanych potrzeb szkoleniowych,
•  działalności pokrewnych placówek z innych krajów.

Analiza logowań i transakcji 
realizowanych w systemie 
Analiza zapytań informacyjnych

Analiza zamówień na badania, 
opinie, konsultacje 
Współpraca instytucjonalna 
AnHetyzacja odbiorców

Lobbing
Grupy dyskusyjne 
Forum dyskusyjne onjine 
Środki masowego przekazu

Kontakty prywatne

Metody
formalne

Metody
nieformalne

Metody pośrednie Metody bezpośrednie

Ryc. 4.5. D iagram metod badania potrzeb klientów obserw atorium  
Oprać, własne. Cyt. za: M. Kisilowska: Obserwatorium kulturyjakoośrodek... Op. cit., s. 14.

“  Schemat zob. ryc. 4.4.
Szerzej zob. M. Kisilowska: Obserwatorium kultury ja k o  ośrodek... Op. cit., s. 10 i n.



Wśród metod bezpośrednich wymienić należy: socjologiczne (ankiety, wywia
dy), techniezno-informacyjne (np. analiza logowań).

Zakres działalności obserwatorium powinien być nieograniczony, dla porządku
wskazać można pięć podstawowych aspektów:
•  ludzie: jednostki, grupy społeczne, gospodarstwa domowe, środowiska lokalne 

(społeczna aktywność kulturalna, przygotowanie do odbioru sztuki, możliwości 
ekonomiczne, poziom rozbudzenia potrzeb kulturalnych), środowiska twórcze, 
politycy, decydenci, menedżerowie kultury, animatorzy kultury, nauczyciele 
i przedstawiciele nauki,

•  instytucje: państwowe, samorządowe, prywatne -  zagadnienia polityki kulturalnej, 
finansowania i infrastruktury,

•  przedmioty, wydarzenia: powstawanie i obieg dziel sztuki, produkty kultury mate
rialnej i niematerialnej, ogólniejsze prądy, idee, teorie,

•  dziedziny kultury: m.in. literatura, plastyka, wzornictwo, teatr, muzyka, film, archi
tektura, radio, telewizja, multimedia, rozrywka, dziedzictwo kulturowe,

•  geografia kulturalna: różnice regionalne i lokalne.

Ryc. 4.6. Model cyklu informacyjnego w sektorze kultury 
Źródło: M. Kisilowska; Obserwatorium kultury jako centrum тГогтаф kulturalnej. W: Od informacji naukoive- 

ju  do technologii społeczeństwa informacyjnego. Praca zb. pod red. B. Sosińskiej-Kalaty, M. Przastek-Samokowei, 
A. Skrzypczaka. Warszawa 2005, s. Ź53-261.

Za nieodłączne uznano tu również informacje pochodzące spoza sektora kultury, 
np. prawne, ekonomiczne, finansowe, edukacyjne (kształtowanie potrzeb i zachowań 
kulturalnych mieszkańców) czy organizacyjne.

Serwis informacyjny obserwatorium dostępny w Internecie powinien obejmować 
następujące treści i usługi:
•  instytucje -  potencjalni partnerzy w projektach kulturalnych,
•  problemy zawodów sektora kultury, mobilność pracowników i artystów, zatrudnie

nie i wynagrodzenia w kulturze,
•  ekonomia kultury: infrastruktura, źródła i sposoby finansowania przedsięwzięć 

kulturalnych zawodowych i amatorskich, gospodarka finansowa instytucji kultury, 
rynek sztuki.



•  oferta szkoleniowa,
•  placówki edukacyjne -  organizacja edukacji, liczba godzin i programy zajęć kultu

ralnych na poszczególnych szczeblach kształcenia, dostępność edukacji artystycz
nej i kulturoznawczej, jakość kształcenia, szanse na rynku pracy, liczba absolwen
tów uczelni artystycznych pozostających w zawodzie,

•  prace badawcze -  zrealizowane i aktualnie prowadzone,
•  polityka kulturalna -  akty prawne, projekty i proporcje polityki krajowej, regional

nej i lokalnej na dany okres, opinie i stanowiska,
•  dokonania artystyczne i kulturalne w poszczególnych dziedzinach sztuki i życia 

kulturalnego, często aktualizowane,
•  ochrona dziedzictwa kulturowego,
•  przykłady dobrych praktyk (polityka, zarządzanie, finansowanie, przedsięwzięcia 

kulturalne, promocja),
•  linki -  instytucje współpracujące w kraju i zagranicą, inne obserwatoria i fundacje 

o zbliżonym zakresie, organizacje międzynarodowe,
•  klasyfikacje terminologiczne,
•  bieżące wydarzenia, nowości*®.

Istnienie obserwatorium wpływa na przebieg procesów informacyjnych w całym 
sektorze kultury. Model przepfywu informacji (zob. tyc. 4.6) obejmuje cykle groma
dzenia i przetwarzania danych podlegające wpływom czynników sektorowych i ze
wnętrznych, ich przetwarzania i udostępniania w postaci analitycznej bądź synte
tycznej, odpowiednio do potrzeb użytkowników. Realizacja tych procesów możliwa 
jest dzięki wykorzystaniu odpowiednich narzędzi teleinformatycznych*.

4.10. Systemy informacji o obiektach kultury 
w Internecie

Cytowana tu już Z. Jarmoszuk zwraca uwagę na trudności związane z próbami 
uporządkowania zjawisk i procesów kultury w pewien system. Wspomina, że wszyst
kie elementy kultury oddziałują na siebie, a ich powiązania stanowią o jej istocie, 
w konsekwencji czego dobry system informacji o kulturze musi wynikać ze zrozu
mienia i uwzględniać te powiązania*’. Ponawia stwierdzenie o konieczności stworze
nia systemu informacji dokumentacyjnej oraz dziedzinowego systemu informacji 
faktograficznej. Dostępne serwisy internetowe Z. Jarmoszuk uznaje raczej za prze
glądy-wydarzeń, instytucji, dzieł-niż systemy w rozumieniu informacji naukowej. 
Przykładem (spośród wielu serwisów informacji kulturalnej o zróżnicowanym zasię
gu geograficznym) może tu być portal culture.pl**, prowadzony przez Instytut 
A. Mickiewicza, kierowany przede wszystkim do odbiorcy zagranicznego, a za
wierający linki do instytucji kultury polskiej, kalendarium wydarzeń kulturalnych, 
biogramy artystów wszystkich dziedzin sztuki, eseje.

M. Kisilowska: Obserwatorium kultury ja k o  ośrodek.. Op. cit., s. 14.
“  Szerzej zob. M. Kisilowska: Obserwatorium kultury ja k o  centrum inform acji kulturalnej. 

W; Od informacji naukowej... Op. cit.
*’ Zob. Z. Jarmoszuk: Organizacja... Op. cit.
** Culture.pl [dokument elektroniczny], Tiyb dostępu: http://www.culture.pl dostęp 11.08.2008 r.

http://www.culture.pl


Kultura jest przez autorów tego serwisu rozumiana jako dziedziny sztuki właśnie 
(kultura artystyczna jako wyłączny jej typ), a struktura indeksu ujawnia brak szczegó- 
1ол\усЬ kryteriów doboru treści®, Internetowe serwisy kulturalne tworzone i rozbudo
wywane w postaci katalogów tematycznych, wykorzystując możlivoości,jaMe daje hier- 
tekstowość systemu wwvo, prezentują podstawowe informacje o wybranym typie 
kultury. Nie pokazują i nie oferują przeszukiwań w oparciu o kryteria bardziej rozwi
nięte, nie dają możliwościprzeszukiwania tekstów, nie budują hipertekstowego systemu 
informacyjnego w oparciu o język informac}^no-wyszukiwcaxiczy, który pełni podsta
wową rolę w systemie. Ponadto obraz kultury, jaki prezentują, jest trudno definiowal
ny, nie jest to obraz z  elementami teoretycznymi, czy też zaczerpniętymi z  medzy po
tocznej, jest to obraz znany głównie z  publicystyki kulturalnej. Koncepcja prezentagi 
kultury, a właściwie tej części kułtury, która dotyczy dziedzin, wytworów, instytucji 
i osób, jest przygotowana na poziomie podstawowym i opiera się na płaskiej strukturze 
przedmiotowo-alfabetyczno-chronologicznej. Katalogtematycznyjest bardziej spisem 
treści dla serwisu niż klasyfikacją charakteryzującą zawartość dokumentów elektro
nicznych, które dzięki serwisom można odnaleźć w Internecie'^.

4.11. Archiwalne systemy informacyjne

Zgodnie z regulacjami prawnymi’’ i tradycją, archiwa stanowią jeden z typów insty
tucji kultuiy. Poza działalnością podstawową, której celem jest zacłiowanie źródeł hi
storycznych dla potrzeb obecnych i przysztych pokoleń, prowadzą różnorodne akcje 
edukacyjne i promocyjne®, przygotowują publikacje, współpracują z innymi placówka
mi tego typu. Jako instytucje, któiych istnienie opiera się na realizacji procesów infor
macyjnych, dla potrzeb własnych oraz użytkowników przygotowują tematyczne bazy 
danych i zintegrowane systemy informacyjne. Modelowe rozwiązania tego typu w róż
nych krajach europejskich przedstawiła np. E. Rosowska’^ Informatyzacja Archiwum 
Narodowego w Wieltóej Brytanii obejmuje m.in. prowadzenie korespondencji wyłącz
nie elektronicznej, udostępnianie w Internecie pomocy informacyjnych do zasobu ar
chiwalnego, zamawianie i indywidualne udostępnianie w formie kopii cyfrovsych posia
danych dokumentów, a także udostępnienie cyfrowych kopii najciekawszych zbiorów 
w Internecie, księgarnia internetowa, działalność edukacyjna i popularyzacyjna (mu
zeum wirtualne, lekcje historii, wystawy, kształcenie)

Prace nad zintegrowanym systemem informacji archiwalnej wymagają przede 
wszystkim konsekwentnego wdrażania standardu opisu archiwalnego zgodnego z ze 
standardem ISAD(G) (Międzynarodowym Standardem Opisu Archiwalnego’*), 
jednolitym dla różnych systemów archiwalnych w Europie. Kolejny wymóg to podję

“’ Zob. Z. Jarmoszuk: Organizacja... Op. cit.
Tamże.
Zob. Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Dz. U. 1991, nr 114, poz. 

493 z  późniejszymi zmianami.
“  Zob. np. K. Litewka: Skarby archiwów polskich i archiwalia m iast polskich w Internecie. 

W; Informacja o obiektach kultury i Internet. Op. cit.
”  Tejże: Archiwa polskie w dobie społeczeństwa informacyjnego. „Polskie Regiony w Europejskiej 

Przestrzeni Kulturowej” 2005 nr 2.
Zob. E. Rosowska: op. cit., s. 29.

“  Szerzej zob. International Council o f  Archives [dokument elektroniczny]. Tiyb dostępu: http:// 
www.ica.org dostęp 11.08.2008 r.

http://www.ica.org


cie prac nad odpowiednimi językami informacyjno-wyszukiwawczymi i kartotekami 
haseł wzorcowych, działania związane z retrokonwersją zasobów (mikrofilmowanie, 
skanowanie).

W Polsce rozróżniano początkowo pojęcia system informacji archiwalni oraz ar
chiwalny system informagi.Ten drugi B. Ryszewski zdefiniował jako zespół środków 
do realizacji określonego procesu informacyjnego, na któiy składają się zbiory infor
macji, metody i środki wykorzystane w realizacji procesu informacyjnego oraz użyt
kownicy i pracownicy informacji. Pierwszy zaś,']akopewne uporządkowanie pomocy 
ewidencyjno-informacyjnych i pomocy archiwalnych, stanowiące pomoc dla użyt
kownika w jego poszukiwaniach’^ A. Makówka proponuje, aby za M. Gołembowskim 
system informacji archiwalnej uznać za system dokumentacyjny, gdzie zbiórwyszu- 
kiwawczy składa się z  tradycyjnych i elektronicznych pomocy archiwalnych, zaś  
przedmiotem Tvyszukiwania i udostępniania jest dokumentacja, zawierająca informa
cje, które będą odpowiadały na zapytania informacyjne skierowane do systemu przez 
użytkownika, a następnie mu udostępniane'^'’. Jego utworzenie wymaga uprzedniego 
ujednolicenia opisów obiektów archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych, ze 
względu chociażby na ujęcie wszystkich rodzajów tychże w Narodowym Zasobie Ar
chiwalnym’*.

4.12. „Systemowe” rozwiązania Unii Europejskiej 
w obszarze informacji o kulturze

Nowoczesne rozwiązania informatyczne i teleinformatyczne w działalności na 
rzecz kultury wykorzystywane są m.in. w konserwacji i ochronie poszczególnych 
obiektów (digitalizacja, metody badania oryginałów), upowszechnianiu kultury, 
w tym edukacji i turystyce (również digitalizacja), oraz polityce audiowizualnej (udo
stępnianie w sieci komercyjnych produktów kultury z dziedziny muzyki czy filmu). 
Te rozwiązania, traktowane jako narzędzie zachowania zasobów kulturalnych po
szczególnych narodów dla przyszfych generacji i organizowania powszechnego dostę
pu do nich, są najczęściej przedmiotem decyzji i zaleceń organów Unii Europejskiej 
oraz wielu programów i projektów.

I tak na przykład Libraries Initiative'^ to kluczowy element programu
i2010'“ , choć pierwszy raz pomysł tej inicjatywy zrodził się w 2005 r., a na konieczność 
digitalizacji treści kulturowych i naukowych zwracano uwagę już w dokumencie eEu- 
rope 2002Action Plan̂ '̂  ̂z 2000 r. Biblioteki cyfrowe są w tym projekcie definiowane

“  B. Ryszewski: Problemy i metody badawcze archiwistyki. Toruń 1985. Cyt. za: A. Makówka: 
Centralny Ośrodek Iriformacji archiwalnej a  system informacji archiwalnej w Polsce. Praca magisterska 
napisana pod kierunkiem B. Sosińskiej-Kalaty. W arszawa2006 [maszynopis niedrukowany dostępny 
w Bibliotece lINiSB UW]. Zob. też M. Gołembowski: System informacji archiwalnej. Warszawa 1985.

”  M. Gołembowski: System informacji archiwalnej. Warszawa 1985, s. 82. Cyt. za: A. Maków
ka: op. cit., s. 110 .

Zob. np. Problemy opisu archiwaliów w skomputeryzowanych archiwalnych systemach informa
cyjnych. Materiały sympozjum, Toruń 5 i6  grudnia 1997r. Praca zb. pod red. H. Robótki. Toruń 1999.

Digital Libraries Initiative  [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: h ttp://europa.eu.int/ 
inform ationsociety/activities/digitallibraries/indexen.htm  dostęp 11.08.2008 r.

Szerzej o i2010 zob. rozdz. 1.2.
eEurope 2002 Action Plan. Tryb dostępu: http://europa.eu.int/information_society/activities/ 

digital_libraries/doc/eeurope_2002_action_plan/eeurope_action_plan.pdf dostęp 11.08.2008 r.

http://europa.eu.int/
http://europa.eu.int/information_society/activities/


jako kolekcje zbiorów cyfrowych dostępne wszystkim zainteresowanym. Tworzą je 
zdigitalizowane kopie oryginalnych materiałów (drukowanych: książki, czasopisma, 
gazety, a także zdjęć, obiektów muzealnych, materiałów archiwalnych i audiowizual
nych) z bibliotek, muzeów i archiwów lub dokumenty pierwotne powstałe oryginalnie 
w tej wersji.

Celem projektu jest ułatwienie dostępu (upowszechnienie) do (jakże zróżnico
wanego) dziedzictwa kulturowego i naukowego krajów Europy, dla potrzeb zawodo- 
\\ych, naukowych i rozrywkowych. Biblioteki cyfrowe mają także łączyć (udostępniać 
informacje o) różnych zasobach wiedzy dotyczących tych samych zagadnień (czy 
twórców), a gromadzonych w poszczególnych krajach, regionach, instytucjach. Euro- 
peana'® ma stanowić wielojęzyczny punkt dostępu do zasobów kulturalnych wszyst
kich państw członkowskich, umożliwiający vyyszukiwanie w rozproszonych zasobach 
dziedzictwa kulturowego Europy. Jej stworzenie wymaga wspomnianej już digitali
zacji zbiorów analogowych oraz przeniesienia ich do sieci, a także określenia warun
ków, metod, technik i procedur udostępniania (punktem odniesienia są tu różne ka
tegorie użytkowników i ich potrzeby), oraz zapewnienia odpowiednich warunków 
przechowywania i konserwacji, dla potrzeb przyszłych pokoleń. Zgodnie z założenia
mi, do roku 2010 Europeana ma oferować dostęp do zasobów bibliotek narodowych 
krajów UE, jak również archiwów, muzeów, bibliotek innych typów czy wydawców. 
Zgodnie z Zaleceniem Komisji Europejskiejposzczególne kraje członkowskie 
powinny podjąć działania w zakresie digitalizacji swoich zasobów oraz udostępniania 
ich wersj i elektronicznych przy pełnym poszanowaniu prawa autorskiego i praw po
krewnych.

Jednym z projektów stanowiących punkt wyjścia dla organizacji portalu Europe
ana jest projekt TEL (The European Library''’̂ ), realizowany w ramach V Programu 
Ramowego i zakończony w roku 2004. Portal projektu oferuje dostęp do zasobów bi
bliotek narodowych krajów europejskich (cyfrowych i analogowych), w założeniach 
do końca roku 2006 miał objąć wszystkie tego typu placówki. Kontynuacją tego 
przedsięwzięcia jest projekt TEL-ME-MOR’“ , realizowany od 2004 r., którego ce
lem jest pomoc bibliotekom narodowym z nowo przyjętych państw członkowskich, 
we włączeniu się w system The European Library.

Szczegółowe regulacje dotyczące filmów traktowanych jako część dziedzictwa 
kulturowego i historyczne źródło wiedzy o społeczeństwie europejskim zawiera re
komendacja Parlamentu Europejskiego z 2005 r.'®*. Wspomniano w niej o konieczno
ści poddawania tego typu dokumentów wszystkim standardowym procesom infor-

Europeana. Connecting cultural heritage [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http:// 
www.europeana.eu dostęp 26.10.2008 r. [Planowane uruchomienie portalu: listopad 2008].

Zalecenie Komisji z  24.08.2006 w sprawie digitalizacji i udostępnienia w Internecie dorobku 
kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: 
ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/recommendation/exec_summary/ 
pl.pdf dostęp 11.08.2008 r

7’/!e£«/-opeanZ-tórao'[dokumentelektroniczny].Tiybdostępu: http://www. theeuropeanlibraiy.org 
dostęp 11.08.2008 r.

The European Libraiy Modular Extensions for Mediating Online Resources [dokument elektro
niczny]. Tryb dostępu: http://www.ist-world.org/ProjectDetails.aspx?ProjectId=2flbb43cf 69340 
dd83a95ab35a33eaffiSourceDatabaseId=7cff9226e582440894200b751bab883f dostęp 11.08.2008Г 

Reccomendation o f  the European Parliament and the Council o f16.11.2005 on film  heritage and 
the competitiveness o f  related industrial activities. OJ L323,09/12/2005P.0057-0062 [dokument elek
troniczny]. Tryb dostępu: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005: 
323:0057:01:EN:HTM L dostęp: 11.08.2008 r.
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macyjnym, w tym szczególnie ochronie, konserwacji i udostępnianiu w celach edu
kacyjnych, kulturalnych, badawc^ch i innych nie mających charakteru komercyjnego. 
Zachęca się również do tworzenia baz danych zawierających informacje o filmach oraz 
ich udostępniania, jak również do opracowania wspólnego standardu elektronicznej 
wymiany informacji.

inicjatywy takie jak te opisane powyżej prowadzą do tworzenia rozległego sys
temu informacyjnego w dziedzinie kultury? Z pewnością tak, choć będzie to przykład 
systemu odmiennego niż te budowane dla potrzeb opieki zdrowotnej. T am groma
dzone są przede wszystkim informacje o „obiektach” (pacjentach, czy raczej stanie ich 
organizmów), choć zróżnicowane formalnie, natomiast w domenie kultury-w sieci 
mogą pojawić się także same obiekty kultury, jako dokumenty pierwotne bądź wtórne. 
Polityka Unii Europejskiej promuje działania w tym zakresie, zachęcając nie tylko do 
łączenia katalogów, ale przede wszystkim do digitalizacji zbiorów, dla zapewnienia po
wszechnego dostępu do nich wszystkim zainteresowanym (problemem pozostaje tu 
również -  podobnie jak w przypadku dostępu do informacji zdrowotnej -  e-wyklucze- 
nie niektórych grup społecznych).

4.13. Krytyka istniejących modeli

4.13.1. Obszar zdrowia

Przedstawione powyżej modele ilustrują aktualny sposób postrzegania zarówno 
zawartości, jak i struktury rozległego systemu informacyjnego, w aspekcie potrzeb 
konkretnego środowiska. Ich analiza pokazuje jednak, których elementów- z punktu 
widzenia informacji naukowej -  w kolejnych propozycjach zabrakło.

Pierwszej z omawianych struktur (sieć naukowej informacji medycznej) nie można 
już dziś nazwać „systemem”. Zdezaktualizowały się podstawy prawne jej funkcjono
wania, nie ma też de facto procedur współpracy i współzależności między poszczególny
mi instytucjami, czy chociażby podziału zadań w zakresie działalności informacyjnej 
obsługującej naukowe i edukacyjne potrzeby środowiska. Możliwości współpracy reali
zowane są tylko częściowo, np. poprzez dostęp konsorcjalny do komercyjnych serwisów 
informacyjnych czy współtworzenie słownika MeSH.pl. Z upfywem lat zróżnicowafy się 
kategorie użytkowników (wymagania kwalifikacyjne spowodowały zwiększenie po
trzeb informacyjnych pielęgniarek, położnych czy diagnostów laboratoryjnych), czemu 
nie odpowiada oferta usługowa i źródłowa placówek bibliotecznych. Poziom wykorzy
stywania narzędzi teleinformatycznych ograniczają niewielkie źródła finansowe, choć 
pozytywnym przykładem mogą być usługi udostępniania wybranych materiałów drogą 
elektroniczną doc@med (np. w Bibliotece Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu). 
Ponadto-jak wynika z samej nazwy-był to projekt systemu specjalistycznego, o za
kresie ograniczonym do informacji dla potrzeb naukowych i edukacyjnych.

Projekt systemu informacji dla służby zdrowia autorstwa W. Karlińskego (z roku 
2001) ma również charakter specjalistyczny, a zakres ograniczony do informacji nie
zbędnej dla potrzeb zarządzania, w tym szczególnie finansowania opieki zdrowotnej 
(dane statystyczne, administracyjne, finansowe). Nie uwzględnia potrzeb informa
cyjnych przedstawicieli zawodów medycznych'®^ dotyczących zdrowia pacjentów

Za zawody medyczne uznaje się w nim zresztą wyłącznie lekarzy i pielęgniarki.



{evidence-basedhealthcare, możliwość konsultacji), ani pacjentów (informacja 
o charakterze edukacyjnym). Za zaletę systemu uznać można zasadę gromadzenia 
danych statystycznych według zaleceń i wskaźników Unii Europejskiej, co zakłada 
możliwość wymiany informacji z innymi serwisami. Odwołanie do ogólnego standar
du CEN w odniesieniu do architektury informatycznej systemu nie ma konsekwen
cji w postaci wskazówek dotyczących konkretnych narzędzi czy rozwiązań technicz
nych. Propozycja dwóch baz: ewidencji świadczeń oraz danych statystycznych, nie 
pociąga za sobą zalecenia objęcia strukturą teleinformatyczną wszystkich jednostek 
tak dostarczających, jak i agregujących dane, korzystania z oprogramowania spełnia
jącego ustalone warunki.

Z kolei model J. Jasłowskiego (z 2000 r.) definiuje system wyłącznie jako proce
dury informacyjne realizowane dla potrzeb zarządzania, bez próby osadzenia ich 
w środowisku technicznym, ani tym bardziej odwołania do potrzeb użytkowników 
innych niż decydenci różnych szczebli, czy do istniejącego otoczenia prawno-norma- 
lizacyjnego. Odnosi się wyłącznie do informacji o charakterze ekonomicznym (wy
datki, infrastruktura, kadiy) oraz wskaźników dla stanu zdrowia populacji w danym 
obszarze, nie uwzględnia natomiast -  podobnie jak i system W. Karlińskiego -  po
trzeb informacyjnych pracowników zawodów medycznych oraz pacjentów. W związku 
z tym gromadzone dane mają przede wszystkim charakter statystyczny. System nie 
pozwala na gromadzenie i przetwarzanie informacji zapisanych w zróżnicowanych for
mach (np. dla potrzeb opieki stomatologicznej, funkcjonowania laboratoriów anali
tycznych, pracowni RTG czy diagnostyki specjalistycznej).

W obu modelach autorskich nie zapewniono więc możliwości włączenia do syste
mu elektronicznej dokumentacji pacjenta obejmującej nie tylko historię udzielo
nych świadczeń, ale również wyniki przeprowadzonych badań. Wspomniani autorzy 
nie biorą też pod uwagę możliwości pobierania i przetwarzania danych gromadzo
nych samodzielnie przez system, a pochodzących bezpośrednio od pacjentów, np. 
chorych kardiologicznie, dzięki systemom monitoringu bezprzewodowego. Nic nie 
wskazuje również na to, aby projektowane systemy miafy charakter sieciowy w ujęciu 
proponowanym przez M. Castellsa, a więc elastyczności i otwartości pozwalającej na 
dołączanie nowych „węzłów”, podział zadań m ięd^ poszczególne jednostki, wyraźne 
uzależnienie jakości usług od wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.

Zdecydowanie lepiej na tym tle wypadają działania realizowane na szczeblu Unii 
Europejskiej, zwłaszcza szczególnie projekty i programy mające na celu stworzenie 
EUPHEX. Jest on kształtowany równocześnie od strony merytorycznej i narzędzio
wej, przy czym szczególny nacisk jest kładziony na służebną rolę tej ostatniej, 
a więc optymalne wykorzystanie dostępnych technologii dla potrzeb procesów infor
macyjnych w sektorze zdrowotnym. Przykładem może być szczególna uwaga zwraca
na na problem wyłączenia społecznego grup marginalnych i walki z nim, poprzez usłu
gi profilowane, kierowane bezpośrednio do „nietypowych” użytkowników („opieka 
online”, dostęp bezprzewodowy). Założeniem podstawowym jest pełne osieciowa- 
nie wszystkich potencjalnych uczestników systemu, w tym przede wszystkim placó
wek opieki, ale również instytutów badawczych czy bibliotek naukowych. W różnym 
stanie realizacji w poszczególnych krajach członkowskich znajduje się projekt wdro
żenia elektronicznej karty pacjenta, dającej dostęp do wszelkich danych (łącznie 
z wynikami badań) o jego stanie zdrowia.

Unia Europejska również koncentruje się na danych statystycznych budujących 
wiedzę o zdrowiu publicznym swojej populacji, w podziale na poszczególne zagad
nienia, ale nie pomija innych ważnych dla budowania systemu elementów, takich jak



rozwijanie wspólnych dla poszczególnych grup użytkowników narzędzi lingwistycz
nych (klasyfikacje terminologiczne i ontologie dla zawodów medycznych, możliwość 
ich wzajemnego tłumaczenia w odniesieniu do międzynarodowych standardów, np. 
dla terminologii pielęgniarskiej) oraz standardów informatycznych. Dane te mają 
służyć optymalizacji decyzji podejmowanych w sektorze zdrowia publicznego na 
szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym.

Unikatowym wśród przywoływanych w tym rozdziale przykładów rozwiązaniem, 
uwzględniającym potrzeby informacyjne pacjentów (przynajmniej w podstawowym 
zakresie) jest unijny portal tematyczny £" U Health Portal, oferujący dostęp do w ied^ 
w kluczowych dla Unii tematach (styl życia a zdrowie, choroby układu krążenia, nowo- 
twoiy, choroby zakaźne, zdrowie a środowisko naturalne itd.).

Do wad tego systemu zaliczyć można brak promowania możliwości kontaktu 
i wymiany informacji zdrowotnych nie tylko na linii pacjent -  lekarz, ale też pomiędzy 
pacjentami, co pozwala tworzyć środowisko wzajemnej wymiany informacji, ale rów
nież wsparcia psychicznego i pomocy. Na taką potrzebę wykorzystania sieci, zwłaszcza 
wśród osób dotkniętych chorobami rzadkimi i/lub ciężkimi oraz ich rodzin, zwracają 
uwagę autorzy wielu badań'®*. Ponadto, obserwując m.in. realizację poszczególnych 
programów unijnych dotyczących zdrowia publicznego, można obawiać się znacz
nych trudności i opóźnień w ukończeniu prac przy budowie wspomnianego systemu, 
wynikających z wyzwań, jakie stawiają przed nim (i analogicznymi serwisami) kraje 
nowo przyjęte i kandydujące do Unii, jak też z niemożliwej do uniknięcia powolności 
działań podlegających de facto centralnemu sterowaniu, wymagających wzajemnych 
uzgodnień wielu zainteresowanych stron.

4.13.2. Obszar kultury

Funkcjonujące w wielu krajach obserwatoria kultury swoją działalność o charak
terze informacyjnym koncentrują -  podobnie do propozycji autorskich w zakresie 
opiekł zdrowotnej przedstawionych powyżej -  na dostarczaniu wiedzy koniecznej do 
podejmowania właściwych decyzji w sferze polityki i zarządzania. Ich zakres ograni
czony jest do danych formalnych, statystycznych, finansowych, ewentualnie ich ana
lizy, bez odnoszenia się bezpośrednio do dzieł kultury сту ich inteфretacji. Wiąże się 
to ściśle z zakładanym profilem klientów tych informacji, a więc przede wszystkim 
decydentów, menedżerów, nauczycieli, rzadziej artystów i opinii publicznej. Dzia
łalność obserwatoriów, instytucji stosunkowo młodych, opiera się całkowicie na do
stępności sieci. Jest ona traktowana jako jedno z najważniejszych miejsc kontaktu 
z u^kownikiem. Nie oznacza to jednak, że prowadzone są na przykład badania doty
czące intensywności i sposobów wykorzystywania udostępnianej informacji (jak 
choćby poprzez analizę logowań).

Inicjatywy kulturalne Unii Europejskiej koncentrują się z kolei na działaniach 
o charakterze dwustronnym -  z jednej strony ich celem jest zachowanie i promocja 
dorobku kultuiy poszczególnycli narodów w obrębie Wspólnot, z drugiej -  optymal
ne wykorzystanie do tego narzędzi stwarzanych przez rozwój techniki, tzn. możliwo
ści digitalizacji różnego typu dokumentów oraz ich upowszechniania w sieci. Projekty 
te zakładają szeroką współpracę (merytoryczną, formalną, techniczną) różnego typu

Szerzej zob. J. E. Katz, R. E. Rice, S. K. Acord: e-health networks and social transformations: 
expectations o f  centralization, experiences o f  decentralization. W: The network society. A  cross-cultural 
perspective. Praca zb. pod red. M. Castellsa. Edward Elgar, 2004, s. 293-318.



instytucji kultury, kierowane są do różnego typu odbiorców: naukowców, profesjona
listów, tzw. „zwykłych” odbiorców oferty kulturalnej. Podobnie jednakjakwprzy- 
padku systemów prozdrowotnych, najczęściej nie stwarzają im (zwłaszcza tej ostat
niej grupie) możliwości partnerskiej wypowiedzi, zareagowania na dzieło, z którym 
mogą się zapoznać, a szczególnie dyskusji z jego treścią czy funkcją. Dobitnie ilu
struje to jeden z warunków opisujących społeczeństwo sieciowe tak, jak je widzi 
M. Castells‘“̂ , mówiący o możliwości funkcjonowania danego podmiotu w sieci spo
łecznej, o ile posługuje się on tym samym kodem kulturowym, a więc -  co najmniej 
rozumie go, jeśli nie akceptuje. Ponadto w inicjatywach takich jak Europeana nie 
wspomina się o konieczności tworzenia -  skomplikowanych niewątpliwie -  narzędzi 
lingwistycznych obsługujących tak trudno definiowalną sferę jak kultura, w dodatku 
w wersjach różnojęzycznych. Inaczej również wykorzystywane będą (o ile badania ta
kie zostaną uwzględnione) wyniki analiz dotyczących częstotliwości korzystania 
z poszczególnych dokumentów, jako że przecież nie jest ich celem na przykład usu
nięcie z sieci obiektów mniej popularnych.

4.14. Podsumowanie

w  przytoczonym w pkt. 4.4. przykładzie brytyjskiego rozwiązania organizacji in
formacji związanej z domeną zdrowia warto zwrócić uwagę m.in. na wyszczególnienie 
„poziomu zarządzania wiedzą” wśród zadań informacyjnych biblioteki, łączącego 
świat nauki i praktyki. Zadanie to można przenieść na poziom ogólniejszy-nie tylko 
pojedynczej placówki informacyjnej, ale również całego systemu. Proponowana 
w rozdziale 2 typologia informacji ujawnia też konieczność powiązania w systemach 
informacyjnych dwóch sfer— teoretycznej i użytkowej.

Model proponowany przez Karlińskiego stanowi odpowiedź na zalecenia Unii 
Europejskiej, mające na celu poprawę zarządzania informacją w zdrowiu publicznym. 
Odnosi się głównie do statystyki medycznej w podziale terytorialnym kraju (infor
macja o stanie zdrowia i potrzebach zdrowotnych społeczeństwa oraz o placówkach 
opieki), z naciskiem położonym na koszty usług medycznych. Model Jasłowskiego 
zakłada trójstopniowy terytorialny podział zarządzania (centralny, regionalny, jed
nostkowy) oraz obejmuje informacje — o stanie zdrowia społeczeństwa, kosztach 
opieki oraz kadrze i infrastrukturze.

Oba te modele swoim zakresem obejmują sferę organizacji opieki zdrowotnej, 
służąc poszczególnym funkcjom i procesom zarządzania. Zakłada się w nich korzy
stanie przede wszystkim z informacji statystycznych zawartych w dokumentacji 
medycznej, a więc -  jeśli odwołać się do kategoryzacji informacji według WHO -  do 
informacji o opiece, zdrowiu publicznym, o zarządzaniu, poszczególnych typach scho
rzeń i nadzorze epidemiologicznym oraz informacji przestrzennej. Tymczasem teo
ria i praktyka nauk o zdrowiu, przekracza znacznie taki zakres, obejmując m.in. dzia
łalność naukową czy edukacyjną w tych dziedzinach oraz powiązania wzajemne ze 
środowiskiem zewnętrznym, a w konsekwencji -  informacje i wiedzę jaka w wyniku 
tych działań powstaje, jest wymieniana między podmiotami i wykorzystywanawprak- 
tyce opieki.

Systemy informacyjne funkcjonujące i projektowane dla sfery kultury także mają 
różne zakresy i zasięgi. Obserwatoria (laboratoria) kultury obejmują przede wszyst-

Zob. rozdz. 1.3.



kim informacje konieczne dla celów organizacji, administracji i zarządzania resor
tem i instytucjami kultury, jak też promocji i edukacji różnych odbiorców społecz
nych. Zakładają korzystanie z danych statystycznych i informacji pochodzącej z ba
dań naukowych. System informacji regionalnej ma natomiast oferować informację 
o charakterze oświatowym, edukacyjnym, turystycznym i rozrywkowym, a założeniem 
systemów archiwalnych jest odpowiadanie na potrzeby informacyjne naukowe, edu
kacyjne, oświatowe, kulturalne, często nawet zupełnie prywatne (np. poszukiwanie 
rodzinnych korzeni).

Przedstawiona w ostatniej części rozdziału krytyka opisanych modeli wykazuje 
ich braki względem idei rozległego systemu informacji, a w szczególności przedsta
wionej w rozdziale 2 definicji informacji w takim systemie. W związku z tym potwier
dzono potrzebę stworzenia proponowanego modelu rozległego systemu informacyj
nego, który wykorzystałby dotychczasowe doświadczenia i dokonania m.in. systemów 
opisanych powyżej, a także uwzględnił obszary dotąd w nich nie ujęte.





Rozdział 5

КАТЕСОИЕ UŻYTKOWNIKÓW 
INFORMACJI NA PRZYKŁADZIE 
DOMEN ZDROWIA I KULTURY

C2y informacja zachowuje swoją wartość, jeśli pozostaje nieodebrana? Jeżeli czło
wiek nie korzysta z niej w sposób świadomy i celowy? Te pytania nie należą do głów
nego nurtu rozważań prezentowanych w tej pracy, może jednak skierują uwagę na 
zagadnienie będące tematem niniejszego rozdziału, mianowicie na użytkowników 
informacji. Na kluczową rolę użytkowników w badaniach bibliologicznych oraz dzia
łalności informacyjnej zwracali uwagę m.in. M. Dembowska' i M. Górny^. Podkreślali 
oni, że miarą efektywności systemów informacyjnych jest satysfakcja użytkowników, 
co wymaga poznania i uwzględnienia ich potrzeb, kompetencji i zachowań informa
cyjnych w procesach projektowania i optymalizacji projektowanych struktur.

Oczekiwania (informacyjne) człowieka korzystającego z informacji świadomie 
i celowo podporządkowane są trzem nadrzędnym wymaganiom:

a) dostępności informacji (założenie dostępności podejmowane przy projekto
waniu systemu musi uwzględniać potencjalne ograniczenia-techniczne, formalno
prawne czy finansowe -  i sposoby ich eliminacji),

b) możliwości wyboru zakresu usług informacyjnych i sposobu ich realizacji,
c) wysokiej wartości użytkowej informacji.
Informacja związana z domeną zdrowia należy do podstawowych zasobów strate

gicznych społeczeństwa, decydujących o aktualnym stanie zdrowia narodu i rokowa
niach na przyszłość. Jest owocem i przedmiotem zarówno badań naukowych w obrę
bie tych dyscyplin, jak i praktyki opieki oraz działań podejmowanych w sferze polityki, 
administracji, organizacji i zarządzania (statystyka, planowanie^, finansowanie, refor
my) . Korzystanie z takiej informacji wymaga nieustannego rozwoju badań nauko
wych, związanej z nimi ściśle edukacji podstawowej, specjalistycznej oraz kształcenia 
ustawicznego, a także -  w rozumieniu narzędziowym -  dostępu do danych groma
dzonych przez różne podmioty, według różnych metod i kryteriów.

‘ M. Dembowska; Nauka o informacji... Op. cit., s. 88  i n.
 ̂M. Górny: Inżynierski czy poznawczy charakter nauki o informacji? Op. cit.
 ̂M.in. Narodowy program zdrowia na lata 2007-2015  [dokument elektroniczny]. Tryb dostę

pu: http://w w w .m z.gov.pl/w ww files/m a_struktura/docs/zal_urm _npz_90_l5052007p.pdf oraz 
Wstępny ramowy projekt Narodowego programu zdrowia na lata 2006-2015  [dokument elektronicz
ny]. Ttyb dostępu: http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/wst_ramo_proj_npz_2006_ 
2015_11 102005.pdf dostęp 11.08.2008 r.

http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal_urm_npz_90_l5052007p.pdf
http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/wst_ramo_proj_npz_2006_


Duże znaczenie przypisuje się również trosce o kulturę narodową jako czynnik 
rozwoju społecznego i wzrostu gospodarczego, zwłaszcza na poziomie regionalnym'*. 
Realizowane w tej sferze podstawowe procesy informacyjne regulują przepływ da
nych między instytucjami kultury a ich organizatorami oraz klientami*. Wiedza o sta
nie kultury jest przedmiotem badań naukowych, podstawą decyzji organizacyjnych, 
pokazuje stan społeczeństwa w omawianym aspekcie i ewentualne potrzeby eduka
cyjne. Informacja kulturalna i informacja o kulturze*’ są również wykorzystywane 
w promocji kraju w skali międzynarodowej.

Użytkowników^informacji (odpowiednio: zdrowotnej bądź kulturalnej) podzie
lić można na t r ^  grupy podstawowe. Są to: pracownicy, związani profilem swojej pra
cy naukowej i praktyki zawodowej z analizowanymi tu domenami, użytkownicy insty
tucjonalni (instytucje) oraz klienci usług zdrowotnych i kulturalnych —pacjenci 
i „odbiorcy” kultury. Ci ostatni stanowią kategorię szczególną, w pewnym sensie ze
wnętrzną wobec domeny. Ich zainteresowanie informacjami z danego obszaru wiąże 
się właściwie wyłącznie z dobrem własnym i/lub najbliższych. Te trzy kategorie zo
stały scharakteryzowane poniżej. W pierwszej grupie zastosowano podział według 
zawodów, zakładając pewne ukierunkowanie potrzeb informacyjnych (o których 
w kolejnym rozdziale) z tym związanych. Jak wynika z przedstawionej w kolejnych 
częściach rozdziału analizy, wskazane grupy użytkowników informacji z zakresu zdro
wia można przypisać do kategorii (wyodrębnionych ze względu na faktyczne korzy
stanie z zasobów informacyjnych) proponowanych przez W. Flakiewicza, tzn. użyt
kowników potencjalnych, przypuszczalnych (mających dostęp do informacji), 
rzeczywistych (posługujących się daną informacją) oraz korzystających, czyli odno
szących korzyść z posiadania pewnej wiedzy**.

5.1. Pracownicy domeny zdrowia

Według definicji Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, zakładem takim jest 
wyodrębniony organizacyjnie zespół osób i środków tnajątkowych udzielony i utrzy
mywany w cełu udziełania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia. Zakład opieki 
zdrowotnej może być również utworzony i utrzymywany w cełu: 1) prowadzenia ba
dań naukowych i p a c  badawczo-rozwojowych w powiązaniu z  udziełaniem świad
czeń zdrowotnych i promocją zdrowia; 2) reałizcuji zadań dydaktycznych i badaw
czych w powiązaniu z  udziełaniem świadczeń zdrowotnych iprotnoqą zdrowia'^.

'* Narodowa strategia rozwoju kultury na lata 2004-2013 [dokument elektroniczny]. Tryb dostę
pu: http://www.mk.gov.pl/docs/Narodowa_Strategia_Rozwoju_Kultu17.pdf dostęp 11.08.2008 r. 
oraz Uzupełnienie Narodowej strategii rozwoju kultury na lata 2004-2020 [dokument elektroniczny]. 
Tryb dostępu: http://www,mk,gov,pl/docs/050617nsrk-uzupeinienie,pdf dostęp 11,08,2008 r,

’ Zob, szerzej M. Kisilowska: Procesy informacyjne w kulturze zjednoczonej Europy. Op. cit,
‘ Różnicę między tymi pojęciami przedstawiono w rozdz. 2.
’ O różnicach między zakresami pojęć „użytkownk”, „klient” , „czytelnik” -  zob. szerzej: 

M, Kisilowska. M, Przastek-Samokowa: Użytkownik czy klient? Refleksje terminologiczne. „Zagad
nienia Informacji Naukowej” 2004 nr 2, s. 63-71.

“ Zob, W. Flakiewicz: op. cit., s. 28.
Ustawa z  dn.30 sierpnia 1991 r  o zakładach opieki zdrowotnej а.П. l.D z .U . 1991 n rl991,poz , 

408 z pózn. zm.

http://www.mk.gov.pl/docs/Narodowa_Strategia_Rozwoju_Kultu17.pdf
http://www,mk,gov,pl/docs/050617nsrk-uzupeinienie,pdf


Odnosząc się do powyższej charakterystyki zaktadu opieki zdrowotnej, należy 
przyjąć, że w niniejszych rozważaniach pojęcia „opieka zdrowotna” czy „ochrona 
zdrowia” (traktowane synonimicznie i zamiennie), rozumiane będą jako cala sfera 
działalności społeczno-ekonomicznej w kraju, której celem i zadaniem jest realizo
wanie świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia, poprzez publiczne i prywatne pla
cówki opieki zdrowotnej (podstawowej i specjalistycznej) oraz personel służby zdro
wia, na który składają się; lekarze, lekarze stomatolodzy, pielęgniarki, położne, 
farmaceuci, diagności, fizjoterapeuci i specjaliści z innych dziedzin (np. administra
cja, zarządzanie, zarządzanie personelem). Świadczenia zdrowotne i promocja zdro
wia kierowane są do aktualnych i potencjalnych pacjentów. Celem tych działań po
winno być zapobieganie chorobom, leczenie i rehabilitacja, wreszcie przynoszenie 
ulgi w cierpieniu i towarzyszenie choremu w godnej śmierci'". Definicja powyższa nie 
pomija działań badawczych, a więc można w niej uwzględnić zarówno teorię, j ak i prak
tykę nauk o zdrowiu.

Wyróżnia się kilka sposobów sprawowania opieki nad zdrowiem. Są to” :
•  opieka w nagłych wypadkach, świadczona przez stacje pogotowia ratunkowego 

i -  współcześnie coraz częściej -  placówki ratownictwa medycznego,
•  opieka szpitalna, świadczona przez szpitale ogólne, specjalistyczne i kliniczne, 

obecnie głównie w ostiych stanach chorobowych, ze względu na politykę skracania 
czasu pobytu pacjenta i przenoszenia opieki do domu i przychodni lokalnej,

•  opieka ambulatoryjna -  w przychodniach, poradniach, ambulatoriach i domach 
pacjentów, podstawowa i specjalistyczna,

•  inne rodzaje opieki, np. nad ludźmi kalekimi, osobami upośledzonymi umysłowo, 
nad choiymi przewlekle, w tym terminalnie; pomoc ta oferowana jest w formie 
ambulatoryjnej lub w specjalnych zakładach opiekuńczych.

Współczesne kierunlci rozwoju nauk o zdrowiu podkreślają konieczność zwra
cania większej uwagi na promocję zdrowia, zapobieganie chorobom, podstawową 
opiekę zdrowotną, co ułatwi pacjentom zachowanie dobrego zdrowia, a służbie 
zdrowia -  obniżenie kosztów ewentualnego leczenia i skoncentrowanie wysiłków 
na aktualnych problemach zdrowotnych w skali regionu, kraju i świata, takich jak 
choroby zakaźne, HIV/AIDS, starzenie się populacji oraz związany z tym wzrost licz
by ludzi z chorobami wieku starszego, wymagających opieki i rehabilitacji, promocję 
planowania rodziny itp.

Jak wspomniano, świadczenie opieki zdrowotnej i promocja zdrowia należą do 
obowiązków pracowników służby zdrowia. Do tej szerokiej kategorii należą przedsta
wiciele zawodów medycznych oraz personel specjalistyczny i personel pomocniczy. 
Każda grupa wypełnia obowiązki nakładane nań przez odpowiednie ustawy (np. Usta
wę o zaiwdzie lekarka, Ustawę o zaTvodach pielęgniarki i położnej czy Ustawę o diagno
styce laboratoryjnej) bądź inne regulacje o charakterze ogólnym (resortowe, zawodo
we) lub jednostkowym, wdanej placówce opiekuńczej.

Pod pojęciem „zawody medyczne” rozumie się zazwyczaj intuicyjnie te podsta
wowe profesje, których członkowie posiadają odpowiednie przygotowanie meryto
ryczne (wykształcenie, umiejętności, staż pracy) oraz uczestniczą bezpośrednio 
w sprawowaniu opieki zdrowotnej, a więc z którymi człowiek jako pacjent styka się.

Pojęcia „towarzyszenie” nie należy w żadnym wypadku rozumieć tu jako działań prowadzących 
do eutanazji, ale jako wszelkie te czynności, które m ająna celu ulżyć fizycznemu i psychicznemu cier
pieniu terminalnie chorego, aż do jego naturalnej śmierci.

" Por. Wprowadzenie do pielęgniarstwa. Praca zb. pod red. K. Zahradniczek. Wyd. 2. Warszawa 
1996, s. 23-24.



kiedy kontroluje swoje zdrowie lub gdy potrzebuje pomocy w zakresie leczenia czy 
opieki nad choiym.

Podział zawodów na grupy i kategorie, obowiązujący aktualnie w Polsce, wprowa
dzony został Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z  8.12.2004 r. 
•w sprawie klasyfikacji zawodów i spegalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej 
stosowania^^. Dokument ten wprowadza klasyfikację zawodów i specjalności dla po
trzeb lynku pracy. Klasyfikacja ma zastosowanie szczególnie w zakresie pośrednictwa 
pracy i poradnictwa zawodowego, szkolenia i dokształcania pracowników i osób po
szukujących pracy, ujednolicenia nazewnictwa zawodów i specjalności występujących 
na lynku pracy, gromadzenia danych do określania polityki zatrudnienia, kształcenia 
i szkolenia zawodowego, do prowadzenia badań, analiz, prognoz i innych opracowań 
dotyczących rynku pracy'1

Wymieniona w rozporzĄÓzemuKlasyJikaęja zawodów i specjalności '̂ ,̂ obejmuje 
swoim zakresem wszystkie (w miarę możliwości) zawody wykonywane, wśród nich 
również zawody medyczne, takie jak:
•  lekarze medycyny (w głębszym podziale znaleźć można 68 specjalności plus jedna 

kategoria otwarta dla pozostałych lekarzy i osób w trakcie specjalizacji),
•  lekarze dentyści (9 specjalności plus jedna kategoria otwarta),
•  lekarze weterynarii,
•  farmaceuci (10 kategorii),
•  diagności laboratoryjni,
•  epidemiolodzy,
•  fizjoterapeuci,
•  logopedzi,
•  optometryści,
•  promotorzy zdrowia,
•  specjaliści organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia,
•  specjaliści ratownictwa medycznego,
•  specjaliści terapii uzależnień,
•  specjaliści zdrowia publicznego,
•  toksykolodzy,
•  kosmetolodzy,
•  pielęgniarki,
•  położne,
•  technicy analityki medycznej,
•  higieniści,
•  optycy,
•  asystenci i technicy dentystyczni,
•  fizjoterapeuci,
•  technicy farmaceutyczni,
•  operatorzy aparatury medycznej,
•  inny średni personel ochrony zdrowia.

Podane wyżej wybrane klasyfikacje specjalności związanych z medycyną i opieką 
zdrowotną pokazują, ile (w zależności od przyjętego poziomu szczegółowości oraz 
aktualności zasady podziału) można wykazać kategorii i podkategorii pracowników

Dz. U. 2004 nr 265, poz. 2644.
Por. Rozporządzenie MPiPS, § 4.
Dostępna m.in. na stronie internetowej http://www.portalrned.pl, publikowana w formie dru

kowanej przez Główny Urząd Statystyczny.

http://www.portalrned.pl


służby zdrowia, sfer ich działalności zawodowej oraz instytucji ich zatrudniających, 
a w konsekwencji — jak duża i niejednorodna jest w rzeczywistości grupa pracowni
ków służby zdrowia (ogółem) i co za tym idzie -  jak wiele zróżnicowanych potrzeb in
formacyjnych może się w niej pojawić, jak odmienne mogą być sposoby traktowania 
informacji, posługiwania się niąjako narzędziem pracy, tworzenia informacji w vyyni- 
ku wykonywania obowiązków zawodowych, ile źródeł informacji wykorzystywanych 
w trakcie realizacji procesu opieki nad pacjentem.

Dla celów niniejszych rozważań przyjęto następujący podział kategorii zawodów 
medycznych, uproszczony do poziomu ogólnego:
•  lekarze,
•  lekarze stomatolodzy,
•  farmaceuci,
•  rehabilitanci ruchowi,
•  pielęgniarki,
•  położne,
•  diagności laboratoiyjni,
•  także lekarze medycyny weterynaryjnej (por. Ustawa o zawodzie l e k a r z a ) , ту 

jednak nie będą przedmiotem niniejszej rozprawy.
Pracownicy wymienionych tu kategorii pełnić mogą różne role zawodowe: w prak

tyce (bezpośredniej opiece nad pacjentem), administracji i zarządzaniu, w edukacji 
czy działalności naukowo-badawczej. Zadania związane z poszczególnymi typami 
tychże ról pozostają jednak związane ze opieką zdrowotną w rozumieniu podstawo
wym, a więc niezależnie od rodzaju placówki zatrudniającej i zajmowanego stanowi
ska, wszyscy pracownicy pozostają w obszarze badawczym tematu będącego przed
miotem tej pracy.

W ścisłej współpracy z opieką zdrowotną znajduje się również sfera edukacji (nie 
tylko w rozumieniu kształcenia specjalistycznego, ale także promocji zdrowia i zdro
wego stylu życia, począwszy od najmłodszych klas szkoły podstawowej, po szkolenia 
i informacje przekazywane najstarszym wiekiem członkom danego społeczeństwa-  
tzw. health information literacy^^) oraz pomocy społecznej (współpraca lokalnej pla
cówki służby zdrowia z pracownikami opieki społecznej, docierającymi z różnorodną 
pomocą o charakterze charytatywnym do członków najsłabs^ch grup społecznych).

W dalszej części rozdziału przedstawiona zostanie charakterystyka poszczególnych 
zawodów medycznych z powyższej listy, w celu określenia zakresu obowiązków i podej
mowanych działań oraz kierunku zainteresowań zawodovtych (a co za tym idzie -  potrzeb 
informacyjnych, będących przedmiotem dalszych szczegółowych rozważań).

5.1.1. Lekarze, lekarze stomatolodzy
Sytuację zawodu lekarza i lekarza stomatologa reguluje przede wszystkim Usta

wa z  dn. 5.12.1996o zawodzie lekarza z późniejszymi zmianami'^. Zgodnie z jej po
stanowieniami'^, istotą zawodu jest udzielanie przez osobę posiadającą wymagane 
kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, 
w szczególności: badanie stanu zdrowia, rozpoznawanie chorób i zapobieganie im, le-

‘’Zob. np. M. Kisilowska: Health information literacy. Biblioteki na zdrowie! W: Biblioteka: klucz 
do sukcesu użytkowników. Praca zb. pod red. M. Kocójowej. Kraków 2008, s. 225-232 [płyta CD]; 
tejże: Udział bibliotek szkolnych w kształceniu kompetencji zdrowotnych dzieci i młodzieży. W: Książ
ka, biblioteka, informacja w kręgu kultury i edukacji. Praca zb. pod red. E. B. Zybert i D. Grabowskiej. 
Warszawa 2008, s. 262-272.

“ Dz. U. 1997, n r28 ,poz . 152.
"Tam że, art. 2, pkt. 1 i 3 oraz art. 16, pkt. 2.



czenie i rehabilitacja chorych, udzielanie porad lekarskich, wydawanie opinii i orze
czeń lekarskich, a także prowadzenie przez lekarza prac badawczych w dziedzinie 
nauk medycznych lub promocji zdrowia oraz nauczanie zawodu lekarza.

Ustawa nakłada na lekarzy obowiązek wykonywania zawodu zgodnie ze wskaza
niami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiega
nia, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z  zasadami etyki zawodowej oraz 
z  należytą starannością^^. Postanowienia te zakładają konieczność z jednej strony 
właściwego przygotowania do wykonywania zawodu (zdobycia wykształcenia i kwali
fikacji), z drugiej -  nieustannego pogłębiania w ied^ w zakresie własnej specjalizacji 
medycznej oraz kwalifikacji formalnych związanych z wykonywaniem zawodu (umie
jętności menedżerskie, prezentacji wyników własnych badań, promocji zdrowia, ko
munikacji z pacjentem itp.). Warunkiem niezbędnym jest również współpraca za
równo w gronie lekarzy, jak i z przedstawicielami innych grup zawodowych. Te 
zasadnicze aspekty pracy medycznej nie są możliwe do zrealizowania bez korzystania 
z różnorodnych, naturalnych i sztucznie zbudowanych zasobów informacji.

Stomatologia definiowana jest jako nauka o chorobach jam y ustnej i narządu 
stomatognatycznego (zębów, kości, stawów, błony śluzowej, dziąseł), o ich leczeniu 
i zapobieganiu^"^. Wśród specjalności stomatologiczpych wymienić należy: stoma
tologię ogólną, dziecięcą, chirurgię stomatologiczną, chirurgię szczękową, orto
doncję, protetykę stomatologiczną, stomatologię zachowawczą i periodontologię. 
Stomatologia rozwijała się jako nauka od XVI w., wcześniej traktowana była raczej 
jako rzemiosło. Pierwsze szkoły stomatologiczne pojawiły się w XIX w. w Anglii, 
Rosji i Stanach Zjednoczonych, pierwsza katedra w szkole wyższej -  w 1903 r. na 
Wydziale Lekarskim Uniwersytetujagiellońskiego. Wiatach 1923-1932 funkcjono- 
wałwWarszawie samodzielny Państwowy Instytut Dentystyczny, awokresie 1933- 
1939 Akademia Stomatologiczna. Po II wojnie światowej stomatologia obecna jest na 
różnych polskich akademiach medycznych, działa również Polskie Towarzystwo Sto
matologiczne^®.

Wszystkie czynności wykonywane przez lekarzy mają ścisły związek -  przedmio
towy lub podmiotowy -  z informacją. Wśród podstawowych wymienić można:
•  badania pacjenta (wywiad, badanie lekarskie),
•  skierowanie na konsultacje lub badania dodatkowe,
•  stawianie diagnozy,
•  podejmowanie decyzji dotyczącej wyboru skutecznej terapii,
•  porady dotyczące postępowania i zażywania lekarstw,
•  ewentualne wizyty domowe,
•  wydawanie zaświadczeń o stanie zdrowia,
•  prowadzenie medycznej dokumentacji pacjenta.

Podczas wykonywania tych działań, informacja jest (może być):
•  u:^skiwana od pacjenta w wyniku rozmowy z nim, badania, obserwacji,
•  zebrane dane są następnie zapisywane w obowiązkowej dokumentacji medycz

nej^',
•  na podstawie informacji uzyskanej oraz posiadanej wiedzy zawodowej formułowa

na jest diagnoza i opinia o stanie zdrowia pacjenta i jego potrzebach (terapeutycz
nych, informacyjnych),

' “Tamże: art. 4.
Wielki słownik medyczny. Op. cit., s. 1269.

“  Zob. Mała encyklopedia medycyny PWN. Op. cit., s. 822.
Por. Ustawa o zawodzie lekarza. Op. cit., art. 41.



•  taka informacja jest przekazywana (na przykład w formie stwierdzeń, poleceń, skie
rowań, recept) przedstawicielom innych zawodów medycznych — pielęgniarkom, 
diagnostom, farmaceutom),

•  oraz samemu zainteresowanemu-pacjentowi (i/lub jego rodzinie czy przedstawi
cielowi ustawowemu), w celu poinformowania go o jego stanie, uzyskania od niego 
zgody na leczenie, poinstruowania go o możliwościach i sposobach samodzielnego 
dbania o poprawę własnego stanu zdrowia (zalecenia farmakologiczne, dietetycz
ne, rehabilitacyjne, dotyczące stylu życia itp.).

Ustawa w szczególny sposób podkreśla lekarski obowiązek informowania pacjen
ta (lub -  w określonych okolicznościach -  jego przedstawiciela) o jego stanie zdrowia, 
diagnozie, proponowanej terapii i rokowaniach^.

Postanowienia te wiążą się ściśle z kolejną zasadą obowiązującą lekarza; Lekarz 
?mże przeprowadzić badanie lub udzielić innych śuńadczeń zdrowotnych, z  zastrze
żeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, po vyyrazeniu zgody przez pacjenta^^. 
Zasady informowania pacjenta oraz uzyskiwania jego zgody na proponowane działa
nia diagnostyczne i/lub terapeutyczne, zostały też zapisane w lekarskim kodeksie 
etycznym iKarcie praw pacjenta.

Obecność informacji i wiedzyjako niezbędnych elementów wykonywania zawo
du lekarza podkreślana jest również wtedy, kiedy zwraca się uwagę na fakt, iż należy on 
do grupy tzw. zawodów wolnycĥ '*. Dostęp do informacji i korzystanie z niej warunku
je -w  sposób pośredni i bezpośredni -  cechy konstytutywne zawodu, takie jak: inte
lektualny charakter czynności (całokształt wiedzy i zdolności umysłowych), ko
nieczność posiadania wysokich kwalifikacji zawodowych (wiedza teoretyczna 
i przygotowanie praktyczne) i stałego ich podnoszenia, samodzielność w wykonywa
niu czynności składających się na wolny zawód, osobiste wykonywanie czynności za
wodowych (i powstająca w wyniku tego więź między osobą wylionującą zawód a od
biorcą jego świadczeń, której podstawą jest zaufanie)^^

Specyfika roli informacji w wykonywaniu zawodu lekarza czy pozostałych zawodów 
medycznych polega przede wszystkim na zależności sposobu korzystania z informacji 
i jakości opieki; konsekwencje tego postępowania mają bezpośredni wpfyw na dobro 
najwyższe, jakim jest zdrowie i życie człowieka.

5.1.2. Farmaceuci
Farmaceuci to grupa zawodowa obejmująca dwie kategorie pracowników: techni

ków farmacji i farmaceutów (posiadających wykształcenie wyższe kierunkowe). Naj
ogólniej rzecz biorąc“ , farmacja jest to nauka o środkach leczniczych, a farmaceuta 
staje się tym specjalistą ochrony zdrowia, który ściśle współpracuje z lekarzem w le
czeniu chorób, zajmując się bądź komponowaniem nowych leków i ich produkcją 
(instytuty badawcze, stacje sanitarno-epidemiologiczne, zakłady produkcyjne), bądź 
sprzedażą, w aptekach ogólnodostępnych, szpitalnych i zakładowych.

Zob. Ustawa o zawodzie lekarza. Op. cit., art. 31.
“  Tamże: art. 32, pkt. 1.

K. Wo jtczak: Administracyjnoprawna reglamentacja wolnych zawodów. Zagadnienia wybrane. 
W: Rola materialnego prawa administracyjnego a ochrona praw jednostki. Praca zb. pod red. Z. Leoń- 
skiego. Poznań 1998. Cyt. za; M. Swięcki: Pojęcie wolnegozawodu lekarza. „Gazeta Lekarska” 2001 
nr 9. Tryb dostępu: http://www.nil.org.pl/gazeta/gl2001/09/01-09-11 .htm

“  Por. M. Swięcki: op. cit.
“ P or K. Karlińska: Farmaceuta. Sierpc 1996.

http://www.nil.org.pl/gazeta/gl2001/09/01-09-11


Podobnie jak medycyna, farmacja wymaga od pracowników nieustannego podno
szenia kwalifikacji, dokształcania się, zdobywania nowej wiedzy teoretycznej i umie
jętności praktycznych^^ Wymóg ten dotyczy zarówno osób zatrudnionych w placów
kach badawczych, jak i w sferze handlu lekami i środkami medycznymi. W grupie 
pierwszej wskazać można dwie kategorie informacji będącej przedmiotem pracy. 
Jedna z nich to informacja związana z potrzebami społecznymi i potrzebami środowi
ska medycznego. Dotyczy ona zapotrzebowania na leki i szczepionki, w tym przede 
wszystkim poszukiwania środków na walkę z chorobami dotąd nieuleczalnymi, ale 
także leków skuteczniejszych, tańszych, działających szybciej, bez szkodliwych dzia
łań ubocznych, które mogliby stosować zwłaszcza chorzy o potrzebach szczególnych 
(np. kobiety w ciąży, osoby ze schorzeniami przewlekłymi).

W drugiej grupie znajdą się informacje z zakresu najnowszych osiągnięć rozwoju 
nauk biologicznych, chemicznych i fizycznych, które są niezbędne dla rozwoju wiedzy 
farmaceutycznej. Obie te kategorie informacji decydują o rodzaju, kierunku i przebiegu 
prac badawczych, awięc o realizacji zadań zawodowych tej grupy farmaceutów.

Farmaceuci pracujący w aptekach (aptekarze), zajmujący się sporządzaniem le
ków na receptę oraz sprzedażą leków gotowych, są zobowiązani do śledzenia zmian 
w regulacjach prawnych (dotyczących farmacji, medycyny, opieki zdrowotnej, ale też 
kodeksu handlowego, pracowniczego itp.), nowych lekospisów, zmienianych form 
opłat za leki (w tym list leków refundowanych), nowych leków krajowych i zagranicz
nych (możliwości ich zastępowania tańszymi odpowiednikami).

Usługi farmaceutyczne zastrzeżone do realizacji wyłącznie w aptekach, obejmują 
m.in. udzielanie infomlaф o produktach leczniczych i wymbach medycznych^*. Ozna
cza to, że do zadań farmaceutów należy informowanie pacjentów (klientów) o dostęp
nych lekach wskazanych w terapii -  na receptę i bez recepty, o możliwości wyboru tań
szego odpowiednika produktu zapisanego przez lekarza, o zasadach przyjmowania 
leku (zgodnie z zapisami w ulotce informacyjnej leku, o ile lekarz nie zalecił indywi
dualnego dawkowania), o ograniczeniach w stosowaniu leku (np. ze względu na skut
ki uboczne czy konflikt z innymi przyjmowanymi środkami) itp. Pacjent ma ponadto 
prawo do uzyskania informacji o produkcie leczniczym lub wyrobie medycznym 
z ulotki, która jest informacjąprzeznaczoną dla użytkownika, zatwierdzoną w proce
sie dopuszczenia do obrotu, sporządzoną w formie odrębnego druku i dołączoną do 
produktu leczniczego^.

Na aptekarzach spoczywa też obowiązek prowadzenia dokumentacji obrotu pro
duktami leczniczymi i wyrobami medycznymi. Szczegółowe warunki dla takiej doku
mentacji określa rozporządzenie ministra zdrowia '̂*. Sposób i tiyb wystawiania re
cept, w tym m.in. informacji umieszczanych na recepcie, wzorów recept, sposobów 
zaopatiywania w druki recept, ich realizacji oraz kontroli ich wykorzystania regulują 
odpowiednie rozporządzenia^'.

”  Zob. np. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z  dn. 25.06.2003 r. w sprawie ciągłych szkoleń fa r 
maceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych. Dz. U. 2003 nr 132, poz. 1238.

“  U stawazdn. 6.09.2001 prawo farmaceutyczne. Dz. U. 2001 nr 126, poz. 1381, art. 86 , ust. 2, 
pkt. 4 z pózn. zmianami.

”  Ustawa praw o farmaceutyczne. Op. cit., art. 2, ust. 41.
“  Tamże, art. 95, ust. 4, pkt. 4.

N p. Rozporządzenie M inistra Zdrowia z  dn. 18 maja 2001 r. w sprawie recept lekarskich. 
Dz. U. 2001, nr 51, poz. 5Ъ5\ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z  dn. 28.09.2004 r. w sprawie trybu 
udostępniania podm iotow i zobowiązanemu do finansowania świadczeń ze środków publicznych do 
kontroli recept zrealizowanych przez świadczeniobiorców i związanych z  tym informacji. Dz. U. 2004 
n r213 ,poz .2165 i2166 .



w  Ustawie prawo farmaceutyczne wiele uwagi poświęcono problemowi reklamy 
produktów leczniczych, któiy ma duże znaczenie w procesie informowania pacjenta,
0 wydźwięku zarówno pozytywnym, jak i negatywnym. Reklama jest bowiem infor
macją tworzoną i rozpowszechnianą nie tylko w celu przekazywania pewnej wiedzy, 
ale również manipulowania zachowaniami człowieka, co w odniesieniu do produk
tów leczniczych może mieć bardzo groźne konsekwencje. Za reklamę taką uznaje się 
działalność polegającą na informowaniu i zachęcaniu do stosowania produktu leczni
czego, mającą na celu zwiększenie liczby przepisywanych recept, dostarczania, sprze
daży lub konsumpcji produktów leczniczych. Nie jest nią natomiast ani informacja 
umieszczona na opakowaniach produktów leczniczych, ani w korespondencji, ani 
w ogłoszeniach o charakterze informacyjnym^

Reklamaproduktu leczniczego nie może wprowadzać w błąd, powinna prezento
wać produkt leczniczy obiektywnie oraz informować o racjonalnym stosowaniu^^. T  e
1 następne artykuły rozdziału 4 Ustawy prawo farmaceutyczne określają bardzo do
kładnie nie tylko, czym jest reklama produktów leczniczych i wyrobów medycznych 
oraz do kogo może być kierowana, ale także zastrzegają szereg sytuacji, osób, instytu
cji, które nie mogą w czynności reklamowania brać udziału oraz leków i chorób, któ
rych reklama nie może dotyczyć (np. gruźlicy, nowotworów, cukrzycy), jak też treści, 
których nie może zawierać.

Zasady uzyskiwania i udzielania informacji farmaceutycznej pacjentom określa 
też szczegółowo kodeks etyczny opracowany przez Naczelną Izbę Aptekarską "̂*.

5.1.3. Pielęgniarki i położne

Pielęgniarstwo jako zawód o podstawach naukowych zaczęto się rozwijać w poło
wie XIXw.^*. Początkowo rozwój ten byt stosunkowo powolny, związany również 
z podległą rolą pielęgniarki wobec lekarza. Wielką reformę zawdzięcza pielęgniarstwo 
Florence Nightingale, pionierce opieki nowoczesnej. Ona pierwsza stwierdziła, że 
pielęgniarstwojestpowołaniem, a podstawą do pielęgnowania рогЫппу być prawa na
ukowe, że prawa te nie są jeszcze znane—trzeba je  dopiero poznać^. Reforma Floren
ce Nightingale miała swoje konsekwencje na cafym świecie, także w Polsce. Zawodo
we pielęgniarstwo w naszym kraju liczy sobie niewiele ponad 100 lat. Za datę 
początkową przyjmuje się 1882 r., kiedy to Julia Aleksandrowicz otworzyła w Warsza
wie ambulatorium dla chorych, w któiym pracowały pielęgniarki oraz prowadzono 
krótkie kursy z higieny i pierwszej pomocy dla wolontariuszek. Pierwsza Szkoła Pie
lęgniarek Zawodowych Panien Ekonomek św. Wincentego a Paulo została otwarta 
w Krakowie w 1911 r., wysiłkiem przede wszystkim Marii Epstein i Anny Rydlówny.

Do podstawo\\ych zadań pielęgniarki należą^ :̂ opieka pielęgnacyjna, współudział 
w zabiegach diagnostycznych i lecznicach, działalność profilaktyczna. Pielęgniarki realizują 
je we ws^tkich zakładach opieki zdrowotnej (szpitalach, klinikach, przychodniach rejono- 
■wych, poradniach specjalistycznych, ambulatoriach przyzaktadovsych), a także w żłobkach, 
przedszkolach, szkołach, domach dzieckaidomach pomocy społecznej, wopiece domowej.

Zob. Ustawa praw o farmaceutyczne. Op. cit., art. 52.
”  Tamże, art. 55, ust. 1.

Zob. Naczelna Izba Aptekarska [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.nia.org. 
pl/dostęp 11.08.2008 r.

Szerzej zob. Wprowadzenie do pielęgniarstwa... Op. cit., s. 31.
“  Tamże: s. 33 i n.
” Por. Z. Grzelak: Pielęgniarka. Sierpc 1996, s. 3.

http://www.nia.org


Wykonywanie zawodu pielę^iarkipolega na udzielaniu przez osobę posiadającą 
wymagane kwalifikacje, potwierdzane odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdro
wotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagno
stycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z  zakresupmmogizdroma^^. Za wyko
nywanie zawodu pielęgniarki uważa się też: nauczanie zawodu, prowadzenie prac 
naukowo badawczych oraz kierowanie pracą zawodową pielęgniarek i położnych^’.

Pielęgniarka, położna wykonuje zawód zgodnie z  aktualną wiedzą medyczną, 
dostępnymi je j metodami i środkami, zgodnie z  zasadami etyki zawodowej oraz ze 
szczególną starannością'^^ Zapis ten, nakładający na pielęgniarki i położne obowią
zek stałego aktualizowania posiadanej wiedzy i kwalifikacji, bezpośrednio wiąże się 
z zagadnieniem informacji i jej miejsca w opiece pielęgniarskiej. Analogicznie jak 
w przypadku lekarzy i lekarzy stomatologów, personel pielęgniarski i położniczy 
musi stale poszukiwać i zdobywać nowe informacje związane z wykonywanymi zada
niami w sposób merytoryczny (wiedza pielęgniarska) i formalny (np. organizacja 
ochrony zdrowia, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy), a następnie wykorzysty
wać je w codziennej praktyce zawodowej.

Pielęgniarka, położna ma obowiązek poinformować pacjenta o jego prawach. 
Pielęgniarka, położna udziela рафШош lub jego przedstazvicielowi ustawowemu in
formacji o stanie zdrowia paqenta, w zakresie koniecznym do sprawowania opieki pie
lęgnacyjny. Pielęgniarka, położna ma obowiązek prowadzenia dokumentacji me
dycznej określonej odrębnymi przepisami^'.Ten i kolejne artykuły dotyczą wrażliwej 
sfery kontaktu z pacjentem: uzyskiwania od niego informacji, zgody na prowadzone 
działania opiekuńcze, zachowywania w tajemnicy wiedzy o stanie pacjenta oraz infor
mowania go o diagnozie i proponowanej terapii w zakresie uprawnień pielęgniarskich 
i położniczych. Postanowienia te znalazły swoje odzwierciedlenie w pielęgniarskim 
kodeksie etycznym''^.

Poruszono tu również -  znów podobnie jak w przypadku grupy zawodowej leka
rzy- zagadnienie prowadzenia obowiązkowej dokumentacji każdego pacjenta, której 
treść i formę regulują odrębne przepisy. Informacja tam zawarta jest rozumiana 
przedmiotowo, jako element niezbędny do prawidłowego wykonywania obowiązków 
przypisanych danemu zawodowi (a dalej; specjalności i stanowisku) oraz przedmiot 
współpracy multidyscyplinarnego zespołu pracowników służby zdrowia.

5Л.3.1. Położne
Położne'*  ̂jako grupę zawodową łączy się w sposób naturalny, ze względu na zbli

żony zakres zadań i obowiązków, z pielęgniarkami; ewidentnym tego prsykładem jest 
samorząd zawodowy, w postaci wspólnych izb pielęgniarek i położnych. Tym nie
mniej pracownicy tej grupy wykonują specyficzne, specjalistyczne zadania, realizowa
ne najczęściej w placówkach lecznictwa zamkniętego (szpitalach i klinikach). Pełnią 
funkcje opiekuńcze i pielęgnacyjne, uczestniczą lub samodzielnie wykonują zabiegi 
diagnostyczne i terapeutyczne, a także nadzorują samodzielnie lub współuczestniczą

Ustawa z  dn. 5.07.1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. Dz. U. 1996 nr 91, poz. 410 
z późniejszymi zmianami, art. 4, ust. 1.

Tamże, art. 4, ust. 3.
“"Tamże, art. 18.

Tamże, art. 20.
Zob. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych: Kodeks etyki [dokument elektroniczny]. Tryb 

dostępu: http://www.izbapiel.org.pl/upload/kodeks_etyki.doc dostęp 11.08.2008 r.
Por. A. Jaśkiewicz: Położna. Sierpc 1996.

http://www.izbapiel.org.pl/upload/kodeks_etyki.doc


w prowadzeniu porodu, zajmują się matką i dzieckiem w okresie połogu w szpitalu. 
W ramach lecznictwa otwartego (w przychodniach lokalnych) zajmują się pacjentka
mi i noworodkami w placówkach i w domach, opiekując się nimi, pielęgnuj ąc, wyko
nując zadania instruktażowe i biurowe.

Zawód położnej polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwali
fikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, 
a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, 
leczniczych, rehabilitacyjnych oraz promocji zdrowia, w zakresie opieki nad kobietą, 
kobietą ciężarną, rodzącą i położnicą oraz noworodkienf^. Obejmuje też -  analogicz
nie jak w przypadku pielęgniarek -  nauczanie, prace badawcze oraz kierowanie pracą 
zawodową pielęgniarek i położnych''^ Kształcenie położnych podlega tym samym re
gulacjom co kształcenie pielęgniarek. Poza podstawowym wykształceniem zawodo
wym położna ma prawo uczestniczyć w różnych formach kształcenia ustawicznego'**’.

Wśród funkcji położnej związanych z informacją wyróżnić należy:
•  dokumentowanie pracy, w formie odpowiedniej dla danej placówki (podobnie do 

zadań pielęgniarek w tym zakresie),
•  informowanie pacjentki w trakcie ciąży, porodu i połogu o jej stanie zdrowia i roko

waniach, w obrębie praw przypisanych opiece położniczej,
•  informowanie lekarza o stanie i potrzebach pacjentów, wymiana informacji doty

czących opieki nad kobietą lub noworodkiem z innymi pracownikami służby zdro
wia,

•  stałe doskonalenie umiejętności poprzez śledzenie literatury i uczestnictwo 
w kursach doszkalających.

Jak widać z powyższego, także w tej grupie zawodowej zaiysowuje się pewna dwu
torowość realizowanych procesów informacyjnych. Jeden związany jest bezpośrednio 
z codzienną praktyką, stanowi jej integralną część (dokumentowanie pracy i stanu pa
cjenta), obejmując też cały wymiar współpracy między różnymi grupami zawodowymi 
zaangażowanymi w proces leczenia, opieki, rehabilitacji. Drugi wiąże się z konieczno
ścią nadążania za rozwojem wiedzy zawodowej, nie tylko w tym wąskim zakresie doty
czącym obowiązków konkretnego pracownika, ale również szerzej -  w odniesieniu do 
wszystkich rodzajów nauk o zdrowiu.

5.1.4. Diagnosta laboratoryjny i analityk medycznŷ ’

Analityka medyczna pojawiła się (choć oczywiście w nieco innym od dzisiejszego 
charakterze i zakresie) już w staro^ności. Tempo rozwoju tej dziedziny związane było 
jednak ściśle z eksperymentami i rozwojem nauk ścisłych, znaczne przyspieszenie 
obserwuje się więc odXVII w., co wiąże się przede wszystkim z wynalezieniem mikro
skopu, a następnie stworzeniem specjalistycznych pracowni i laboratoriów diagnostycz
nych w szpitalach wXDCw. W miarę upłymi lat i rozwoju techniki pojawiafy się kolejne 
sprzęty (m.in. koloiymetiy, fotometry, spektrofotometry, mikroskopy elektronowe), 
pozwalające na udoskonalanie procedury badań laboratoryjnych. Współczesny postęp 
techniczny w tej dziedzinie polega m.in. na automatyzacji i miniaturyzacji metod, 
wprowadzaniu szybkich testów papierkowych i tabletkowych.

■*'' Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej. Op. cit., art. 5, ust. 1. 
Tamże, art. 5, ust. 2 i 3.
Tamże, an. 10 , ust. 1.

^^Por. M. Rudzińska; Technik analityki medycznej. Sierpc 1996.



Analityka jest dyscypliną naukową łączącą w specyficzny, nowy sposób przedmio
ty i metodologię badawczą chemii, fi^ki, nauki o informacji i techniki. Celem prowa
dzenia analiz jest uzyskiwanie informacji o układach materialnych, szczególnie 
o rodzajach i liczbie ich składników, ich rozmieszczeniu, zmianach zachodzących 
w czasie. Źródłem tej informacji jest próbka, pobrana w sposób gwarantujący jej re
prezentatywność dla badanego obiektu w odniesieniu do postawionego problemu.

Diagnostyka -  jest to dział medycyny obejmujący stosowane przez lekarza, a ko
nieczne dla ustalenia rozpoznania klinicznego, metody badania chorych, np. zbiera
nie wywiadu, badanie przedmiotowe, badania pomocnicze itp!^\ Diagnosta laborato
ryjny ma prawo i obowiązek pogłębiania i aktualizowania wiedzy i umiejętności 
zawodobuych, w tym w szczegółności ma prawo do uzyskiwania spe^jalizaф zawodo- 
wej‘‘‘̂. Znów więc wskazać można podobieństwo zobowiązań kształceniowych między 
tą, a opisywanymi wcześniej grupami zawodowymi. Obowiązek uczenia się, stałego 
aktualizowania posiadanej wiedzy, w konsekwencji realizuje się poprzez zdobywanie 
informacji oraz publikowanie (rozpowszechnianie) informacji o charakterze nauko
wym, powstałej w wyniku własnych prac badawczych.

Diagnosta laboratoiyjny jest obowiązany do postępowania zgodnego ze wskaza
niami wiedzy zawodowej, z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością’". 
Kodeks etyki diagnosty laboratoryjnego określa jego zobowiązania dotyczące współ
pracy z lekarzem, zachowania tajemnicy zawodowej czy konieczności stałego do
kształcania się i aktualizowania wiedzy*'.

Jak wynika już z powyższej charakterystyki, diagnostyka laboratoryjna i analityka 
medyczna zakładają konieczność różnych form i celów postępowania z informacją. Ta 
dotycząca konkretnych, indywidualnych przypadków jest gromadzona i porządkowa
na w dokumentacji badań. Natomiast informacje tworzące wiedzę zawodową pracow
nika, są zdobywane w procesie ustawicznego kształcenia się, a następnie wykorzysty
wane w praktyce. Oba kierunki czy wymiary tego procesu wymagają współpracy 
z innymi przedstawicielami opieki zdrowotnej.

5.1.5. Elektroradiolog^^

W zawodzie tym mogą pracować osoby z wykształceniem specjalistycznym w kie
runku elektroradiologii. Są one zatrudniane w pracowniach: audiometrii, elektrokar
diografii, radioterapii, elektroencefalografii, ultrasonografii i rentgenologii. Do pod
stawowych zadań elektroradiologów należą: prowadzenie danego rodzaju badań, 
bieżący kontakt z pacjentami i współpracownikami, przygotowywanie wyników badań, 
opracowywanie dokumentacji techniczno-lekarskiej.

Właściwe wykonywanie badań wymaga również stałego śledzenia rozwoju nauk 
o zdrowiu i dokształcania się. Sytuacja elektroradiologów podobna jest więc do sytu
acji i wymagań stawianych diagnostom, analitykom medycznym -  stałym elementem 
ich pracy jest informacja, ta dotycząca indywidualnych pacjentów, związana z kon
kretnymi przeprowadzanymi badaniami i ich dokumentacją, jak i ta o charakterze

■"* Mata encyklopedia medycyny PWN. Op. cit., s. 173.
Ustawa z  dn. 27.07.2001 o diagnostyce laboratoryjnej. Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1083, art. 30 

z późniejszymi zmianami.
’"Tamże, art. 2 1 .
”  Krajow a Izba Diagnostów  Laboratoryjnych: Kodeks etyki [dokument elektroniczny]. Tryb 

dostępu; http://www.kidi.org.p1/a/kodeks.pdf dostęp 11.08.2008 r.
”  Por. M. Horbaczewska: Technik elektroradiolog. Sierpc 1996.

http://www.kidi.org.p1/a/kodeks.pdf


naukowym (teoretyczna i praktyczna), budująca aktualną, nowoczesną wiedzę zawo
dową pracowników.

5.1.6. Rehabilitant i fizjoterapeuta

Fizjoterapia, zwana inaczej przyrodolecznictwem, щЬз sposoby leczenia posługu
jące się środkami naturalnymi: pometrzem, wodą, ciepłem, światłem, ruchem, dietą 
iziołamf^. Korzystanie z dobrodziejstw natuiy, jako postępowanie oparte o empirię, 
znane było już w starożytności, głównie wodolecznictwo. Praktyk tych zaprzestano na 
szeroką skalę dopiero w wiekach średnich, uważając je za coś nieprzyzwoitego, a po
wrócono do nich wXVI w.^.

W obrębie fizjoterapii mieści się również fizykoterapia, która z kolei rozumiana 
jest jako medycyna fizykalna i rehabilitacja. Rehabilitacja jest wiedzą -  pierwotnie 
potoczną, później również naukową -  niemal tak starą jak ludzkość. Działania o takim 
charakterze podejmowano już w starożytności, uważając je za środek profilaktyczny 
i terapeutyczny pozostający w zgodzie z fizjologią człowieka. Jedynie średniowiecze, 
związane z ideami cierpienia i umartwienia, było okresem zatrzymania rozwoju tego 
kierunku medycyny.

W Polsce pierwszym propagatorem leczenia ruchem był w XVI w. Wojciech 
Oczko, nadworny lekarz Stefana Batorego. Potem, wXEK w., rehabilitacja rozwijała 
się wspólnie z ortopedią.

Zgodnie z definicją słownikową̂ ®, rehabilitacja jest \.o złożony proces obejmujemy 
oddziaływanie łecznicze, społeczne i zawodowe, a w przypadku dziecka -pedagogicz
ne, zmierzające do przywrócenia sprawności i umożłiwienia samodzielnego życia 
w społeczeństwie człowiekowi, który takich możliwości nie miał lub z  powodu przeby
tego urazu czy choroby je  utracił. Specjalność w zakresie rehabilitacji zdobywa się 
w wyniku studiów na kierunku „rehabilitacja” realizowanym w akademiach wychowa
nia fizycznego lub jako I lub II stopień specjalizacji lekarskiej.

Fizjoterapeuta wspomaga lekarza lub kontynuuje leczenie w sytuacji, gdy środ
ki farmakologiczne nie mogą pomóc pacjentowi. Prowadzi zajęcia rehabilitacji rucho
wej oraz zabiegi fizjoterapeutyczne^. Do jego pracy należą przede wszystkim różno
rodne formy ćwiczeń, masaży i innych zabiegów® .̂ W związku z tym wyróżnia się 
czteiy podstawowe specjalności fizjoterapii; fizykoterapię, kine^erapię, rehabilita
cję ruchową i masaż (tzw. terapia manualna). Leczenie odbywa się z wykorzystaniem 
metod fizykalnych: naturalnych, termicznych, fotochemicznych, elektromechanicz
nych, elektrokinetycznych, mechanicznych, kinetycznych. Fizjoterapeuta—spełniw
szy warunki określone w ustawie -  może być także instruktorem sportu osób niepeł
nosprawnych lub instruktorem odnowy biologicznej®*.

Wszyscy fizjoterapeuci muszą ściśle współpracować z lekarzami, wykonując ich 
zalecenia, uzupełniając terapię farmakologiczną. Ich praca wymaga szerokiej, zróżni-

”  Mała encyklopedia medycyny PWN. Op. cit., s. 718.
^  Zob. T. Brzeziński: op. cit., s. 227.
”  Encyklopedyczny słownik rehabiłitacji. Praca zb. pod red. T. Gałkowskiego i J. Kiwerskiego. 

Warszawa 1986, s. 263. Por. też. Wielkisłownikmedyczny. Op. cit., s. 1163.
“ Por. Ustawazdn. 18.01.1996r. o kulturze fizycznej.Dz.\J. 1996nr25,poz. llB zpóźn. zm.,art.43. 
” Por. J. Szkalska: Fizjoterapeuta. Sierpc 1996.

Por. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dn. 2 7.06.2001 r. w sprawie kwalifikacji, 
stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzy
skiwania. § 1, 8, 10.



cowanej wiedzy z zakresu m.in. medycyny, fizyki, biochemii, fizjologii, anatomii. Wią
że się to z koniecznością stałego dokształcania w tych dziedzinach.

5.2. Instytucje domeny zdrowia

Do grupy użytkowników informacji z obszaru zdrowia nale^ zaliczyć również in
stytucje, ponieważ są one w znacznym stopniu źródłem pierwotnym oraz ostatecz
nym adresatem wielu potrzeb informacyjnych wyrażanych przez osoby związane z tą 
domeną. Zależnie od miejsca zajmowanego w strukturze opieki zdrowotnej, profilu 
administracyjnego, nadzorczego, naukowego, edukacyjnego czy praktycznego, po
ziom szczegółowości i charakter danych niezbędnych do właściwego pełnienia ich 
funkcji i zadań jest odmienny. Ta odmienność zadań poszczególnych instytucji po
woduje z kolei różnice w postrzeganiu i użytkowaniu informacji dla celów „urzędo
wych”.

Według kryterium potrzeb informacyjnych wynikających z realizowanych zadań 
zawodowych można wskazać informacje o zakresie:

a) wąskim -  dane gromadzonych dla celów dokumentacji i statystyki medycznej 
czy finansowej (dokumentacja medyczna, informacja dla płatnika, statystyka GUS),

b) naukowym (statystyka medyczna, projekty badawcze),
c) szerszym -  polityczno-społecznym (polityka kolejnych władz resortowych, 

strategie międzynarodowe -  np. Strategia//eaft/z for AU in 21st Century WHO, krajowe 
programy zdrowotne -  np. Narodowy program zdnywia).

5.2.1. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej

Na pierwszym miej scu w gronie użytkowników—osób prawnych — wymienić należy 
Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, urząd nadrzędny względem całego systemu 
ochrony zdrowia, obejmującego opiekę ogólną i specjalistyczną, lecznictwo zamknięte 
i otwarte, publiczne i prywatne, a także apteH i stacje sanitarno-epidemiologiczne, 
w szczególności zaś samo ministerstwo. Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, 
Główny Inspektorat Sanitarny i Główny Inspektorat Farmaceutyczny oraz Narodowy 
Fundusz Zdrowia^’. Pewne funkcje w strukturze służby zdrowia pełnią również organy 
lokalne: wojewodowie, samorządy wojewódzkie, powiaty i gminy®”.

System ten ma swój aspekt medyczny (naukowy i praktyczny), organizacyjny, fi
nansowy, pracowniczy. Realizacja poszczególnych typów zadań wymaga sprawnego 
przepływu informacji między wszystkimi placówkami. Na przykład sprawna realizacja 
zadań ze sfety finansowania 'wymaga m.in. zdefiniowania kanałów i rodzajów informa
cji związanej z płatnościami za świadczenia zdrowotne®', sfera organizacyjna związana 
jest ściśle z informacją o charakterze prawnym, decyzyjnym, sprawozdawczym.

Dokumentowanie opieki i związane z nim procesy informacyjne mają wymiar 
przede wszystkim praktyczny. Dokumentowanie (zapisu informacji o przebiegu

’’ Narodowy Fundusz Zdrow ia [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.nfz.gov. 
pl/new/ dostęp 11.08.2008 r.

“  Zob. np. Zarząckenie Ministra Zdrowia z  5.09.2002 r w sprawie podziału zadań realizowanych 
bezpośrednio przez Ministra oraz zakresu działania Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu. Minister
stwo Zdrowia [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.mz.gov.pl dostęp 11.08.2008 r. 

“  Zob. np. propozycję systemu informacyjnego w służbie zdrowia W. Karlińskiego -  rozdział 4.

http://www.nfz.gov
http://www.mz.gov.pl


opieki, indywidualnej i grupowej), jego zakres i zasięgi, dostępność materiałów dla 
pacjentów oraz dla pracowników służby zdrowia (dla celów terapeutycznych lub na
ukowych), specyficzny sposób interpretowania pojęcia „informacja” regulują akty 
prawne, xvp.Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z  dn. 10.08.2001^ ,̂ podręczniki i wy
tyczne dla poszczególnych grup zawodowych (typów opieki, dyscyplin naukowych).

W systemie opieki zdrowotnej w rozumieniu ministerialnym informacja trakto
wana jest głównie jako dane, niezbędne do nadzorowania, porządkowania działalno
ści i do gromadzenia wiedzy w celu syntezy, wnioskowania, planowania i budowania 
strategii. Dane te są następnie wykorzystywane w bieżącej pracy poszczególnych jed
nostek, a także np. w działaniach o charakterze politycznym -  jako element założeń 
funkcjonowania danego gabinetu rządowego, w tym szczególnie ministra zdrowia.

5.2.2. Główny Urząd Statystyczny

Gromadzone przez Główny Urząd Statystyczny*^ dane związane z obszarem 
zdrowia stanowią część zbioru informacji statystycznych dotyczących funkcjonowa
nia wszystkich obszarów życia społeczeństwa polskiego. Są one gromadzone z wyko
rzystaniem standaryzowanych formularzy i/lub ankiet, najczęściej w cyklu rocznym. 
Zebrana w ten sposób informacja z zakresu opieki zdrowotnej traktowana jest jako:
•  aktualny obraz statystyczny stanu zdrowotnego społeczeństwa,
•  informacja niezbędna dla prowadzonych badań naukowych,
•  informacja pośrednia o efektach działań podejmowanych przez aktualne władze 

resortowe,
•  informacja konieczna w planowaniu dalszych strategii.

Wskaźniki uzyskane w badaniach GUS stanowią podstawę (punkt wyjścia) dal
szych działań badawczych, politycznych, organizacyjnych itd.

5.2.3. Uczelnie medyczne i inne placówki edukacyjne

Informacja związana z działalnością uczelni medycznych i placówek edukacyj
nych ma charakter głównie naukowy i dydaktyczny. Zadanie budowania wiedzy na
ukowej jest przez te jednostki realizowane w ramach prowadzonych przez nie badań 
praktycznych (w placówkach klinicznych) i teoretycznych. Informacje szczegółowe 
gromadzone w trakcie takich badań są następnie poddawane wnioskowaniu i uogól
niane do formy wyniku, będącego przedmiotem EBHC, wykorzystywanego dla dal
szego rozwoju nauki oraz w działalności dydaktycznej i popularyzatorskiej.

Ponadto informacja naukowa z zakresu nauk o zdrowiu jest przechowywana 
i udostępniana w stworzonych w nich do tego celu jednostkach -  bibliotekach 
i ośrodkach informacji.

Informacja o charakterze dydaktycznym może mieć wymiar ulotny—jeżeli uznać 
za jej rodzaj wiedzę przekazywaną podczas zajęć ze studentami. Z pewnością są to 
również materiały edukacyjne przygotowywane na różnych nośnikach i w różnych 
formach, przez pracowników uczelni lub autorów z nią nie związanych, dla studentów 
kierunków medycznych.

Wśród instytucjonalnych źródeł informacji w domenie zdrowia wymienić należy 
również samorządy zawodowe, organizacje naukowe i instytuty naukowo-badawcze,

“  Rozporządzenie M inistra Zdrowia z 10.08.2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycz
nej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udo
stępniania. Dz. U. 2003, nr 147 poz. 1437.

“  Główny Urząd Statystyczny [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.szet.gov. pl

http://www.szet.gov


związki zawodowe, czy placówki opieki bezpośredniej. Specyficzną pod względem 
formy organizacji grupą są instytucje o strukturze sieciowej, np. inspektoraty sanitar
ne, farmaceutyczne czy stacje krwiodawstwa, które mają często takie same (pod 
względem treści, ale i np. aktualności, czasu realizacji) potrzeby informacyjne, gro
madzą i udostępniają te same kategorie informacji.

Instytucje związane z badaniami w tym zakresie oraz praktyką opieki pełnią -  jako 
użytkownicy informacji -  rolę organizującą, porządkującą i nadzorującą właściwą re
alizację zadań przypisanych poszczególnym dyscyplinom. W placówkach tych kształ
towane są pewne ̂ y  potrzeb informacyjnych, w konsekwencji czego wylania się ich 
charakter instytucjonalnych źródeł informacyjnych. Praktyka przepływu informacji 
wiąże się z działaniem podejmowanym przez użytkowników indywidualnych. To, 
w jaki sposób klienci/pacjenci rozumieją pojęcie „informacja”, także budowane jest 
przez naukę i praktykę realizowaną w poszczególnych placówkach.

5.3. Pacjenci jako szczególna kategoria użytkowników 
informacji zdrowotnej

Grono pacjentów dzieli się na pacjentów aktualnych i potencjalnych. W przypadku 
grupy pierwszej informacja, którą odbierają i przekazują (w kontaktach z przedstawicie
lami opieki zdrowotnej), dotyczy ich stanu zdrowia. Uogólniając można powiedzieć, że 
pojmowanie przez nich informacji, w tym właśnie informacji zdrowotnej, ma najczę
ściej charakter intuicyjny i potoczny, bardzo subiektywny* .̂ W różny sposób, zależnie 
od poziomu wiedzy, stanu zdrowia i doświadczeń „leczenia się”, opowiadają o swoich 
problemach zdrowotnych, reakcjach organizmu na stosowaną terapię oraz stosunku 
do diagnozy i rokowań. Potrzeby informacyjne przez nich zgłaszane mogą być bardzo 
różne -  są osoby pragnące poznać najdrobniej sze szczegófy dotyczące schorzenia, które 
ich dotyka, ale i tacy, k tó r^  takiej wiedzy unikają. To zapotrzebowanie na informację 
pozostaje w ścisłym związku z poziomem wiedzy i doświadczenia, co determinuje za
równo zakres, jak i formę udostępnianych im danych. Informacja udzielana przez nich 
wymaga z kolei interpretacji specjalisty (jak w każdym zawodzie wymagającym groma
dzenia danych od osób niewykwalifikowanych).

Pacjenci potencjalni są podmiotem działalności promocyjnej (np. realizowanej 
na podstawie Narodowego programu zdrowia). Strategie międzynarodowe wymagają 
rozbudzania ich świadomości zdrowotnej i związanych z tą sferą życia potrzeb infor
macyjnych. Informacja traktowana jest (przez jej przekazicieli) jako bodziec do po
dejmowania działań prozdrowotnych. Jej treść i formy również należy dostosować do 
możliwości percepcyjnych odbiorców tak, aby cała kampania odniosła skutek.

5.4. Udział wskazanych grup użytkowników w tworzeniu 
i wykorzystywaniu zasobów informacji w podsystemach 
proponowanych przez WHO

Analizując potencjalny poziom zainteresowania®  ̂trzech podstawowych katego
rii użytkowników zasobami wiedzy w podziale treściowym dostosowanym do propo
zycji WHO, można wskazać kilka cech różnicujących.

* Szerzej por. rozdział 6 dotyczący potrzeb informacyjnych.
* Przykłady badań potrzeb informacyjnych przedstawiono szerzej w rozdziale 6.



Zainteresowania pacjentów koncentrują się na opiece bezpośredniej, jej jakości 
i kosztach (finansowych, czasowych) ponoszonych dodatkowo przez osoby korzysta
jące z ustug zdrowotnych. Z informacją o opiece wiąże się wiedza o konkretnym scho
rzeniu (schorzeniach), jakie dotyka danego pacjenta. W szerszym aspekcie, badając 
potrzeby informacyjne opinii społecznej, odnosić się one mogą najpierw do informa
cji o zarządzaniu placówkami i środkami, w dalszej kolejności do lypów chorób i ewen
tualnego zagrożenia epidemiologicznego. Te i inne potrzeby informacyjne zależą 
jednak od poziomu świadomości zdrowotnej danego społeczeństwa (lub jego gru
py) , a więc także od poziomu wykształcenia, kompetencji informacyjnych i wysokości 
dochodów.

Zróżnicowana grupa pracowników zawodów medycznych, jak przedstawiono 
szczegółowo powyżej, operuje przede wszystkim informacjami związanymi z praktyką 
opieki, rozszerzając ten zakres również o dane analityczne, informacje finansowe 
i logistyczne oraz wiedzę o zdrowiu danej obsługiwanej społeczności (a więc o zdro
wiu publicznym i typach schorzeń). W pewnych okolicznościach przedmiotem zain
teresowania większości pracowników jest również informacja o charakterze epide
miologicznym. Są oni użytkownikami tych zasobów, autorami lub dostarczycielami 
informacji.

Użytkownicy instytucjonalni, jeżeli uwzględnić ich rozróżnienie na podmioty 
zarządzające usługami zdrowotnymi, oferujące opiekę w placówkach lecznictwa za
mkniętego i otwartego, czy placówki badawcze bądź edukacyjne, w odpowiednich 
tematycznie grupach są autorami zasobów informacyjnych w podsystemach RSI. 
Ponadto wyróżnić można grono użytkowników — decydentów, przede wszystkim 
w domenie zdrowia—których uznać należy za odbiorców informacji: o zdrowiu pu
blicznym, o zarządzaniu placówkami i środkami, nadzorowania epidemiologicznego 
czy przestrzennej.

Mając powyższe na względzie, należy powiedzieć, że pacjenci -  jako użytkownicy 
indywidualni bądź zbiorowo (jako opinia publiczna) -  są głównie odbiorcami informa
cji w omówionym zakresie. Przedstawiciele poszczególnych dyscyplin nauk o zdrowiu 
są często autorami i u^kownikami tworzonych zasobów informacyjnych. Część z tych 
podsystemów można uznać za produkty procedur zarządzania (informacja finansowa, 
logistyczna, kadrowa, przestrzenna), a więc powstałe raczej w wyniku działalności in
stytucji (i ich zarządów) niż pracowników służby zdrowia.

5.5. Pracownicy domeny kultury

Przywofywana już w pkt. S.ZKbsyfikacja zawodów i specjalności wymienia nastę
pujące kategorie pracowników sfery kultury:
•  archiwiści, muzealnicy, bibliotekoznawcy i specjaliści informacji naukowej,
•  archeolodzy, socjolodzy i pokrewni (wśród nich etnograf, kulturoznawca i peda

gog).
•  filozofowie, historycy i politolodzy (historyk i historyk sztuki),
•  specjaliści kultury i sztuki: literaci, dziennikarze i pokrewni (pisarz, redaktorzy, 

scenar^ści, łącznie 9 kategorii), artyści plastycy (9 kategorii), kompozytorzy, arty
ści mu^cy i śpiewacy (7 kategorii), choreografowie i tancerze baletowi, producen
ci, organizatorzy produkcji filmowej i telewizyjnej, reżyserzy, aktorzy i pokrewni 
(wśród nich: aktor, asystent reżysera, kierownik produkcji, operator obrazu, reali



zator programu telewizyjnego, reżyser filmowy, teatralny i telewizyjny, producent 
filmowy i pozostali), twórcy ludowi,

•  pracownicy działalności artystycznej, rozrywki i sportu: prezenterzy, inspicjenci 
i pokrewni, muzycy, piosenkarze i tancerze, aktorzy cyrkowi i pokrewni (także ka
skaderzy filmowi), animatorzy kultuiy, asystenci do spraw organizacji produkcji 
filmowej i telewizyjnej.

Zawody związane z działalnością kulturalną można podzielić na kilka grup. 
Pierwszą z nich są różnego typu artyści i twórcy, któiych zadaniem jest tworzenie -  
w szerokim rozumieniu -  przedstawień i obiektów kultury, a więc komunikatów: 
tekstów, obrazów, przekazów dźwiękowycłi, dzieł trójwymiarowych itp. Drugą -  orga
nizatorzy i producenci działalności kulturalnej (w domach kultury, galeriach, świetli
cach itd.), trzecią -  bibliotekarze, archiwiści i muzealnicy, których praca istotowo 
związana jest z działalnością informacyjną. Ze względu na ich liczbę i zróżnicowanie 
szczegółowe definicje zawodów nie zostaną w tym miejscu przytoczone.

5.5.1. Artyści i twórcy

Jak już wspomniano, praca artystów polega na tworzeniu dzieł, będących zawsze 
komunikatem, a więc przekazem informacji. Realizacja tego celu wymaga często 
pewnych poszukiwań informacyjnych, dokumentowania planowanego dzieła, przy
gotowania materiału, na podstawie którego powstanie; film, obraz, przedstawienie, 
kreacja aktorska, rzeźba itd.

5.5.2. Organizatorzy i producenci działalności kulturalnej

Pracownic/*  ̂instytucji kultury (takich jak: muzea, jednostki mające na celu opie
kę nad zabytkami, ośrodtó badań i dokumentacji, biura wystaw artystycznych, galerie 
i centra sztuki. Filmoteka Narodowa, biblioteki, domy i ośrodki kultury, świetlice 
i kluby, ogniska artystyczne, domy pracy twórczej) prowadzą działalność w zakresie 
upowszechniania kultury, która polega na: edukacji kulturalnej, opiece nad zabytka
mi, tworzeniu warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz ludo
wego, rozbudzaniu i zaspokajaniu potrzeb i zainteresowań kulturalnych, a także dzia
łalność instrukcyjno-metodyczną*’. Wymienione tu zadania -  takie jak edukacja, 
rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych, działalność instrukcyjna wewnątrz 
grupy zawodowej -  w swej istocie polegają na przekazywaniu informacji różnym ty
pom odbiorców: klientom indywidualnym, grupom i instytucjom. Przekaz ten obej
muje działalność promocyjną, z uwzględnieniem badań potrzeb kulturalnych od
biorców, szkoleniową, organizowanie imprez kulturalnych, a także prowadzenie 
statystyki i sprawozdawczości, c^li gromadzenie i udostępnianie odpowiednim pod
miotom informacji o działalności, jej formach i zakresie, natężeniu, kosztach, odbio
rze społecznym.

“  Zob. też Rozporządzenie z  dn. 20.12.2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań 
kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stano
wisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem je s t administracja rządowa lubjed
nostki samorządu terytorialnego. Dz. U. 2004 nr 283, poz. 2833.

Ustawa z  dn. 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Dz. U. 
1991 nr 114, poz. 493 z późniejszymi zmianami, art. 32.



Osoby związane z produkcją kulturalną, jak np. w sferze kinematografii -  produ
cent filmu, re ise r, kierownik produkcji itp. -  wykorzystują informację do realizacji 
swoich celów zawodowych. Przykładowo każda decyzja reżysera poprzedzona jest fazą 
zbierania informacji, w formie np. studiów historycznych, obyczajowych, fachowych, 
prowadzenia dokumentacji, konsultacji, prób i próbnych zdjęć. Tak uzyskane infor
macje są wykorzystywane do kreowania rozwiązań inscenizacyjnych i technicznych 
filmu, kierowania pracą zespołu, lub udziału w opracowywaniu kampanii reklamowej 
filmu^*. Podobnie kierownik produkcji analizuje i przetwarza zasoby informacyjne 
niezbędne do realizacji filmu. Źródłami informacji są dla niego: wskazówki produ
centa i reżysera, scenariusz i scenopis filmu, karty scen i obiektów, próbne zdjęcia, 
wyniki własnego rozwiązania itp.*’.

5.5.3. Pracownicy archiwów, bibliotek i muzeów

Archiwa, muzea i biblioteki to placówki, których działalność polega przede 
wszystkim na realizacji procesów informacyjnych, w związku z czym ich pracownicy— 
archiwiści^*’, bibliotekarze i muzealnicy- na co dzień wykonują zadania informacyjne, 
związane z gromadzeniem, opracowywaniem (klasyfikowaniem, kwalifikowaniem, 
brakowaniem itp.), przetwarzaniem informacji oraz jej udostępnianiem różnym gru
pom użytkowników’'.

Ogólne definicje tych grup zawodowych są zawarte w odpowiednich ustawach, 
a kwalifikacje uprawniające do zajmowania poszczególnych stanowisk, w tym wy
kształcenie i doświadczenie pracy w instytucjach kułtuiy, określają odpowiednie roz
porządzenia ministra właściwego do spraw kultury. Kwalifikacje i zadania biblioteka
rzy określa ogólnie Ustawa o bibliotekach’̂ . Grupę zawodową bibliotekarzy tworzą 
pracownicy służby bibliotecznej i bibliotekarze dyplomowani, posiadający bądź wy
kształcenie kierunkowe, bądź specjaliści innych zawodów związanych z działalnością 
biblioteczną. Artykuły 3 i 4wspomnianej ustawy wskazują pośrednio zadania infor
macyjne bibliotekarzy, mówiąc m.in. o organizacji i zapewnianiu przez biblioteki 
dostępu do zasobów dorobku nauki i kultuiy polskiej i światowej wszystkim go po
szukującym. W związku z powyższym realizują oni podstawowe procesy informacyjne 
(gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, ochrona materiałów bibliotecz
nych) oraz obsługę użytkowników, ze szczególnym naciskiem na działalność infor
macyjną, a następnie bibliograficzną, dokumentacyjną, naukowo-badawczą, wydaw
niczą, edukacyjną, popularyzatorską i metodyczną. Kwalifikacje bibliotekarzy na 
poszczególnych stanowiskach określa rozporządzenie^^, natomiast zobowiązania 
etyczne wobec czytelników, współpracowników, zasobów, pracodawców i społeczeń-

Encyklopedia kultury polskiej X X  w. Film -  kinematografia. Praca zb. pod red. E. Zaj icka. War
szawa 1994, s. 378-379.

‘’ Tamże: s. 382-383.
™Zob. Ustawazdn. 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. D z.\J . 1983 

nr 38, poz. 173 z późniejszymi zmianami, art. 34.
”  Różne klasyfikacje użytkowników informacji archiwalnej zebrano np. w pracy: A. Makówka, 

Centralny Ośrodek Informacji Archiwalnej a system informacji archiwalnej w Polsce. Op. cit.
”  Ustawazdn.27.06.1997r. o bibliotekach. Dz. U. 1997 nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmiana

mi, rozdz. 11.
”  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z  dn. 9.03.1999 к w sprawie wymagań kwalifikacyj

nych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania 
tych kwalifikacji. Dz. U. 1999 nr 41, poz. 419.



?XsN&-Kodeks etyki bibliotekarza ipracawniha infonnagi^*. Kładzie on nacisk z jednej 
strony na ochronę zasobów bibliotecznych dla przyszłych pokoleń -  z drugiej, na 
optymalną realizację prawa swobodnego dostępu do informacji dla każdego użytkow
nika.

Kwalifikacje muzealników również określa rozporządzenie’*. Są one analogiczne 
do kwalifikacji bibliotekarskich. Zadania informacyjne muzealników wynikają z istoty 
działalności muzealnej, określanej w Ustaiuie^^]ако sprawowanie opieki nad zabyt
kami, informowanie o zbiorach, upowszechnianie wartości nauki i kultuiy, kształto
wanie wrażliwości poznawczej i estetycznej czy umożliwianie kontaktu ze zbiorami. 
Realizacja takich celów wymaga procesów informacyjnych, w tym przede wszystkim 
gromadzenia, opracowywania, zabezpieczania, ochrony, przechowywania zbiorów 
oraz ich udostępniania w formie wystawiennictwa i działalności wydawniczej.

5.6. Instytucje domeny kultury

Instytucje związane z sektorem kultury są z jednej strony producentami, z dru
giej odbiorcami informacji o kulturze, a także adresatami zgłaszanych przez użytkow
ników indywidualnych potrzeb informacyjnych. Działalność informacyjna instytucji 
zależy od charakteru i zakresu ich działalności oraz pełnionych funkcji, głównie nad
zorczych i kontrolnych. Podobnie do kategoryzacji informacji w odniesieniu do ob
szaru zdrowia, również w tym przypadku można wskazać trzy wymiaiy informacji:

a) wąski -  danych gromadzonych dla celów dokumentacji i statystyki kulturalnej 
i finansowej (dokumentacja, informacja dla organizatorów instytucji kulturalnych, 
statystyka GUS),

b) naukowy (statystyka kulturalna, projekty badawcze),
c) szerszy-polityczno-społeczny (polityka kolejnych władz resortowych, strate

gie międzynarodowe -  np. program unijny „Kultura 2000”,Narodowa strategia roz
woju kultury, programy operacyjne, krajowe programy kulturalne -  np. Narodowy 
program kultury „Promocja czytelnictwa i rozv)ój sektora książki”).

5.6.1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Nadrzędną instytucją sektora kultury jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego”  które sprawuje pieczę nad organizacją ochrony dziedzictwa narodo
wego i zabytków, nad strategią kulturalną i promocją twórczości oraz nad szkolnic
twem artystycznym. Nadzór ministerstwa ma charakter zarówno merytoryczny, jak 
i organizacyjny, prawny lub finansowy i wymaga odpowiedniego pionowego przepły-

Zob. Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji [dokument elektroniczny]. Tryb do
stępu; http://ebib.oss.wrcc.pl/sbp/kodeks_etyki.htrnl dostęp 11.08.2008 r.

”  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z  dn. 9.03.1999 r. w  sprawie określenia dla pracow
ników tworzących zawodową grupą muzealników wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zaj
mowania stanowiskzwiązanych z  dzialalnościąpodstawową muzeów oraz trybu ich stwierdzania. Dz. 
U. 1999nr26 ,poz. 233.

™ Zob. Ustawa z d n .2 I .I I .  1996 к o muzeach. Dz. U. 1997 nr 5, poz. 24, art. 1 i n. z późniejszymi 
zmianami.

M inisterstwo K ultury i D ziedzictwa Narodowego [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: 
http://www.mkidn.gov.pl dostęp 11.08.2008 r.

http://ebib.oss.wrcc.pl/sbp/kodeks_etyki.htrnl
http://www.mkidn.gov.pl


wu informacji w resorcie. Dokumentowanie działalności instytucji kultuiy polega 
przede wszystkim na skoordynowanej sprawozdawczości (dane statystyczne) doty
czącej organizacji przedsięwzięć kulturalnych i ich odbioru społecznego. Tak uzy
skana wiedza jest wykorzystywana w działalności politycznej i prognostycznej na ko
lejne lata, dotyczącej funkcjonowania kultuiy polskiej w kraju i zagranicą. Stanowi 
podstawę programów, takich jakNaroi/ozoa strategia rozwoju kultury lub programy 
operacyjne.

5.6.2. Główny Urząd Statystyczny

Gromadzone przez Główny Urząd Statystyczny dane związane kulturą stano
wią -  podobnie jak te o opiece zdrowotnej -  część zbioru informacji statystycznych 
dotyczących funkcjonowania wszystkich obszarów życia społeczeństwa polskiego. Są 
one gromadzone z wykorzystaniem standaiyzowanych formularzy i/lub ankiet, naj
częściej w cyklu rocznym. GUS publikuje corocznie tematyczne wydawnictwa infor
macyjne, w tym również te dotyczące problematyki kultury. Wydzielono w nich obsza
ry tematyczne:
•  wydatki budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego na kulturę 

i ochronę dziedzictwa narodowego,
•  wydatki na kulturę w gospodarstwach domowych,
•  książki, czasopisma, gazety,
•  biblioteki publiczne,
•  wystawiennictwo: muzea i galerie,
•  teatiy, instytucje muzyczne i rozrywkowe,
•  kina i widzowie,
•  abonenci radiowi i telewizyjni.

Zebrana w ten sposób informacja z zakresu kultuiy traktowana jest jako:
•  aktualny obraz statystyczny stanu kultury pod względem oferty i jej wykorzystania,
•  informacja niezbędna dla prowadzonych badań naukowych,
•  informacja pośrednia o efektach działań podejmowanych przez aktualne władze 

resortowe,
•  informacja konieczna w planowaniu dalszych strategii.

5.6.3. Uczelnie artystyczne i inne przygotowujące do pracy 
w instytucjach upowszechniania kultury

Do uczelni artystycznych zalicza się akademie mu^czne, akademie sztuk pięknych 
oraz szkofy teatralne i filmowe. Poza nimi do pracy w instytucjach kultury przygotowują 
też uczelnie humanistyczne (m.in. na kierunkach: kulturoznawstwo, pedagogika, et
nologia, etnografia, polonistyka, filozofia, historia sztuki, historia, informacja naukowa 
i bibliotekoznawstwo). Szkoły wyższe pełnią dwojakie funkcje informacyjne — z jednej 
strony prowadząc badania naulćowe, a więc przygotowując wiedzę do wykorzystania 
w działalności edukacyjnej i praktycznej, z drugiej -  prowadząc kształcenie przyszfych 
pracowników instytucji kultury (wydawnictwa podręcznikowe). Uczelnie takie posia
dają również specyficzne zbiory informacji dziedzinowej w swoich bibliotekach.

Podobnie jak w przypadku domeny zdrowia, do użytkowników instytucjonalnych 
zaliczyć należy też organizacje i stowarzyszenia zawodowe, placówki naukowo-badaw- 
cze, związki zawodowe, podmioty będące organizatorami instytucji kultury inne niż



ministerstwo, czy też same instytucje kultury. Także tu można znaleźć instytucje 
działające w strukturach sieciowych, np. sieci bibliotek czy kin, które z jednej strony 
gromadzą (przynajmniej w części) te same kategorie informacji w każdej placówce, 
z drugiej zaś -  ich organizacja powinna pozwalać na traktowanie instytucji należących 
do takiej sieci jako pewnego rodzaju „jednego źródła”, obsługiwanego przez jeden 
aparat informacyjno-wyszukiwawczy.

5.7. Odbiorcy oferty kulturalnej

Odbiorców tych można, odwołując się do przykładu praktyki bibliotekarskiej, po
dzielić na rzeczywistych i potencjalnych^®, a grupę pierwszą dzielić dalej według kiyte- 
rium rodzaju oferty kulturalnej, z której korzystają (masowa, popularna, elitarna -lub: 
intelektualna, duchowa, materialna). Współcześnie można stwierdzić, że „potencjal- 
ność” grupy drugiej dotyczy głównie propozycji o charakterze elitarnym, natomiast 
kor^sta ona niemal bez ograniczeń z propozycji kultuiy masowej czy popularnej w po
staci programu różnych stacji telewizyjnych i radiowych czy rozrywki oferowanej w In
ternecie. Zapotrzebowanie na kulturę wiąże się ściśle z poziomem wykształcenia oraz 
ekonomicznym poszczególnych osób i rodzin. Aktualni adresaci oferty kultury wyso
kiej zgłaszają zazwyczaj bardzo konkretne potrzeby, gdy tymczasem adresaci propo
zycji „rozrywkowej” chętnie korzystają z dowolnych (w pewnym sensie) propozycji 
spędzenia czasu wolnego. Do tej grupy zwłaszcza (oraz do młodszych odbiorców) 
kierowane są akcje informacyjne, dla nich też przede wszystkim prowadzone było 
i jest upowszechnianie kultury w jego pierwotnym sensie^ .̂

Zainteresowanie różnymi produktami i usługami kulturalnymi mierzy się czę
stotliwością (liczebnością) korzystania z nich, która to wiedza przedstawiana jest 
następnie we wspomnianej już sprawozdawczości instytucji kultury.

5.8. Informacja w domenie -  podsumowanie

W rozdziale niniejszym przedstawiono krótką charakterystykę podstawowych 
kategorii indywidualnych i instytucjonalnych użytkowników informacji na przykła
dzie dwóch domen: zdrowia oraz kultury. Charakterystyka ta została przeprowadzona 
w wybranym, wąskim aspekcie -  mianowicie z punktu widzenia informacji, jej miej
sca i roli w praktyce zawodowej. Analizując wpfyw informacji i jej obecność w pracy 
przedstawicieli poszczególnych zawodów, można powiedzieć, że postrzeganie i trak
towanie informacji w tych grupach jest podobne.

5.8.1. Informacja jako jednostka wiedzy zawodowej

W takim rozumieniu informacja pojawia się zarówno w procesie zdobywania pod
stawowego wykształcenia zawodowego (na poziomie zależnym od zawodu i stanowi
ska) , jak i później w trakcie kształcenia ustawicznego. Przypomnieć należy, że obo
wiązek stałego aktualizowania wiedzy zawodowej spoczywa obecnie na wszystkich

* Więcej na ten temat zob. np. publikacje J. Wojciechowskiego.
’ Zob. np. J. Kargul: O d upowszechniania kultury do animacji kulturalnej. Wyd. 3. Toruń 1998



wymienionych tu kategoriach użytkowników indywidualnych, szczególnie zaś tych 
związanych z naukami o zdrowiu, ze względu na znaczenie ich pracy dla zdrowia i życia 
człowieka. Wiedza ta ma charakter teoretyczny i praktyczny. Informacja o charakterze 
naukowym może być nie tylko zdobywana i wykorzystywana, ale również tworzona 
aktywnie -  na podstawie własnej praktyki i prowadzonych badań -  i rozpowszechnia
na w publikacjach zawodowych, podczas konferencji, spotkań itp.

Z dostępnością i wykorzystywaniem informacji o charakterze naukowym wiąże 
się na przykład sposób realizowania opieki zdrowotnej, w tym w szczególności opie
ki medycznej, zwany EBM {evidence-based medicine). Pamiętać jednak należy, że 
EBM dotyczy już nie tylko medycyny, choć z nią wiąże swoje początki. T  akże w na
ukach pokrewnych docenia się znaczenie wykorzystywania najnowszej wiedzy 
w opiece nad pacjentem i wprowadza własne, analogiczne zasady, np. w pielęgniar
stwie -  EBN: evidence-based nursing. W wyniku przejmowania tej postawy przez 
całe środowisko opieki zdrowotnej obecnie stosuje się termin evidence-based he
alth care.

Jak sama nazwa wskazuje, założenia EBM doceniają znaczenie badań naukowych 
dla działalności praktycznej, a więc pośrednio także -  znaczenie informacji o charak
terze naukowym. Praktyka EBM stawia wysokie wymagania działalności informacyj
nej i bibliotecznej -  dostępności źródeł, przepustowości kanałów informacyjnych 
itd.*".

5.8.2. Informacja jako narzędzie pracy

Informacja jest również narzędziem pracy poszczególnych osób i współpracy 
między przedstawicielami różnych dyscyplin. W tym rozumieniu niejako „spoty
kają się” -  informacja jako jednostka wiedzy zawodowej, informacja uzyskiwana od 
użytkowników oraz o nich (w efekcie przeprowadzonych badań, obserwacji itd.). 
W sferze opieki zdrowotnej dane o pacjencie są-zgodnie z obowiązującymi przepi
sami-zapisywane w dokumentacji medycznej, pielęgniarskiej i wszelkiej innej. Na 
podstawie obu typów posiadanej informacji pracownik opieki zdrowotnej -  stosow
nie do swoich kwalifikacji i stanowiska -  formułuje diagnozę (lekarską, pielę
gniarską), podaje wyniki badań. Tę „nową wiedzę” przekazuje następnie pacjento
wi (por. niżej) oraz swoim współpracownikom-przedstawicielom innych dyscyplin 
związanych z opieką zdrowotną.

Dane o odbiorcach produktów i usług kulturalnych są analizowane i wykorzysty
wane w organizacji i zarządzaniu instytucjami upowszechniania kultury, do planowa
nia wydarzeń, jak również w działalności edukacyjnej i promocyjnej. Na ich podstawie 
dokonuje się na przykład zakupu zbiorów do biblioteki, wyboru tematyki wystaw 
muzealnych, zaprasza artystów występujących w domach kultuiy lub urucliamia 
w tych ostatnich poszczególne grupy zainteresowań.

O idei evidence-based librarianship (EBL) zob. np. J. D. Eldredge: Evidence-based librarian- 
ship: an overview. „Bulletin ofM edical Library Association” 2000, vol. 88 nr 4, s. 289-302; A. Booth, 
M. Harris: Evidence-based librarianship implementation committee, task force on practice guideli
nes -  recommendation/position statement. „Hypothesis. The N ewsletter o f  the Research Section o f 
Medical Library Association” 2001, vol. 15 nr 2, s. 7; B. Niedźwiedzica: Medycyrm oparta na faktach. 
Rola pracowników medycznych informacji naukowej. „Magazyn M edyczny” 1996 nr 12, s. 16-18; 
B. Mauer-Górska: Evidence-based: nowa metoda analityczno-syntetycznego opracowania publikacji 
naukowych. „Przegląd Biblioteczny” 2007 nr 2, s. 261-270.



5.8.3. Informacja jako przedmiot kontaktów ze środowiskiem 
zewnętrznym...

Informacja wykor:^stywanawbadaniach i praktyce działalności nie ma charakteru 
jednolitego, tzn. nie dotyczy tylko zagadnień związanych z daną dziedziną -  medy
cyną, pielęgniarstwem, lub też -  filmem, teatrem, książką. Każdy użytkownik korzy
sta z informacji o charakterze prawnym, finansowym, organizacyjnym, administracyj
nym, pracowniczym, bez których nie będzie w stanie właściwie wykonywać swoich 
obowiązków. Wiedzę tę „pobiera” najczęściej z zewnątrz -  z instytucji i organizacji 
odpowiedzialnych za jej tworzenie, przestrzeganie przepisów, egzekwowanie prawa. 
Następuje konieczna wymiana informacji ze środowiskiem zewnętrznym, dzięki 
której zarówno przedstawiciele danego sektora otrzymują niezbędną dla nich wie
dzę, jak i „otoczenie” zdobywa dane potrzebne dla właściwego ich postrzegania i trak
towania*'.

Kontakty ze środowiskiem zewnętrznym obejmują również całą (bardzo bogatą) 
sferę promocji zdrowia, a więc informowania całego społeczeństwa lub wybranych 
jego grup (np. grup lyzyka zagrożonych pewnymi chorobami) o czynnikach zagrażają
cych zdrowiu i sposobach ich unikania, o metodach dbania o zdrowie i zapobiegania 
chorobom. Promocja kultury wiąże się ściśle z jej upowszechnianiem i ma podobny 
walor edukacyjny: ucząc korzystania z wartościowych propozycji kulturalnych, przy
najmniej częściowo chroni przed patologiami społecznymi związanymi z niskim po
ziomem kultuiy i edukacji niektórych grup przed wykluczeniem społecznym.

Warto tu wspomnieć o kategorii odbiorcy grupowego, jakim są na przykład wy
cieczki szkolne lub grupy osób zainteresowanych daną problematyką (zdrowotną, 
artystyczną), które realizują bądź cele edukacyjne (grupy młodsze), bądź związane 
z rozwijaniem i pogłębianiem zainteresowań (starsze). W wymiarze powszechnym 
(akcje promocyjne, np. medialne) jest to najczęściej informacja masowa kierowana 
do anonimowego odbiorcy- potencjalnego pacjenta lub „widza”.

5.8.4. .. .w tym w szczególności z odbiorcą indywidualnym

Szczególnym rodzajem wymiany informacji ze środowiskiem zewnętrznym jest 
kontakt z odbiorcą indywidualnym. W przypadku domeny zdrowia jest to pacjent, 
któiy przychodzi do placówki służby zdrowia „z zewnątrz”, zgłaszając swój problem 
zdrowotny, często wynikający ze stylu i warunków życia kształtowanych przez czynniki 
ogólnospołeczne, jak wykształcenie, poziom dochodów, posiadanie zatrudnienia i in.

Podczas takich kontaktów przedstawiciel opieki zdrowotnej stara się uzyskać od 
pacjenta informacje o jego stanie zdrowia i ewentualnych problemach zdrowotnych, 
a później także -  wyrażoną na podstawie przekazanej wiedzy -  zgodę na określony 
sposób leczenia. W odpowiedzi -  przedstawia jemu i/lub jego rodzinie postawioną 
diagnozę, dane o proponowanej terapii i rokowaniach. W sprzyjającej sytuacji -  in
struuje go co do możliwości i sposobów samodzielnego dbania o poprawę własnego 
stanu zdrowia (zalecenia farmakologiczne, dietetyczne, rehabilitacyjne, z zakresu 
promocji zdrowia -  dotyczące stylu życia itp.). N ale^ pamiętać, że wymiana informa
cji między pracownikiem służby zdrowia a pacjentem jest procesem komunikacyj-

*' Tak, ja k  to opisano w rozdz. 2.



nym zależnym w ogromnym stopniu od indywidualnych uwarunkowań psycholo
gicznych, społecznych i kulturowych uczestników tego procesu. Te zagadnienia 
mogą być i są przedmiotem odrębnych badań i jako takie, nie zostaną rozwinięte w tej 
pracy.

W sferze kultuiy takim odbiorcą jest widz (czytelnik, osoby zwiedzające muzea 
i inne obiekty kultury). Jego decyzja skorzystania z danej propozycji (książki, spekta
klu, filmu, wystawy) daje już pewną wskazówkę co do jego kompetencji kulturajnych 
i potrzeb informacyjnych.





Rozdział 6

POTRZEBY INFORMACYJNE 
UŻYTKOWNIKÓW ROZLEGŁYCH 
SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH 
NA PRZYKŁADZIE E4FORMACJI 

ZDROWOTNEJ

Znajomość potrzeb informaq^jnych jest warunkiem koniecznym tworzenia do
brych systemów informacyjnych. O umiejętnej i właściwej ich ocenie decyduje naj
pierw jednoznaczne definiowanie i rozumienie tego pojęcia. W niniejszym rozdziale 
przedstawiono analizę potrzeb informacyjnych użytkowników rozległego systemu 
informacyjnego na przykładzie informacji zdrowotnej. Ujęto w niej pracowników 
opieki zdrowotnej oraz pacjentów. Opisano również wyniki krajowych i zagranicznych 
badań w tym zakresie, a na końcu zaproponowano tabelaryczne podsumowanie ana
lizy relacji systemów informacyjnych do potrzeb informacyjnych użytkowników.

Potrzebę informacyjną wyróżnia spośród innych potrzeb fakt, że do jej zaspokoje
nia niezbędne jest uzyskanie informacji relewantnej w danej sytuacji. Należy ona do 
potrzeb komunikacyjnych, ponieważ jej realizacja wymaga aktu komunikacji'.

B. Niedźwiedzka podaje za T. Wilsonem, że na pojawianie się określonych potrzeb 
informacyjnych rna wpływ kontekst, na który składają się: osobnicze cechy użytkow
nika, pełnione role społeczne oraz warunki środowiska. Ełementy te zazębiają się, 
a niekiedy wzajemnie warunkują^. Zgodnie z tym rozróżnieniem, przy analizie po
trzeb informacyjnych pracowników i pacjentów należałoby uwzględniać indywidual
ność każdej osoby podlegającej badaniu^ oraz szczegółowo opisać role społeczne 
i warunki, jakie narzuca i tworzy domena zdrowia w Polsce.

David Nicholas (podając za M. B. Line’m) traktuje potrzeby informacyjneya^o 
infonnację, dzięki której można wykonać pracę lub badania, i którajest tak postrzega
na przez odbiorcę гп/огтаф. Potrzeby informacyjne powstają wówczas, kiedy osoba 
stwierdza lukę w stanie swojej wiedzy i chce tę nieprawidłowość usunąć. Bełkin na-

' Zob. np. Słownik encyklopedyczny informacji, języków  i systemów informacyjno-wyszukiwaw- 
czych. Op cit., s. 201.

 ̂B. Niedźwiedzka: Modyfikacja modelu zachowań informacyjnych menedżerów w świetle wyni
ków badania zachowań informacyjnych menedżerów. „Zagadnienia Informacj i Naukowej” 2002 nr 1, 
s. 22-34.

 ̂Przykłady takich analiz zob. M. Przastek-Samokowa, M. Kisilowska: Potrzeby i kompetencja  
językowa klientów bibliotek. EBIB 2003. Materiały Konferencyjne nr 7 [dokument elektroniczny]. 
Tryb dostępu: http://ebib.oss. wroc.pl; M. Kisilowska, M. Przastek-Samokowa: Identification o f  cul
tural differences in the process o f  communication with the users. W: Sofia 2004: Libraries, Globalisation 
and Cooperation. Sofia, 3-5.11.2004 r. Sofia 2005, s. 86-94.
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zwał tę sytuację stanem niewystarczający wiedzy. Definicję tę można rozwinąć, do
dając, że tym, czym ludzie powinni dysponować, aby efektywnie wykonywać pracę, 
satysfakcjonująco rozwiązywać problemy, uprawiać hobby czy pomyślnie rozwijać 
zainteresowania jest informaqa''. Informacja w tym kontekście postrzegana jest więc 
po2ytywnie, jako wartość, dzięki której ludzie mogą z sukcesem realizować wszystkie 
swoje zadania (zawodowe czy prywatne). Natomiast potrzeba informacyjna to stan 
świadomego poczucia braku czegoś, w opisywanym przypadku -  pewnej wiedzy czy 
informacji jako jednostki wiedzy. Jak wynika z powyższych ustaleń, potrzeby informa
cyjne mogą być również nieuświadomione. Zalicza się do nich ten stan niewiedzy, 
któiy dotąd nie przeszkadza! człowiekowi w codziennym funkcjonowaniu. Potrzeby 
ukiyte natomiast to takie, o których istnieniu wie zainteresowany, natomiast albo 
z jakichś przyczyn nie chce się do nich przyznać, albo nie potrafi ich wyartykułować, 
nazwać, wyrazić w sposób czytelny dla innych.

W odniesieniu do domeny zdrowia można powiedzieć, że da się w niej wskazać 
wszystkie trzy powyżej wymienione rodzaje potrzeb informacyjnych -  i te wyrażane 
bezpośrednio, i te ukryte, i potrzeby nieuświadamiane. Odnosi się to zarówno do 
potrzeb informacyjnych związanych ze sferą badań naukowych, jak i z praktyką opieki. 
Najłatwiej formułowane i najszybciej uświadamiane są te potrzeby informacyjne, 
które pojawiają się u osób zaangażowanych w prace badawcze, których zadaniem jest 
powodowanie przyrostu wiedzy z danej dziedziny, a także uczących się -  czy to w pro
cesie przygotowania do zawodu (studia zawodowe, magisterskie, specjalizacje), czy 
też stałego dokształcania się i zdobywania nowych kwalifikacji. To grono jest świado
me współczesnego tempa przyrostu wiedzy w każdym zawodzie, w tym również w za
kresie opieki zdrowotnej, a w konsekwencji -  konieczności zdobywania nowych infor
macji i uzupełniania własnego zasobu wiedzy. Trendowi temu sprzyja również 
podejście EBHC.

Z kolei pojawianie się potrzeb informacyjnych u pacjentów warunkowane jest 
często wystąpieniem (zazwyczaj niespodziewanym) problemów zdrowotnych. Doty
czy to jednak w większości osób o wyższym statusie społecznym i edukacyjnym. Na
tomiast wśród pacjentów o niskim poziomie wykształcenia -  brak wiedzy i związany 
z tym brak jakichkolwiek potrzeb informacyjnych powodują, że zamiast szukania po
mocy i informacji, bagatelizują oni swój zły stan zdrowia.

Traktując problem potrzeb informacyjnych nieco humoiystycznie,/)ro/ Woy- 
Wojciechowski na konferencji poświęconej 140-leciu urodzin Władysława Biegań
skiego, zvybitnegp lekarza terapeuty, teoretyka medycyny i filozofa, wskazuje na różne 
typy osobozmści lekarza, których znajomość może być przydatna dla bibliotekarza. Np. 
„medicus technicus”-lekarz stechnicyzowany, który jest entuzjastą intemetu i nowo
czesnych technik diagnostycznych, może być niechętny tradycyjnym metodom pracy 
w bibliotece, czy „medicusformicalaboris”-lekarz pracomta mrówka, może godzina
mi przesiadywać w bibliotece^.

B. Niedźwiedzka, odwołując się do wąskiej kategorii naukowej informacji me
dycznej, podaje za J. Lomas’em typy nadawców i odbiorców z nią związanych oraz ro
dzaje potrzeb informacyjnych w z tym typem informacji związanych. Nadawcy na-

 ̂D. Nicholas: Ocena potrzeb informacyjnych w dobie Internetu. Warszawa 2001, s. 25.
’ J. Woy-Wojciechowski: Przysięga Hipokratesa u progu trzeciego tysiąclecia. „Biuletyn GBL” 

1997 nr 356, s. 117. Cyt. za: E. Busse-Turyczńska, R. Birska: Misja biblioteki naukowej a współpraca 
sieci bibliotek medycznych. W : Materiały konferencyjne. Współpraca bibliotek naukowych w zakresie 
obsługi użytkowników. Warszawa, 23-24.09.2002 r. EBIB materiały konferencyjne [dokument elek
troniczny]. Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/pw/index.html s. 3 dostęp 18.12.2008 r.

http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/pw/index.html


ukowej informacji to zespoły naukowców pracujących w ośrodkach uniwersyteckich 
oraz niezależnych instytucjach badawczych i wdrożeniowych lub, coraz rzadziej, 
pojedynczy uczeni i badacze. (...) Odbiorców naukowego komunikatu dzieli Lotnas 
na cztery podstawowe kategorie: polityków, administratorów, klinicystów i decydentów 
w firmach komercyjnych^.

T abela 6.1
Przegląd typów odbiorców informacji naukowej

odbiorcy informacji 
naukowej istotne cechy

potrzeby
informacyjne

preferowane formy 
i kansJy komunikacji

politycy, ustawodawcy, 
liderzy grup nacisku

powierzchowne, ale szero
kie spektrum zaintereso
wań;
zmienność i konieczność 
dostosowania się; 
konieczność uwzględ
niania rozmaitych uwa
runkowań i nacisków

identyfikacja i formułowa
nie problemu; 
potwierdzenie założeń 
polityki;
dane epidemiologiczne

osobiste konsultacje; 
krótkie podsumowania 
tematu;
spis najistotniejszych 
aspektów problemu

dyrektorzy 
i administratorzy

złożoność decyzji i uwa
runkowań;
informacja potrzebna jest 
szybko i musi być dosto
sowana do konkretnych 
uwarunkowań

skuteczność i opłacalność 
programów lub rozwiązań; 
informacja o zróżnicowa
niach w praktyce medycz
nej;
aspełdy społeczne

sieć konsultantów, 
zespoły doradcze; 
podsumowania stanu 
wiedzy;

kierownicza kadra 
medyczna

wyjątkowość indywidua- 
nych przypadków, 
brak czasu

skuteczność interwencji; 
aspekty etyczne; 
preferencje pacjentów

koledzy po fachu; 
syntetyczne opracowania 
problemu z wytycznymi 
postępowania

kierownicza łcadra firm 
produkujących dla sektora 
usług zdrowotnych, człon
kowie zespołów wdroże
niowych

silna motywacja w postaci 
przewidywalnych zysków 
oraz wynikająca z walki 
o rynek

rynkowa przydatność oryginalne, szczegółowe 
doniesienia

Źródlo:J.Lomas,cyt. za-.^.'H\eóimeia,Vz:Rozpoviszechnianiewynikówbadań... Op.cit.,s. 131.

Do cech charakterystycznych dla grupy naukowców jako odbiorców informacji 
zaliczyć należy: najczęściej bardzo wąski zakres zainteresowań, brak czasu, koniecz
ność dostępu do danych obiektywnych i/lub zweiyfikowanych. Ich potrzeby informa
cyjne wiążą się ściśle z problematyką będącą przedmiotem ich prac badawczych. Źró
dła i kanały komunikacyjne, z których korzystają, muszą być wiarygodne i aktualne.

Zasada praktyki opartej o osiągnięcia naukowe stymuluje „zawodowy głód infor
macyjny” wśród pracowników opieki zdrowotnej, pobudza „krążenie informacji” 
w strukturach publicznej i prywatnej opieki zdrowotnej, uświadamia personelowi ich 
potrzeby informacyjne. Budzeniu potrzeb nieuświadomionych służy również rozwój 
infrastruktury telekomunikacyjnej i informacyjnej, wykorzystywanie sprzętu infor
matycznego w bezpośredniej opiece nad pacjentem i w administracji czy zarządzaniu

‘ B. N iedźwiedzka: Rozpowszechnianie wyników badań naukowych i wdrażanie innowacji. 
W: Informacja naukowa w zdrowiu publicznym. Praca zb. pod. red. P. Franaszka. Kraków 2001, 
s. 127-151.



placówkami służby zdrowia. Pokazywanie możliwości sprzętu pobudza do stawiania 
pytań, a więc do nazywania (dotąd nieuświadomionych) potrzeb informacyjnych.

Problemem wymagającym rozwiązania pozostają potrzeby ukiyte, których przed
stawiciele nauko zdrowiu nie potrafią wyrazić, właściwie nazwać. Sytuacja ta jest cha
rakterystyczna nie tylko dla tej grupy zawodów, ale dla wielu innych, jak również dla 
całej sfeiy życia prywatnego. Trudności w formułowaniu pytań zawodowych można 
pokonywać, współpracując z właściwie przygotowanym do pełnienia takiej roli pracow
nikiem informacj i. Wspólnym zadaniem użytkownika i bibliotekarza jest wtedy od
powiednie nazwanie problemu, zbudowanie zapytania informacyjnego, które satys
fakcjonuje osobę poszukującą odpowiedzi na swoje pytanie, a dla specjalisty jest 
podstawą do przekształcenia go w instrukcję informacyjno-wyszukiwawczą i właści
wych poszukiwań.

Ogromny przyrost informacji wymaga wciąż (i coraz bardziej) uporządkowania, 
a więc zorganizowania wiedzy, przybywających wciąż danych, w sposób ułatwiający 
użytkownikowi poruszanie się po tym zasoHe, porządkowanie własnego wyobrażenia 
o wiedzy zawodowej i nazywanie tego, co się wie lub czego się nie wie na dany temat.

Potrzeby informacyjne powstają z  chęci zaspokojenia którejś z  trzech podstawo- 
mych kategorii potrzeb ludzkich:fizjologicznej (potrzeba jedzenia, schronienia itp.), 
psychologicznej (potrzebapanowania, bezpieczeństwa itp.), poznawcz^ (potrzeba 
planowania, uczenia się itp.). Nie znaczy to, żepotrzeby informacyjne są mniej ważne. 
Skuteczne zaspokojenie potrzeby prymamej (podstawowej) może zależeć od zaspoko
jenia potrzeby informacyjnej, choć ta ostatnia nie musi być zaliczana do potrzeb pod- 
stcamwych. Wczasach coraz większej zależności od informaфjęj brak z  pewnością ma 
ważne czy wręcz niebezpieczne konsekwencje dla jednostki^.

Potrzeby informacyjne wśród pracowników opieki zdrowotnej pojawiają się 
w wyniku konieczności zaspokojenia potrzeb prymarnych drugiej lub trzeciej grupy, 
czyli psychologicznych i poznawczych. Dotyczyć będą przede wszystkim konieczności 
zdobywania nowej wiedzy zawodowej, niezbędnej w prawidłowej realizacji opieki nad 
pacjentem (na różnych szczeblach i w różnych placówkach służby zdrowia), a także 
wbudowaniu kariery, podejmowaniu decyzji, pełnieniu ról kierowniczych, udziale 
w gremiach naukowych, politycznych, resortowych.

Potrzeby informacyjne są obecnie wywoływane w sposób szczególny, przez model 
EBHC. W tradycyjnym modelu praktyki opieki zdrowotnej wiedza teoretyczna i prak
tyczna była budowana na podstawie danych zbieranych z wyników badań doświad
czalnych (obserwacji). W podejściu EBHC obserwacje te muszą mieć charakter „na
ukowy”, tzn. muszą być zaplanowane, systematycznie realizowane, wolne od 
wpływów czynników zewnętrznych mogących falsyfikować wyniki. W ten sposób uzy
skane dane uważa się za bardziej wiarygodne niż te uzyskane z prostej (nie meto
dycznej) obserwacji prowadzonej w toku praktyki. W tym też świetle oceniane są źró
dła naukowej wiedzy medycznej i pokrewnej*.

Wyróżnia się jedenaście głównych cech charakteryzujących potrzebę informa
cyjną. Są to: temat (przedmiot), funkga, rodzaj, poziom, punkt widzenia, ilość, jakość/ 
autorytet, dane/aktualność, szybkość dostarczenia, miejsce publikacji/pochodzenia, 
przetwarzanie i forma informacji'^. Cechy te stanowić będą kryteria, według których 
z kolei zaproponowana zostanie poniżej charakterystyka potrzeb informacyjnych

’ D. Nicholas: op. cit.
* Zob. np. S. Dąbrowiecki, E. Janowicz, G. Malukiewicz-Wiśniewska: Jak wyszukiwać i krytycz

nie oceniać naukowe publikacje medyczne. Bydgoszcz 1996.
’ D. Nicholas; op. cit., s. 39.



w obszarze zdrowia, najpierw z punktu widzenia użytkowników: pracowników i pa
cjentów. Wybór kryteriów zaproponowanych przez cytowanego już D. Nicholasa spo
wodowany jest kompleksowością tego ujęcia oraz uwzględnieniem w badaniach 
użytkowników także oddziaływania’” rozwoju technologii teleinformatycznych na 
kształtowanie się potrzeb informacyjnych.

6.1. Potrzeby informacyjne pracowników opieki 
zdrowotnej

6.1.1. Kryterium treści

Ze względu na zakres treściowy stawianych pytań czy pojawiających się wątpliwo
ści i braków w wiedzy pracowników opieki zdrowotnej, wyróżnić można przykładowo:
•  potrzeby naukowe związane z nieustannym budowaniem wiedzy naukowej,
•  potrzeby informacyjne mieszczące się w obszarze ogólnej wiedzy zawodowej, za- 

spokaj ane na poziomie wykształcenia zawodowego i (zwłaszcza w aspekcie prak
tycznym) pierwszych lat pracy oraz w ramach kształcenia ustawicznego -  zorga
nizowanego lub samodzielnego; odpowiedzią na te potrzeby jest zazwyczaj 
wspólny dla tych zawodów zasób wiedzy biologicznej i chemicznej oraz wiadomo
ści o organizmie człowieka i organizacji służby zdrowia z punktu widzenia zadań 
danego zawodu;

•  pytania specjalistyczne z zakresu opieki nad pacjentem, na które odpowiedzi szuka 
się przede wszystkim w ramach edukacji specjalistycznej, doświadczenia -  za
awansowanej praktyki zawodowej, pracy naukowej i dydaktycznej, kształcenia usta
wicznego; odpowiedzią będzie natomiast specyficzna wiedza naukowa z dyscypliny 
własnej lub pokrewnych, dzięki której można udoskonalić pracę własną lub całej 
grupy zawodowej;

•  potrzeby informacyjne dotyczące zagadnień administracji opieki w konkretnej 
placówce lecznictwa otwartego lub zamkniętego, albo w całym systemie opieki 
zdrowotnej, problemów zarządzania, podejmowania decyzji, polityki zdrowotnej 
krajowej i międzynarodowej, zgłaszane przede wszystkim przez osoby pr^gotowu- 
jące się lub pełniące funkcje kierownicze, zarządzające placówkami lub pionami 
w służbie zdrowia, biorące udział w ;^ciu politycznym (w resorcie zdrowia lub in
nych urzędach centralnych).

Nawet pobieżna analiza systemu opieki zdrowotnej pokazuje, jak bardzo rozbu
dowanym i skomplikowanym zadaniem jest określenie zakresu potrzeb informacyj
nych środowiska opieki zdrowotnej. W rozdziale drugim starano się wyodrębnić 
i scharakteryzować pewne typy poszukiwanej informacji, określane według potrzeb, 
treści i celów ich wykorzystywania. Podkreślić należy, że potrzeby informacyjne po
szczególnych nauk o zdrowiu w aspekcie treściowym mogą być wspólne bądź rozłącz
ne, zależnie od poziomu wiedzy zdobywanej bądź wymaganej w konkretnej praktyce 
opieki. Wiedza najbardziej podstawowa -  z zakresu biologii, chemii, fizyki, podstaw 
medycyny (anatomia, fizjologia) -  jest przynajmniej w części wspólna dla lekarzy, 
pielęgniarek, farmaceutów itd. Znaczące różnice pojawiają się w zakresie wiedzy spe

Przede wszystkim poprzez umasowienie procesów powstawania i zaspokajania potrzeb infor
macyjnych.



cjalistycznej. Nie oznacza to jednak, że pracownicy służby zdrowia nie korzystają wza
jemnie z zasobów informacyjnych. Przeciwnie -  właściwe funkcjonowanie, realizacja 
przypisanych! zadań wymaga znajomości dyscyplin pokrewnych, współpracy, właści
wej komunikacji, wymiany informacji.

Wspólne (w większości) zasoby informacyjne określić można dla sfery organiza- 
cyjno-prawno-pracowniczej, a więc zagadnień związanych z zatrudnianiem, prawem 
pracy, wynagrodzeniem, finansowaniem usług. Stanowiska kierownicze w opiece 
zdrowotnej są obecnie zajmowane przez przedstawicieli różnych zawodów, a pełnie
nie tej funkcji generuje potrzeby dotyczące właśnie organizacji i zarządzania samą 
placówką, jak i szerzej -  systemem ochrony zdrowia.

6.1.2. Kryterium funkcji

Ze względu na funkcję wskazać można:
•  potrzeby informacyjne naukowe (funkcja badawcza i stymulacyjna) -  zgłaszane 

przez osoby prowadzące działalność naukową oraz praktyków, korzystających z naj
nowszych osiągnięć nauki,

•  potrzeby edukacyjne (funkcja dostarczania danych) -  związane z zawodowym 
kształceniem podstawowym (studia 1 i 2 stopnia) i specjalistycznym oraz ze sta
łym podnoszeniem kwalifikacji, dokształcaniem się w ciągu całego okresu pracy za
wodowej, wiedza niezbędna dla uzyskania uprawnień i prawidłowego wykonywania 
zadań zawodowych,

•  potrzeby informacyjne praktyczne (funkcja aktualizacyjna i stymulacyjna) -  poja
wiające się przy rozwiązywaniu problemów codziennej opieki (pośredniej i bezpo
średniej) nad pacjentem oraz przy analizowaniu stanu zdrowia publicznego danej 
społeczności lokalnej, z których narodzić się może zapotrzebowanie na informację 
edukacyjną, organizacyjną, naukową -  głównie dane dostarczane sobie nawzajem 
przez członków zespołu terapeutycznego -  przedstawicieli różnych zawodów me
dycznych, wyniki badań, diagnoza, zalecefiia lekarskie i farmakologiczne,

•  potrzeby informacyjne kadrowe (funkcja dostarczania danych, aktualizacyjna 
i orientacyjna), dotyczące zagadnień zatrudnienia i warunków pracy, kwalifikacji, 
egzaminów dopuszczających do wykonywania zawodu, prawa pracy, związków zawo
dowych itp.

Jak widać z povsyzszego podziału funkcji wedługpropozycji D. Nicholasa", poszcze
gólne ich rodzaje nie są rozłączne ani samodzielne. Pojawiające się pytania wyrastają 
z istniejących już wątpliwości, generują też następne piania i potrzeby informacyjne. 
Funkcja aktualizacyjna ściśle wiąże się z dostarczaniem danych, jako że aktualizacja 
polega na weryfikacji posiadanej wiedzy w świetle zmieniających się warunków i napfy- 
wu nowych danych, na przyswojeniu tych informacji i zastąpieniu nimi (lub uzupełnie
niu) swojej wiedzy. Podobnie rzecz ma się z funkcją stymulacyjną: mobilizuje ona do 
stawiania pytań, weryfikowania swojej wiedzy, gromadzenia informacji.

Wyróżnione w wyniku kryterium funkcji potrzeby informacyjne -  edukacyjne, 
naukowe, praktyczne (o opiece) -  opisano szczegółowo w rozdziale dotyczącym kate
gorii informacji. Te kategorie potrzeb są takie same dla całej rodziny dyscyplin me
dycznych i poszczególnych ich przedstawicieli, różnić się mogą natomiast wiedzą 
uzyskiwaną w odpowiedzi na stawiane pytania.

"  Por. D. Nicholas: op. cit. 
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6.1.3. Kryterium rodzaju informacji
Inaczej można je nazwać kryterium charakteru poszukiwanych informacji. Mogą 

to być dane pojęciowe, teoretyczne, historyczne, opisowe, statystyczne czy metodo
logiczne'^, potrzebę których uświadamia sobie — zależnie od okoliczności — osoba 
pracująca w nauce, dydaktyce, opiece bezpośredniej i pośredniej różnych typów pla
cówek, w administracji, polityce.

Dane pojęciowe, teoretyczne i historyczne stanowią podstawę wiedzy zawodo
wej, zdobywanej na pierwszym poziomie kształcenia zawodowego, punkt wyjścia dla 
dalszego kształcenia, koncentrującego się już na specyfice danej dyscypliny. Są one 
przedmiotem potrzeb informacyjnych pracowników nauki, dla których niezbędna 
jest wiedza definicyjna, ustalenie i znajomość podstawowych pojęć. Studenci, dy
daktycy i naukowcy są również odbiorcami informacji opisowych, statystycznych 
i metodologicznych, bez których niemożliwe jest ani zrozumienie zasobu wiedzy 
oraz sposobu budowania go, ani prowadzenie badań własnych.

Informacje opisowe, statystyczne, metodologiczne stanowią także podstawę za
sobu informacji praktycznej. Znajdą się tu bowiem opisy poszczególnycłi przypadków 
chorobowych, opis procesu pielęgnowania czy leczenia, statystyka dotycząca efektów 
opieki itd. Dzięki tej wiedzy można następnie wyciągać wnioski dotyczące przyszłej 
praktyki opieki zdrowotnej.

Dane opisowe i statystyczne pojawią się również w dokumentach o charakterze 
organizacyjnym. Specyfika informacji organizacyjnej polega na jej „faktograficzno- 
ści” i skrótowości, ewentualnie na wyciąganiu wniosków z zaprezentowanych danych, 
tak aby stworzyć jasny obraz funkcjonowania danej organizacji i materiał do dalszych 
prac, np. planowania.

6.1.4. Kryterium poziomu kompleksowości

Kryterium to dzieli zasób informacji przede wszystkim na ogólną i specjali
styczną, według poziomu jej skomplikowania oraz przygotowania wymaganego od 
osoby z niej kor^stającej. Ze względu na formę komunikatu, można wyróżnić komu
nikaty przedstawione w sposób prosty, spopularyzowany, dostępny dla każdego użyt
kownika oraz te specjalistyczne, bardziej skomplikowane, odwołujące się do dużego 
zasobu wiedzy i znajomości terminologii.

Na podstawie takiego podziału można wskazać następnie:
•  potrzeby informacyjne proste, na które odpowiedź znaleźć można w popularnych 

publikacjach (czasopismach zawodowych czy o tematyce zdrowotnej), wyszukiwar
kach internetowych, na warsztatach i spotkaniach popularyzujących pewną wiedzę, 
w środkach masowego przekazu,

•  i potrzeby złożone, najczęściej bardzo szczegółowe, które zaspokoić można dzięki 
publikacjom naukowym (wydawnictwa specjalistyczne drukowane i elektronicz
ne), informacjom przechowywanym w dziedzinowych serwisach elektronicznych, 
konferencjom naukowym, kontaktom bezpośrednim -  konsultacjom, eksperty
zom itp.

Zazwyczaj potrzeby informacyjne proste zgłaszają osoby początkujące w zawodzie 
bądź na konkretnym stanowisku, natomiast osoby o dłuższym stażu i większym do
świadczeniu -  częściej potrzeby specjalistyczne.

Por. D. Nicholas: op. cit., s. 49.



6.1.5. Kryterium punktu widzenia

Kiyterium punktu widzenia jest czynnikiem subiektywizującym potrzeby infor
macyjne. Wybór sposobu postrzegania zagadnienia zależy od wcześniejszej decyzji
0 przyjęciu takiego lub innego poglądu, stanowiska, opinii.

Teoria nauk o zdrowiu rozwija się (w podziale pierwotnym na medycynę i jej spe
cjalizacje oraz na poszczególne „nauki pokrewne”) według pewnych modeli propo
nowanych przez praktyków i teoretyków zawodu. Wybór jednego z takich modeli wpfy- 
wa na postrzeganie zawodu, jego funkcji, celów opieki i roli pracownika w opiece 
zdrowotnej.

Zastosowanie kryterium punktu widzenia można przedyskutować na przykładzie 
pielęgniarstwa. Bez wątpienia rewolucję w teorii i praktyce pielęgnowania rozpoczęła 
Florence Nightingale w drugiej połowie XIXw., zwracając uwagę na konieczność roz
woju podstaw teoretycznych zawodu oraz przygotowanie etyczne przyszłych pielę
gniarek, tworząc więc pewien model pielęgniarstwa.

Kolejne dwa najbardziej rozpowszechnione modele to model pielęgnowania Vir- 
ginii Henderson z 1960 r., rozwinięty następnie przez Nancy Roper w 1980 r. oraz 
model proponowany przez Dorothy Orem.

Roper proponuje uwzględnienie w pielęgnowaniu pacjentów następujących 
elementów i czynników: aktywność fizyczna, bezpieczne środowisko, czystość oso
bista i odzieży, jedzenie i picie, komunikowanie, kontrola temperatury ciała, oddy
chanie, praca i zabawa, sen, umieranie, wydalanie, wyrażanie seksualne'^. Analiza 
tych czynników pozwala na rozpoznawanie istniejących lub możliwych problemów 
zdrowotnych człowieka.

Z kolei Orem zdefiniowała pielęgnowanie jako asystowanie człomekawi w samo- 
piełęgnowaniu wówczas, gdy on sam z  jakichśprzyczyn tego robienie może. Samopie- 
lęgnowanie uznała za najbardziej podstawową potrzebę ludzką. Jest ono tą aktywno
ścią, którą człowiek sam inicjuje i przeprowadza po to, aby utrzymać życie, zdrowie
1 zapewnić sobie dobre samopoczucie. Jest ono niezbędne dla procesów życia, gdyż 
przyczynia się do utrzymywania i wspierania strukturalnej integracji, fimkcjonowa- 
nia i rozwoju człowieka. Samopiełęgnowanie stanowi część kultury zdrowotnej czlo- 
wieka, a sposób jego podejmowania jest charakterystyczny dla poszczególnych społecz
ności i rodzin "̂̂ .

Jak widać z powyższej, krótkiej charakteiystyki, przyjęcie jednego z modeli jako 
wyznacznika dalszych własnych działań naukowych, dydaktycznych i/lub praktycznych 
określa rodzaj poszukiwanych informacji, przede ws^stkim treściowo. Podobnie jak 
z modelami pielęgniarstwa, rzecz się będzie miała np. ze specjalistyczną medycyną. 
Odmienne sposoby postrzegania tego samego schorzenia mogą mieć: okulista i laryn
golog, ginekolog i endokrynolog, chirurg szczękowy i stomatolog.

Innym przykładem odmienności punktu widzenia może być reprezentowana 
przez użytkownika orientacja polityczna. W przypadku pracownika służby zdrowia, 
determinować ona będzie nie jego potrzeby informacyjne związane treściowo 
z wykonywanymi obowiązkami (teoria i praktyka danego zawodu), ale potrzeby 
i wybory informacyjne jako pracownika bądź pracodawcy, członka danego związku 
zawodowego, samorządu zawodowego lub konkretnej partii politycznej.

Por. Wprowadzenie... Op. cit., s. 40. 
Tamże.



о  rodzaju poszukiwanej informacji może decydować zapotrzebowanie na dane 
o charakterze pozytywnym lub negatywnym. Każda właściwie informacja może być 
przedstawiona lub wykorzystana dla dobrych lub zfych celów i interpretowana dwoja
ko -  zależnie od potrzeb i punktu widzenia. Przykładem dla publicznej służby zdro
wia wciąż aktualnym jest z pewnością wysokość wynagrodzenia -  zdecydowanie za 
niska w opinii pracownika, albo wystarczająca według organizatora opieki, biorąc pod 
uwagę liczbę zatrudnionych i ich wydajność w pracy.

W sektorze interdyscyplinarnym, jakim jest opieka zdrowotna, według kryterium 
punktu widzenia rozpatruje się również orientację przedmiotową (można by ją na
zwać „pochodzeniem zawodowym”), jako klucz do zrozumienia potrzeb informacyj
nych danego pracownika. Szczególnie wyraźnie widać to u osób zajmujących stanowi
ska kierownicze lub uczestniczących w gremiach decyzyjnych. Dobra znajomość 
potrzeb własnego środowiska -  lekarskiego, pielęgniarskiego, farmaceutycznego -  
ujawni się w formułowaniu potrzeb i pytań informacyjnych, w ich strukturze, położe
niu nacisku na sprawy danej grupy zawodowej, na ten a nie inny aspekt opieki nad 
pacjentem itp.

6.1.6. Kryterium ilości
Kiyterium ilości w potocznym rozumieniu wiąże się z jakością (jako jej odwrot

ność) . To rozumienie stanowi na przykład jedną z barier w porozumieniu między 
klientem poszukującym informacji a pracownikiem mu ją dostarczającym. Zdarza się 
bowiem, że osoba otrzymująca jeden -  dwa dokumenty w odpowiedzi na swoje pyta
nie nie dowierza, że znajdzie w nich rzeczywiście wszystko, czego potrzebuje.

Ogromny przyrost informacji w dzisiejszym świecie powoduje de facto coraz 
większe trudności z tworzeniem narzędzi ich porządkowania i przeszukiwania oraz 
odnajdywaniem danych właściwie odpowiadających na daną potrzebę informacyjną. 
Dodatkowo nakłada się tu poczucie zagubienia użytkowników i świadomość nieumie
jętności sprawnego i skutecznego poruszania się po zasobach informacyjnych.

W warunkach rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego, w sytuacji, która 
nakłada konieczność stałego dokształcania się, wykorzystywania w praktyce zdobyczy 
naukowych, starań o podniesienie swojego statusu w społeczeństwie, pracownicy 
ochrony zdrowia dostrzegają wagę i potrzebę uporządkowania i korzystania z infor
macji. Chęć posiadania jak największej ilości danych jest przejawem pierwszego za
interesowania informacjami, niejako „zachłyśnięcia się” możliwościami, jakie daje 
dostęp do nich.

Przy częstszym korzystaniu z różnych zasobów informacyjnych okazuje się jed
nak, że duża ilość zdobytej informacji niekoniecznie powoduje duży przyrost wiedzy. 
T  rzeba więc dokonywać selekcji, aby wybrać tylko te dane, które w najpełniejszy i/lub 
najdokładniejszy sposób odpowiadają na zgłaszane potrzeby.

Duża ilość informacji może mieć także swoją wartość. Będzie tak na przykład 
w przypadku prowadzonych badań (ankietowych i in.), gdy ich autor oczekuje jak naj
większej liczby odpowiedzi, wypełnionych kwestionariuszy itp., na podstawie któiych 
będzie mógł następnie dokonać podsumowań, wyciągnąć wnioski i sformułować 
ewentualnie pewne zaobserwowane prawidłowości.

Postrzeganie „ilości informacji” może być subiektywne. Z założenia lekarz czy 
pielęgniarka chce od pacjenta i/lub jego rodziny uzyskać jak najwięcej informacji, aby 
móc postawić odpowiednią diagnozę. W domyśle oczekuje jednak danych konkret
nych, związanych z objawami, samopoczuciem danej osoby. Zdarza się natomiast



i tak, że pacjent -  mówiąc wiele, nie mówi nic konkretnego, precyzyjnie przedstawia
jącego problem zdrowotny, z którym zgłasza się po pomoc.

Dużej ilości wiedzy potrzebują studenci i osoby rozpoczynające pracę w zawo
dzie -  zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej. W krótkim czasie, zapoznając 
się z różnorodnymi danymi, korzystając z różnego typu źródeł, muszą oni przyswoić 
sobie tyle wiedzy zawodowej, aby móc uzyskać kwalifikacje do wykonywania zawodu 
lub samodzielnie realizować zadania nakładane na nich przez przełożonych.

6.1.7. Kryterium jakości/autorytetu
Ważnym filtrem nakładanym -  świadomie lub nie -  na potrzeby informacyjne jest 

kryterium jakości informacji, łączące się z kryterium autorytetu autora dostarcza
nych danych. Jakość i autorytet mogą być postrzegane obiektywnie, tzn. zgodnie 
z warunkami stawianymi ogólnie dokumentom zawodowym (przykładem mogą być 
zasady akredytacji kształcenia, które określają wymagania dla dobrych programów 
i placówek edukacji zawodowej), albo subiektywnie. W tym drugim przypadku pod
porządkowane są kryterium wyższego rzędu, ustalonym bądź przez daną osobę, bądź 
przez innych, będących dla niej autorytetami. Wtedy jakość nie będzie rozumiana 
obiektywnie, ale z perspektywy nałożonych na nią warunków dodatkowych. Takim 
kryterium dodatkowym może być instytucja lub organizacja, jaką reprezentuje autor, 
kraj pochodzenia, szkoła myślenia itp.

Kryterium jakości w opiece zdrowotnej jest wyjątkowo ważne ze względu na kon
sekwencje wykorzystania otrzymanych informacji w pośredniej lub bezpośredniej 
opiece, a więc ostatecznie -  dla zdrowia pacjenta. Z tego względu powinno być jednak 
rozumiane właściwie wyłącznie w sposób jak najbardziej obiektywny i przez perspek
tywę efektów wszystkich działań terapeutycznych realizowanych wobec pojedyn
czych osób, rodzin, grup i społeczności lokalnych.

Jakość wiąże się szczególnie z aktualnością (por. niżej), udokumentowaniem 
informacji syntetycznych przez dane eksperymentalne, badawcze, obiektywnością 
interpretacji, osobą autora i jego autorytetem w środowisku.

W zawodach medycznych jakość tekstów wiąże się z osobą autora, miejscem pu
blikacji (warunki stawiane wszystkim publikacjom naukowym), przedstawioną do
kumentacją badawczą. Ważny wydaje się też być element odwrotny- tzn. aby z powo
dów całkowicie subiektywnych nie odrzucać tekstów, które przechodzą pozytywnie 
obiektywną weryfikację.

6.1.8. Kryterium danych/aktualności
fCryterium aktualności jest stosowane niemal zawsze przy przeszukiwaniu infor

macji. Wszyscy wybierają spośród dostępnych-dane najnowsze. Stosowanie się do 
tego kryterium nakłada na użytkownika ograniczenia formalne -  daty publikacji pre
zentowanego tekstu.

Zależnie od możliwości dostępu do zasobów sieciowych, priorytet będą mieć 
publikacje elektroniczne, informacje zaczeфnięte z baz danych i serwisów informa
cyjnych oraz czasopisma naukowe i popularnonaukowe. Wydawnictwa zwarte są nato
miast narzędziem kształcenia (podstawowe podręczniki), najczęściej w zakresie 
podstawowej wiedzy zawodowej, kryteria aktualności stosowane do nich są nieco 
„łagodniejsze”.



Т empo publikacji i troska o aktualność danych wpływa na kształt informacji -  
jest ona zazwyczaj odpowiednio ustrukturalizowana. Budowa tekstu ułatwia odnaj
dywanie poszczególnycli etapów toku myślenia (np. przy opisie badań -  założenia, 
hipoteza, grupa badana, metodologia i narzędzia, przebieg badania, podsumowa
nie, wnioski, proponowane kierunki dalszych prac).

6.1.9. Kryterium szybkości dostarczenia
Kiyterium to jest ściśle związane z poprzednim, mianowicie z zapewnieniem 

aktualności informacji. Decyduje o wyborze nośnika przy zapisie informacji. Obec
nie najszybszym dla zapisu, transmisji i rozpowszechniania informacji jest środowi
sko elektroniczne. Jedynym mankamentem jest cena oferowanych usług informa
cyjnych. Dane wykorzystywane w podstawowych zawodach sektora opieki 
zdrowotnej, ze względu na konieczność kor^stania z nich dla zdrowia i życia pacjen
tów (potencjalnie więc -  całej populacji ludzkiej), osiągają bardzo wysokie ceny.

W związku z tym wskazać można pewien rozdźwięk między potrzebami poszcze
gólnych nauk o zdrowiu. Największej presji czasowej bez wątpienia poddani są leka
rze, diagności i farmaceuci. Wszelkie informacje o odkryciach naukowców prowadzą
cych badania w zakresie poszukiwania leków i szczepionek są bezcenne, a więc 
szybkość dotarcia do nich jest elementem kluczowym. Za dostęp do takich danych 
trzeba w związku z tym wiele zapłacić.

Nieco inna jest sytuacja w pozostałych dyscyplinach: pielęgniarstwie, położnic
twie czy rehabilitacji. Zadaniem tych pracowników jest wspieranie działań terapeu
tycznych poprzez bądź oferowanie opieki w trakcie leczenia, bądź uzupełnianie lecze
nia chirurgicznego lub farmakologicznego fizykoterapią. Wobec odmienności celów 
i zadań przedstawicieli tych zawodów, kryterium szybkości dostarczenia nie jest dla 
nich aż tak istotne jak dla lekarzy i farmaceutów.

Wśród lekarzy także można wskazać specjalności, dla których czas dotarcia do 
danych jest ważniejszy (w perspektywie dobra pacjenta), niż dla pozostałych. Są to 
bez wątpienia: onkologia, anestezjologia, epidemiologia, chirurgia, kardiologia 
i inne. Specjalizacje, któiych pracownicy zajmują się ratowaniem życia, czyli inter
wencjami w sytuacjach kryzysowych i beznadziejnych, a nie promowaniem dobrego 
stanu zdrowia i chorobami uleczalnymi.

6.1.10. Kryterium miejsca publikacji (pochodzenia)
Kryterium to uwzględnia ocenę instytucji, w ramach której powstała lub przez 

którą informacja jest rozpowszechniana (np. placówki naukowo-badawcze, szpitale 
kliniczne, szkoły wyższe, wydawnictwa). Ojej odbiorze decydują względy formalne 
(np. przyznana akredytacja, osiągane pozytywne wyniki opieki, odkrycia, przyznane 
nagrody itp.) lub nieformalne (postrzeganie przez środowisko i pacjentów), często 
stereotypowe.

Stosowanie tego kryterium zależy również od treści rozpowszechnianej informa
cji. W przypadku informacji o charakterze naukowym, z możliwością zastosowania 
w praktyce opieki zdrowotnej, za najbardziej wiarygodne uznaje się informacje publi
kowane przez autorów pracujących w instytucjach znanych i cenionych w świecie 
z prowadzonych badań, doświadczeń, nowatorskich i skutecznych działań medycz
nych (np. uczelnie medyczne, szpitale kliniczne). Przedstawiciele nauk o zdrowiu



korzystają z publikacji autorów z różnych państw, kierując się znaczeniem nowej wie-
dla rozwoju teorii i praktyki opieki zdrowotnej, dla dobra pacjentów. Doświadcze

nie zawodowe pozwala na dokonanie oceny i wyboru najwyższych poziomem tytułów 
czasopism drukowanych i elektronicznych, których publikacje są najbardziej warto
ściowe i wiarygodne. Eksperci nauk medycznych i pracownicy informacji opracowują 
listy tytułów o najwyższej randze naukowej.

W przypadku tematów odnoszących się do praktyki opieki zdrowotnej kryterium 
zawęża się raczej do obszaru danego kraju, ze względu na specyfikę rozwiązań praw
nych i organizacyjnych przyjętych w konkretnym systemie ochrony zdrowia (oprócz 
oczywiście poszukiwań np. materiału porównawczego). W takiej sytuacji bierze się 
pod uwagę wydawcę i/lub autora, którym mogą być organizacje samorządowe zawo
dów medycznych, stowarzyszenia, wydawnictwa zajmujące się wyłącznie tematyką 
zdrowia i sektora opieki zdrowotnej itd.

Kryterium miejsca publikacji ściśle wiąże się z kryterium językowym -  popular
ności danego języka w środowisku medycznym, jego znajomości wśród naukowców 
i praktyków, autorów i czytelników tekstów. Publikacje międzynarodowych towa
rzystw i organizacji zawodowych ukazują się często w kilku wersjach językowych (naj
częściej -  angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski), aby informacje docie
rały i były w całości rozumiane poprawnie. Również czasopisma krajowe tych państw, 
które nie posługują się jednym z wymienionych powyżej języków, a które aspirują do 
bycia postrzeganym na szerszym, międzynarodowym rynku wymiany informacji, 
publikują teksty wyłącznie w wersjach tzw. języków kongresowych. Ich stosowanie 
jest obecnie warunkiem sine qua non bycia czytanym poza własnym krajem.

6.1.11. Kryterium przetwarzania informacji
Юienci mogą poszukiwać informacji w źródłach pierwotnych, wtórnych i pochod

nych. W zależności od fizycznych warunków korzystania z dokumentu oraz specyfiki 
swoich potrzeb, wybierają odpowiednio publikację w optymalnej dla siebie wersji. 
W naukach o zdrowiu korzysta się ze wszystkich typów dokumentów, w zależności od 
celu czy szczegółowości problemu.

Do materiałów pierwotnych zalicza się tradycyjnie oryginalne teksty artykułów, 
monografii, referatów konferencyjnych, w ich pełnej wersji autorskiej. Zależnie od 
celu, mogą one mieć charakter sprawozdania z przeprowadzonych badań, analizy da
nych statystycznych, rozważań teoretycznych i definicyjnych, polemiki z tekstami 
opublikowanymi wcześniej, prognoz, opisu nowych metod terapeutycznych itd. Ar
tykuły naukowe są pierwszą i podstawową metodą przekazu treści od nauki do prakty
ki. Obowiązkiem -  zawodowym i etycznym -  większości pracowników ochrony zdro
wia jest zaś śledzenie rozwoju własnej dyscypliny tak, aby korzystać z jej osiągnięć dla 
dobra pacjentów i ich rodzin.

Ze względu na ogromną liczbę publikacji, użytkownicy muszą wybierać spośród 
bogatej oferty tylko te teksty pełne, które naj ściślej wiążą się z ich codzienną prak
tyką. W odniesieniu natomiast do pozostałych, korzystają z możliwości wyboru, jaką 
dają im publikowane spisy treści, streszczenia i abstrakty, zestawienia tiśm^atyczne 
sporządzane z zasobów elektronicznych.

W celach edukacyjnych studenci i osoby dokształcające się już w trakcie pracy 
zawodowej korzystają z informacji w różnym stopniu przetworzenia. Na pierwszym 
miejscu znajdą się z pewnością wydawnictwa pierwotne i pochodne: monografie, 
podręczniki, wydawnictwa encyklopedyczne i słownikowe, zawierające kompendium



wiedzy dla danego tematu, niezbędne dla zdobycia informacji koniecznych do pozna
nia teorii, metod i zasad podstawowych w zawodzie, koniecznych do późniejszej prak
tyki. Studenci bardzo często korzystają również z materiałów wtórnych, powielając 
dokumenty dostępne w bibliotekach w niedostatecznej liczbie egzemplarzy, druku
jąc teksty z nośników elektronicznych, poszukując dokumentów zdigitalizowanych.

W kształceniu specjalistycznym (ostatnie lata studiów, specjalizacje, samodziel
ne badania, wąskozakresowe szkolenia) także wykorzystuje się informacje w różnym 
stopniu przetworzone, choć -  zwłaszcza jeżeli chodzi o wydawnictwa pierwotne -  
w nieco odmiennych formach (por. niżej).

6.1.12. Kryterium formy informacji
Tempo przyrostu wydawnictw, skrócenie cyklu dostarczania informacji odbior

com, głównie dzięki wykor^staniu nośników elektronicznych powodują, że w nauko
wej i praktycznej działalności w obszarze nauk o zdrowiu jako źródła informacji domi- 
nują wydawnictwa ciągłe drukowane i elektroniczne oraz internetowe serwisy 
informacyjne. Doniesienia o wszelkich odkiyciach naukowych umieszczane są w cza
sopismach o wysokiej randze naukowej, ze względu na szybkość ich dotarcia do czy
telników. Streszczenia pełnych tekstów, wiadomości sygnalne ukazują się w bazach 
abstraktowych lub na stronach internetowych organizacji macierzystych autorów 
badań (uczelni, klinik, towarzystw naukowych), w celu poinformowania o dokonaniu 
pewnych działań i skierowania (skłonienia) do skorzystania z pełnego tekstu 
umieszczonego w konkretnym tytule.

Wydawnictwa monograficzne, kompendiawiedzy z danego zakresu (farmakolo
gia, anatomia, patofizjologia, pielęgniarstwo anestezjologiczne, kardiologia itd.) sta
nowią narzędzie pracy przede wszystkim dydaktyków i studentów, osób, któiych ce
lem i zadaniem jest przekazanie i przyswojenie wiedzy podstawowej dla danej 
dziedziny, niezbędnej dla zrozumienia i korzystania z najnowszych odkiyć i osią
gnięć w konkretnej dyscyplinie, dla codziennej praktyki i własnego dalszego rozwoju.

Pracownicy opieki zdrowotnej korzystają głównie z form pisemnych i wizualnych 
(graficznych, obrazowych), a także z własnych obserwacji, zarówno w zakresie samo
kształcenia i rozwoju zawodowego, jak i w codziennej praktyce. Informacja, która jest 
koniecznym elementem i narzędziem ich pracy, musi być bowiem sprawdzalna. 
Decyzje dotyczące diagnozy i terapii chorego nie mogą opierać się wyłącznie na prze
kazie ustnym opisującym stan pacjenta (ze strony osoby trzeciej) lub jego samopo
czucie (bezpośrednio od chorego). Informacje uzyskiwane od pacjenta są ogromnie 
ważne, wymagają jednak weryfikacji w postaci przede wszystkim wyników badań -  
lekarskiego, analitycznego, pielęgniarskiego, obserwacji prowadzonych przez fizjo
terapeutów (np. masażystów-palpacyjne sprawdzenie stanu układu kostno-mię- 
śniowego).

Informacjawykorzystywana w opiece zdrowotnej ma nie tylko swoją formę wydaw
niczą. Jest też zapisywana na drukach wewnętrznych placówki lecznictwa otwartego 
lub zamkniętego, w formach określonych potrzebami i regułami konkretnych grup 
zawodowych oraz w formularzach sprawozdawczości finansowej i statystycznej. Tek
sty dostępne dotąd na nośnikach papierowych są digitalizowane, co wymaga dostoso
wania struktury tekstu do możliwości oprogramowania (i odwrotnie).



6.1.13. Kryterium prywatności informacji
Bardzo ważnym kryterium, uwzględnianym zarówno przez pracowników, jak 

i -  mniej lub bardziej świadomie -  przez pacjentów, jest pojęcie i poczucie prywatno
ści, rozumiane bardzo subiektywnie przez poszczególne osoby. W literaturze ’wyróż
nia się kilka poziomów prywatności, szeregowanych w piramidę podobną do ogólnej 
hierarchii potrzeb A. Maslowa.

W najwęższym rozumieniu prywatność uznaje za własność prywatną tylko nie
udokumentowaną informację osobistą, a więc np. informację udzielaną ustnie, nie 
posiadającą żadnej wersji zapisanej (czy to słownie, czy wizualnie, czy dźwiękowo). 
W konsekwencji za dostępne publicznie uznać można wszystkie informacje o pacjen
cie, które zawarto w dokumentacji opieki, m.in. dane demograficzne uzyskane z wy
wiadu, informacje o przebytych chorobach i aktualnej przyczynie leczenia, zastoso
wana terapia. Informacje takie mogą znaleźć zastosowanie w różnorodnych badaniach 
wąsko- czy szerokozakresowych, dotyczących poszczególnych problemów zdrowot
nych, wybranych grup społecznych, organizacji opieki zdrowotnej itd.

W rozumieniu wąskim -  własnością osobistą jest ogólnie pojęta informacja oso
bista, z wyraźnie określonym zakresem dostępu innych osób. Intuicyjnie za informa
cję osobistą uznaje się dane demograficzne oraz wiadomości o przebytych schorze
niach i aktualnym problemie zdrowotnym pacjenta. Nie można ich wykorzystywać 
bez zgody zainteresowanego dla celów innych niż wyłącznie dokumentacyjne i tera
peutyczne.

Ryc. 6.1. Pojęcie prywatności 
Cyt. га: Systemy zarządzania in/ormacjąw opiece zdrowotnej. Praktyczny pKsewodnik.Warszawa 1997, s. 191.

Zgodnie z rozumieniem szerokim prywatność informacji obejmuje również 
anonimowość i ograniczony fizyczny dostęp do niej, a najszerszym -także aspekty



autonomii, szczególnie te, które odnoszą się do pojęcia tożsamości personalnej*®. 
W praktyce dokumentacji oznacza to np., że dane indentyfikacyjne pacjenta (imię, 
nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer PESEL) są dostępne tylko wybranym 
pracownikom; w wersji elektronicznej istnieje specjalna „maska”, która ukiywa takie 
informacje przed osobami nieuprawnionymi do ich posiadania i wykorzystywania.

6.2. Wybrane przykłady badań potrzeb informacyjnych 
w obszarze zdrowia

Potrzeby informacyjne w środowisku polskiej ochrony zdrowia są przedmiotem 
różnych analiz, ale też wymagają jeszcze wielu badań. W Polsce przykładami projek
tów zrealizowanych mogą być anali^ potrzeb informacyjnych menedżerów ochrony 
zdrowia'  ̂oraz pracowników samorządów i kas chorych*’ (przeprowadzone przez In
stytut Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego). 
Pierwszy z projektów wykazał niższe kompetencje informacyjne pielęgniarek niż 
menedżerów placówek zdrowotnych. Uzyskane wyniki, w tym stwierdzony niski po
ziom kompetencji informacyjnych, wymagają zarówno szkoleń pracowników ochrony 
zdrowia, jak i pośrednictwa profesjonalistów informacji. Przy projektowaniu syste
mów informacyjnych należy zwracać uwagę na preferencje poszczególnych grup użyt
kowników co do form prezentacji danych i wyników badań naukowych*®.

Respondenci drugiego badania w większości źle ocenili dostępność informacji 
dotyczącej Narodowego programu zdrowia. Za najbardziej potrzebne uznali lokalne 
dane zdrowotne, krótkie opracowania z komentarzami specjalistów, instrukcje, przy
kłady wdrożeń oraz analizy „koszt-efekt” programów*’, niezbędne dla szybkiej oceny 
sytuacji i rozwiązywania bieżących problemów. Zdecydowanie niechętnie odnosili 
się do możliwości czytania oryginalnych doniesień naukowych. Wnioski, jakie sfor
mułowała B. Niedźwiedzka, potwierdzają konieczność stworzenia spójnego systemu 
informacyjnego dla potrzeb obszaru zdrowia.

We wcześniejszym projekcie Collegium Medicum UJ pt. Reforma finansowania 
w polskim systemie ochrony zdrozoia, PHARE nrPL.-9113/0038/95 wyodrębniano 
i badano potrzeby informacyjne w perspektywie zmian związanych właśnie z reformą 
finansowania^®.

Różnice w potrzebach informacyjnych postrzegano zgodnie z założeniem, że 
szczegółowość informagi zmniejsza się w zależności od przesuwania się wzwyż hie
rarchii zarządzania. Jednocześnie wzrasta potrzeba informacji bardziej syntetycznej

Por. Systemy zarządzania informacją w opiece zdrowotnej. Praktyczny przewodnik. Warszawa 
1997, s. 191.

B. N iedźwiedzka: Potrzeby informacyjne menedżerów w instytucjach ochrony zdrowotnej 
w Polsce. „Zdrowie i Zarządzanie” 2001 nr 3-4, s. 63-72.

B. Niedźwiedzka: Potrzeby informacyjne menedżerów w samorządowych wydziałach ds. zdro
wia i Kasach Chorych, związanych z  realizacją celów Narodowego Programu Zdrowia. „Zdrowie 
Publiczne” 2001, vol. 111 nr 4, s. 227-232.

'* Por. B. Niedźwiedzka: Potrzeby informacyjne menedżerów w instytucjach... Op. cit., s. 70.
”  Por. B. Niedźwiedzka: Potrzeby informacyjne menedżerów w samorządowych... Op. c it, s. 228.

D. Sala, A. Kozierkiewicz: Potrzeby informacyjne dla zarządzania w opiece zdrowotnej. „Anti
dotum” 1998, vol. 7 nr 2, s. 39-49.



imożliw^do zastosonoama w analizachpoimmawczycli^K Koordynator^ projektu za 
system informacji w służbie zdrowia uznali przede wszystkim dane (oraz związane 
z nimi procesy gromadzenia, przetwarzania, opracowania i udostępniania, a także in
stytucje zaangażowane w realizację tych procesów) dotyczące statystyki medycznej 
(dane demograficzne, rodzaje jednostek chorobowych, procedury medyczne, przy
czyny zgonów) i finansowania opieki zdrowotnej.

Przedstawione powyżej, ujawnione w badaniach potrzeby informacyjne, wraz 
z zaleceniami podjęcia działań odpowiadających na te potrzeby i wskazaniem źródeł 
informacji, koncentrują się wyłącznie -  jak już wspomniano -  na danych z zakresu 
statystyki medycznej i finansowania służby zdrowia, zgodnie z celem prowadzonego 
przez autorów proj ektu. Pamiętać jednak nale^, że stanowią one pewną grupę (typ) 
potrzeb informacyjnych pracowników ochrony zdrowia. Projekt systemu informacyj
nego obejmującego te kategorie danych zaproponował W. Karliński (zob. rozdz. 4).

Wzrost świadomości informacyjnej powoduje również inicjowanie kontaktu (po
szukiwanie odpowiedzi na pytania) przez pracowników obszaru zdrowia. Przykładem 
takich badań mogą być kontakty studentów, wykładowców i lekarzy praktyków z bi
bliotekami uczelni medycznych^. Wynikają one nie tylko z potrzeb zgodnych z zakre
sem zadań bibliotek akademickich, ale wszystkich potrzeb informacyjnych, jakie 
wiążą się z realizacją obowiązków pracowników opieki zdrowotnej.

Biblioteki uczelni medycznych, odpowiadając na tak różnorodne potrzeby infor
macyjne, stają się makroregionalnymi ośrodkami naukowej informacji medycznej. 
Najbardziej wiarygodnymi, ze względu na bliskość środowiska naukowego i dostęp 
do najbardziej aktualnych materiałów, a także ze względu na tworzenie i wdrażanie 
systemów informacyjno-wyszukiwawczych zapewniających znalezienie materiałów 
odpowiadających stawianym pytaniom. Aktualnie odpowiadają też na potrzeby naj
bardziej podstawowe, tzn. prowadzą szkolenia i kursyw zakresie umiejętności korzy
stania z informacji naukowej dla danej grupy zawodowej. Konieczne jednak staje się 
kształcenie tychże umiejętności nie tylko na krótkich, incydentalnych kursach, ale 
włączenie ich do regularnego, celowego systemu edukacji informacyjnej obejmują
cego wszystkie szczeble kształcenia^.

6.3. Potrzeby informacyjne pacjentów i ich rodzin

Potrzeby informacyjne pacjentów również można poddać analogicznej charakte
rystyce według kryteriów zastosowanych już powyżej do pracowników opieki zdro
wotnej.

D. Sala, A. Kozierkiewicz: op. cit., s. 39.
“  Zob. Biblioteki medyczne wobec problemów informacji elektronicznej. Materiały z konferencji. 

Poznań20-2L U . 1997. Poznań 1997.
”  Od 1997 r. Wielkopolska Izba Lekarska i Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Po

znaniu współpracują w zakresie jak  najszerszego i równoprawnego korzystania z usług informacyj
nych, zwłaszcza dostępu do światowycłi baz danych. Członkowie WIL uzyskali pełny dostęp do ser
wisu inform acyjnego i usług internetowych biblioteki. Zapewniono im także szkolenia z  zakresu 
medycznej informacji naukowej i metodyki korzystania ze źródeł elektronicznych, w zamian za dofi
nansowanie działalności Biblioteki UM. Zob. Piotrowicz A., Krzyżaniak P.; Współpraca Biblioteki 
Głównej Akademii Mecfycznej w Poznaniu z  Wielkopolską Izbą Lekarską w zakresie dydaktyki podyplo
mowej. „Biuletyn GBL” 2001 nr 364, s. 79-83.



Pierwszym wyróżnikiem będzie więc treść informacji. Najbardziej podstawowe 
rozróżnienie dokonuje się ze względu na sytuację pacjenta:
•  osoby chorej, która potrzebuje leczenia, wiedzy o swoim stanie, prognozach, spo

sobie postępowania lub
•  osoby zdrowej, która jest zainteresowana utrzymaniem jak najlepszej formy do 

późnych lat, poszukuje więc wszelkiej wied:^ na temat promocji zdrowia, zdrowego 
stylu życia itp.

Chorzy potrzebują konkretnej informacji -  w zależności od rodzaju i stopnia za
awansowania choroby: podstawowej lub specjalistycznej, szczegółowej -  na wąski 
temat, informacji o konkretnym rodzaju schorzenia (schorzeń), które ich dotyka. Jest 
to informacja edukacyjna (wprowadzająca) i instruktażowa-praktyczna, dotycząca 
zasad postępowania na co dzień w procesie leczenia, rehabilitacji, zapobiegania po
gorszeniu stanu zdrowia.

Grupę pacjentów zdrowych można podzielić najprościej na tych, którzy są zainte
resowani dbaniem o swój organizm i tych, którzy swoim zdrowiem w ogóle się nie 
interesują. Wszyscy oni są potencjalnymi odbiorcami informacji z zakresu promocji 
zdrowia, treściowo obejmujących zagadnienia zdrowego stylu życia, walki z nałoga
mi, badań okresowych i kontrolnych.

Informacje poszukiwane przez pacjentów-wperspektywie funkcjonalnej -  służą 
im dla poszerzenia własnej wiedzy w zakresie możliwym do przyjęcia (m.in. zależnie 
od posiadanego wykształcenia), jej aktualizacji, zdobycia nowych danych na interesu
jący ich temat. Są to głównie informacje o charakterze praktycznym (nie naukowym -  
historycznym, teoretycznym czy metodologicznym), do wykorzystania na co dzień 
w trosce o własne zdrowie. Do tego zainteresowania odwołują się działania edukacyj
ne i prewencyjne opieki zdrowotnej. Różnorodne metody komunikacji stosuje się 
w celu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, zapobiegania chorobom i ryzykow
nym zachowaniom potencjalnych pacjentów. Szczegółowość (kompleksowość) pozy
skiwanych przez tę grupę informacji zależy od stanu zdrowia oraz (jeżeli nie jest on 
zagrożony) poziomu zainteresowania.

Punkt widzenia pacjenta kształtowany jest bezpośrednio przez stan jego zdrowia, 
ale także przez kontekst sytuacyjny -  w tym m.in. przez doświadczenia rodzinne 
(choroby najbliższych), sytuacje przyjaciół, wrażliwość i sposób odbioru informacji 
zdrowotnych przekazywanych przez środki masowego przekazu, a w odniesieniu do 
organizacji opieki zdrowotnej -  także przez doświadczenia własne i najbliższych, po
glądy polityczne, poziom dochodów.

Analizując przepfyw informacji między służbą zdrowia a pacjentami według kiy- 
terium ilościowego, należy dokonać rozróżnienia między działaniami informacyjny
mi o skali społecznej a kontaktami bezpośrednimi z konkretnym chorym i/lub jego 
rodziną. W celach promocyjnych, w pracy z osobami zdrowymi przekazuje się pod 
względem treści niewiele, ale bardzo istotnych, kluczowych dla rozpoznania zagro
żenia chorobowego informacji, pod względem jednak zasięgu formalnego (nośnik 
informacji i nakład) jest to informacja powszechna. Jej zasadniczym celem jest bo
wiem dotarcie do j ak naj szerszego kręgu odbiorców, przekazanie im w ied^ na temat 
danego problemu zdrowotnego (palenie papierosów, choroby serca, wady kręgosłu
pa, cukrzyca itd.) i spowodowanie zmiany stylu życia (lub utwierdzenie w dobrych 
nawykach).

Inny wymiar ilościowy ma informacja przekazywana w bezpośrednich kontaktach 
między pacjentem a pracownikiem opieki zdrowotnej. Lekarzom i pielęgniarkom 
zakres i zasięg informacji, które muszą u^skać od chorego, określają zasady przyjmo



wania choiych i prowadzenia dokumentacji. Podaje się tam wszystkie pytania i kwe
stie, jakie muszą zostać poruszone podczas wywiadu (rozmowy), w celu zdobycia wie
dzy na temat warunków zdrowia i życia chorego, potencjalnych czynników ryzyka, któ
re mogły przyczynić się do wystąpienia choroby, rokowań co do stanu przyszłego 
i możliwości opieki nad pacjentem w warunkach domowych.

Jakość (a więc też ilość) informacji udzielanej pacjentowi określona jest w ko
deksach etycznych i Karcie praw pacjenta, z pewnością jednak zapotrzebowanie na 
wiedzę w sensie ilościowym będzie bardzo różne u poszczególnych chorych, wymiar 
ten należy więc dostosować zarówno do stanu chorego, jego możliwości percepcji 
(wiedzy, przygotowania psychicznego) i zainteresowania.

Informacja poszukiwana i udzielana pacjentom ma zazwyczaj wymiar aktualny 
w tym sensie, że dotyczy bieżącej sytuacji danej osoby. Zapotrzebowanie nawiedzę 
wynika z niepokoju o stan własny lub bliskich osób, o prognozy na przyszłość. Pamię
tać jednak należy, że choć ma ono wymiar właśnie „aktualny”, dotyczący dnia dzisiej
szego, potrzeby informacyjne mogą sięgać wstecz, np. dotyc^ć historii choroby prze
wlekłej lub stanu zdrowia przodków, w celu określenia ewentualnych obciążeń 
genetycznych.

Kryterium szybkości dostarczenia informacji jest w relacji z bezpośrednim pa
cjentem bardzo ważne, może bowiem decydować o jego życiu i zdrowiu. Od informa
cji (czy to przekazywanej lekarzowi lub innemu przedstawicielowi opieki zdrowotnej, 
czy to od niego uzyskiwanej) zależy podjęcie konkretnych interwencji i działań tera
peutycznych, o których wynikach często decyduje czas i tempo ich realizacji.

Prędkość przepływu informacji wpfywa także na stan emocji pacjenta (niedoinformo
wanie, brak możliwości kontaktu z osobą kompetentną i wiatygodną powodują określone 
napięcia psychiczne i emocjonalne), a więc wiąże się z jakością opietó. Tu ponownie na
leży odnieść się do zapisów kodeksów etycznych iKartyprawpagenta.

Kryterium formy informacji i miejsca publikacji wiąże się ściśle z kryterium celu 
informowania. Podobnie jak przy kryterium ilości, na poziomie ogólnym wskazać 
można dwa cele: powszechną informację całego społeczeństwa lub określonych jego 
grup w celu promocji zdrowia i zapobiegania chorobom oraz informację indywidu
alną, kierowaną do chorego i/lub jego rodziny.

Formy wykorzystywane dla celów -  mówiąc obrazowo -  „rozpowszechniania” in
formacji będą związane z typowymi narzędziami i kanałami w takich sytuacjach uży
wanymi. W tej grupie znajdą się więc: różnego rodzaju broszury i druki ulotne, plaka
ty, audycje oraz reklamy radiowe i telewizyjne, informacja elektroniczna publikowana 
w sieci internetowej, a także akcje promocyjne, takie jak marsze (np. marsz różowej 
wstążki), bezpłatne badania czy konsultacje itp.

Zadanie rozpowszechniania informacji zdrowotnej nie może być wyłącznym obo
wiązkiem resortu zdrowia, nale^ włączać je do działań w zakresie informacji społecz
nej dla obywateli, jakie powinny być planowane i wdrażane na szczeblu władz krajo- 
wycĥ "*. Przykładem na znaczenie współpracy wielu podmiotów w obszarze informacji 
jest choćby poniższe stwierdzenie, będące wnioskiem z działań przeprowadzonych 
w amerykańskim stanie Ohio. Organizując interaktywny serwis dla pewnego obszaru 
wiedzy, należy współpracować ściśle z  państwowymi programami informacyjnymi

"  Zob. np. Garner S. D., red.: High-level colloquium on information literacy and lifelong  
learning. Bibliotheca Alexandrine. Alexandria, Egypt, November 5-9, 2005. Report on meeting 
sponsored by UNESCO, National Forum on Information Literacy (NAFIL), and the IFLA. 2006 
[dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.ifla.crg/III/wsis/High-Level-ColIoguium.pdf 
dostęp 29.10.2008 r.

http://www.ifla.crg/III/wsis/High-Level-ColIoguium.pdf


U) zakresie rolnictwa, zdrowia i edukacji, w celu dotarcia z  zviedzq do jak najzmększęj 
liczby mieszkańców. Dotarcie bowiem do tych z  najodleglejszych terenów wytnaga 
połączenia środków, energii, chęci i możliwości sieci publicznych, bibliotecznych 
i ośrodków służby zdrowia^^.

Zdrowotną ofertę informacyjną dla odbiorców indywidualnych dostępną w In
ternecie podzielić można na usługi oferowane przez instytucje publiczne (zazwyczaj 
zbudowane według tradycyjnego wzorca komunikacji jednokierunkowej, np. ameiy- 
kańskie NML PubMed czy Healthfinder.com) oraz podmioty komercyjne i prywatne 
sieci kontaktów. Pacjenci chętniej i częściej traktują Internet jako ważne źródło in
formacji zdrowotnej, korzystając w tym celu z wyszukiwarek, bannerów reklamowych, 
ogólnodostępnych portali zdrowotnych, ewentualnie stron poświęconych konkret
nym schorzeniom. W instytucjach publicznych mają zapewniony dostęp do wiedzy 
wiarygodnej, monitorowanej jakościowo, aktualnej, często jednak ograniczony ze 
względu na kompetencje medyczne konieczne dla zrozumienia wysoko specjalistycz
nego tekstu. Wśród wad tych źródeł wymienia się również brak odpowiedniej promo
cji. Strony komercyjne z kolei oferują użytkownikom więcej narzędzi interakt^nych, 
takich jak chat czy grupy dyskusyjne, tworzenie własnych profili, udzielanie odpowie
dzi na pytania. Ich słabą stroną w związku z tym pozostaje ochrona prywatności.

Pacjenci coraz częściej -  w obrębie sieci -  wymieniają się informacjami zdrowot
nymi, tworząc sieci kontaktów na podstawie wspólnych zainteresowań, niezależnie 
od różnic ję^kovtych czy geograficznych ich dzielących. Takie „społeczności siecio
we” są szczególnie u^eczne dla pacjentów z chorobami rzadkimi, z definicji rozpro
szonych w świecie, któiym brak specjalistycznej opieki, wiedzy, wsparcia, akceptacji 
w środowisku lokalnym. Społeczności wirtualne zapewniają jednocześnie możliwość 
zachowania anonimowości, co pozwala na bardziej otwarte dyskusje i podejmowanie 
trudnych tematów, dostęp całodobowy do informacji. Podobne struktury (grupy 
wsparcia) tworzą także rodziny choiych i ich opiekunowie^*. Oczywiście tego typu sie
ci są obciążone ogromnym ryzykiem przekazu informacji wprowadzających w błąd, 
nieaktualnych, niskiej jakości.

Ponadto pacjenci wykazują chęć korzystania z Internetu jako narzędzia komuni
kacji ze swoimi lekarzami. Badania jednak ujawniają, że lekarze -  nawet jeśli chętnie 
szukają w sieci informacji dla własnych potrzeb zawodowych -  mniej przychylnie 
patrzą na samodzielne poszukiwania pacjentów, nie korzystają też z możliwości utrzy
mywania z nimi kontaktów elektronicznych^^.

W kontaktach bezpośrednich chorego i/lub jego rodziny z lekarzami lub innymi 
pracownikami ochrony zdrowia dominuje głównie forma ustna (dialog lub mono
log), a więc tłumaczenie zainteresowanym stanu zdrowia, przedstawianie diagnozy 
i przyczyn zaistniałej sytuacji. Zadaniem informującego jest tu zapewnienie, że pa
cjent właściwie zrozumiał komunikat, polegające m.in. na dostosowaniu języka i for
my wypowiedzi do jego możliwości percepcyjnych, związanych z posiadaną wiedzą 
i stanem zdrowia.

W kontaktach bezpośrednich poza rozmową występuj ą też formy pisemne -  wer
balne, w tym stosujące kody inne niż kod języka naturalnego, graficzne i obrazowe. Są 
to najczęściej wyniki różnego rodzaju badań (analitycznych, elektroradiologicz- 
nych), zawierające lub nie interpretację danych, zrozumiałe dla osoby przygotowanej

Zob. Guard R. et al.: Health care, information needs, and outreach: reaching Ohio s  rural citi
zens. „Bulletin o f  Medical Library Association” 2000, vol. 88 nr 4, s. 374-381.

“  Szerzej zob. J. E. Katz, R. E. Rice, S. K. Acord: e-health networks and social transformations: 
expectations o f  centralization, experiences o f  decentralization. W: The NetworkSociety. A cross-cultu- 
ralperspective. Praca zb. pod red. M. Castellsa. Edward Elgar, 2004, s. 293-318.

”  Zob. tamże, s. 306 i n.



do ich czytania, a więc przede wszystkim pracowników ochrony zdrowia, ale też tych 
pacjentów, którzy- często na podstawie doświadczenia lub zdobytej wiedzy- umieją 
je analizować. W tej grupie znajdą się również recepty na leki oraz wskazówki dotyczą
ce stosowania tych leków -  te opracowane przez lekarzy dla pacjentów i te na ulotkach 
oraz opakowaniach leków.

Środowisko medyczne także zajmuje się badaniami potrzeb informacyjnych pa
cjentów. Przykładem takiego projektu pielęgniarskiego mogą być rozmowy przepro
wadzane z pacjentkami, które zgłosiły się na badania mammograficzne do jednego 
z lubelskich szpitali w 2000 r.“ . W wyniku jego realizacji stwierdzono m.in., że warun
kiem zapewnienia odpowiedniej jakości informacji jest spełnienie wymogów jej: 
użyteczności, aktualności, relewantności, sprawdzalności. Ze względu na treść po
dzielono informacje dla pacjenta na dotyczące profilaktyki, cyn ików  ryzyka, sposo
bów diagnozowania i leczenia oraz instytucji udzielających pomocy i wsparcia®.

Celem przekazywania informacji zdrowotnej jest przede wszystkim rozwój wie
dzy pacjentów, oddziaływanie na ich postawy, motywacje i uczucia®

Kolejnym przykładem obserwacji potrzeb informacyjnych pacjentów może być 
raport z funkcjonowania infolinii dla osób cierpiących na padaczkę^'. Infolinia urucho
miona była czasowo przez Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę. 
Analiza zadawanych pytań pozwoliła na stwierdzenie, że w placówkach służby zdrowia 
i u lekarzy brak odpowiedniej informacji na temat tej choroby, a wiedza społeczna 
jest niedostateczna.

Potrzeby informacyjne pacjentów, także te nieuświadomione, łatwo stwierdzić 
nawet w potocznej obserwacji, są bowiem podstawową przyczyną postaw lękowych, 
powodujących z kolei np. niechęć do badań kontrolnych. Analizując poszczególne 
grupy lyzyka występowania różnych chorób, należałoby zaplanować szerokie wsparcie 
informacyjne, z wykorzystaniem do tego celu w sposób bardziej intensywny, prefero
wanych w danej grupie kanałów informacyjnych, np. prasy dla kobiet, która jest bez
pieczna emocjonalnie i umożliwia wielokrotne podejmowanie tematu^^.

Kwestia jakości informowania pacjentów wyjaśniona została w obowiązujących 
dokumentach dotyczących etyki zawodów medycznych, przede wszystkim Karcie 
praw pacjenta oraz kodeksach etycznych, jak również w rozporządzeniach prawnych 
regulujących praktykę zawodową, takich jak Ustawa o zawodzie lekarza czy Ustawa 
o zawodach pielęgniarki i położnej. Warto teksty te przeanalizować szczegółowo w in- 
teresującym nas aspekcie.

6.4. Metody badania potrzeb informacyjnych użytkowników 
w systemach rozległych

Celowość funkcjonowania systemów informacyjnych uzależniona jest w znacz
nym stopniu od poziomu satysfakcji ich użytkowników. W związku z tym do podsta-

“  Por. N. Gozdek, E. O ls^k , A. Macuga-Bącela; Pacjenci potrzebują informacji zdrowotnej. „Pie
lęgniarka i Położna” 2002 nr 1, s. 17-18.

“  Tamże.
Tamże.
Raport dotyczący infolinii dla osób cierpiących na padaczką. „Gabinet Piywatny” 1997, vol. 53 

nr 10, s. 31-32.
Por. N. Gozdek, E. Olszyk, A. Macuga-Bącela: op. cit., s. 18.



wowych funkcji RSI zalicza się badanie ich potrzeb, w celu optymalizacji oferowanych 
zasobów i usług oraz dostępu do nich (co wiąże się ściśle z procedurami zapewniania 
jakości RSI). Dla badania takiego wskazać należy; jego zakres, metody i techniki gro
madzenia danych, sposób ich przetwarzania.

6.4.1. Zakres badania

Badanie potrzeb obejmować powinno te wszystkie cechy merytoryczne i formal
ne potrzeb informacyjnych użytkowników, których znajomość konieczna jest dla 
poznania aktualnej charakterystyki użytkownika oraz dla możliwości prognozowania 
jego zachowań informacyjnych.

Wymaga to gromadzenia danych dotyczących przede wszystkim;
a) zakresu potrzeb (jakich informacji poszukują użytkownicy), według kryteriów 

podanych powyżej, jak np. poziom kompleksowości, rodzaj, punkt widzenia,
b) jakości danych (kryteria rodzaju źródła, autorytetu),
c) zasięgów (chronologiczny, geograficzny, językowy, formalny),
d) celów gromadzenia (czemu służyć mają zdobywane informacje),
e) dopuszczalnego czasu oczekiwania na informacje, a także czasu poświęcanego 

na korzystanie z danego źródła (czy szerzej: przebywanie w serwisie),
f) ilości (liczba uzyskanych odpowiedzi a liczba sprawdzonych adresów i w konse

kwencji również np. ściągniętych plików), także ilości odwiedzin (ruchu w sieci),
g) poziomu przetworzenia (formy i formatu danych),
h) potrzeby zachowania prywatności co do własnej tożsamości, jak i zakresu 

poszukiwań,
i) częstotliwości (i ewentualnie regularności) pojawiania się potrzeb, a w konse

kwencji podejmowania działań informacyjno-wyszukiwawczych,
j) sposobu wykorzystania uzyskiwanej wiedzy,
k) stopnia niezbędności informacji,
1) zmian w kompetencjach merytorycznych i informacyjnych użytkowników 

(doskonalenie umiejętności),
m) sposobu komunikowania się z aparatem informacyjno-wyszukiwawczym 

(dobór słownictwa, sposób formułowania pytań).
Wymienione cechy nie są oczywiście jedynymi charakteryzującymi potrzeby 

informacyjne pod względem treściowym, technicznym czy formalnym. Ponadto, 
w zależności od zakresu RSI, różne znaczenie może mieć ich obecność (lub brak) 
i natężenie występowania.

Dla potrzeb systemu informacji o zdrowiu badanie potrzeb informacyjnych obej
mować będzie trzy wskazane wcześniej, podstawowe kategorie użytkowników: orga
nizatorów opieki, przedstawicieli zawodów medycznych oraz pacjentów. Ze względu 
na specyfikę metytoiyczną, projektanci i realizatorzy RSI muszą szczególnie zwracać 
uwagę na zależność jakości danych oraz aparatu informacyjno-wyszukiwawczego (np. 
zapewnienie poufności danych) w aspekcie ich wykorzystania dla potrzeb opieki zdro
wotnej, a co za tym idzie dla utrzymania i/lub podniesienia jakości życia osób, grup, 
społeczeństw. Zależność ta wpływa znacząco również na zakres i narzędzia stosowane 
w samym badaniu.



Przykładowe badania potrzeb informacyjnych służące optymalizacji systemu 
ze względu na poziom satysfakcji użytkownika

przedmiot badania cel badania i wykorzystanie wyników częstotliwość 
analizy danych

liczba odwiedzin kontrola ruchu w portalach dla użytkowników 
o różnych kategoriach uprawnień

miesięcznie

zakres i zasięgi pytań informacyjnych zapotrzebowanie na informacje według różnych 
kryteriów merytorycznych 
modyfikacja baz danycłi i ich zawartości 
organizacja dostępu do danych (np. ujawnianie 
linków, rozbudowa narzędzi hipertekstowych) 
monitorowanie zmian potrzeb informacyjnych 
poszczególnych grup użytkowników

tygodniowo

leksyka i konstrukcja pytań 
informacyjnych

kompetencje informacyjne i merytoryczne 
użytkowników
szkolenia, instrukcje, przewodniki, pomoce 
budowanie ontologii
optymalizacja aparatu informacyjno-wyszuki- 
wawczego (rozwój języków informacyjno-wyszu- 
kiwawczych)

tygodniowo 
ciągła aktualizacja 
słownika

najczęściej wykorzystywane źródła kierunki rozwoju zasobów informacyjnych 
aktualizacja oferty informacyjnej 
modyfikacja interfejsu (badanie kompetencji 
informacyjnych użytkowników, instrukcje) 
monitorowanie zmian w potrzebach 
informacyjnych

tygodniowo

indywidualne portale użytkowników 
(najczęściej wykorzystywane opcje, 
linki itd.)

monitorowanie zmian w potrzebach i kompe
tencjach informacyjnych i merytorycznych 
użytkowników

tygodniowo

czas przebywania w  serwisie obserwacja zmian (spadek -  wzrost zaintereso
wania, związek między czasem a potrzebami 
informacyjnymi, w tym ich treścią)

miesięcznie

wyłńerane formy komunikacji (z ser
wisem, z innymi użytkownikami indy
widualnie lub grupowo)

optymalizacja oferty informacyjnej, rozwój narzę
dzi interaktywnych

miesięcznie

najczęściej wybierane formy prezen
tacji danych (tel<st, grafika, obraz, 
multimedia, dane statystyczne, itd.)

modyfikacja i rozwój narzędzi prezentacji wiedzy miesięcznie

Oprać, własne.

Poszczególne cechy potrzeb informacyjnych mogą być badane z wykorzystaniem 
odmiennych metod i technik.

6.4.2. Metody i techniki gromadzenia danych

Do metod badania potrzeb informacyjnych należą^ ;̂
a) inwentaryzacyjna, obejmująca istniejące zasoby i przepływy (strumienie) in

formacji, pod względem ich przydatności dla użytkownika,

’ Szerzej zob. B. Stefanowicz: Informacyjne systemy zarządzania. Przewodnik. Warszawa 2007.



b) wywiady (grupowe, indywidualne, bezpośrednie, telefoniczne itd.), pozwalają 
na uzyskanie informacji subiektywnej, ale też zebranie informacji nowych, nieocze
kiwanych, pojawiających się z inicjatywy badanego,

c) ankietowa, dająca w efekcie wiedzę o subiektywnym postrzeganiu przez u :^ -  
kowników ich własnych potrzeb informacyjnych,

d) wstępnej oferty, polegająca na konsultacji z użytkownikami założeń projekto
wanej usługi/zasobu, również dająca wyniki subiekt^ne,

e) administracyjne, odwołujące się do potrzeb informacyjnych wynikających 
obligatoryjnie z realizowanych obowiązków zawodowych (np. w sferze zarządzania wy
konywanie zadań na podstawie dostępu do informacji oraz przetwarzanie tychże),

f) rozwiązań modelowych {case studies, analiza systemowa, modelowanie anali
tyczne, metoda czynników kluczowych, przyjmowanie założeń strategicznych),

g) obserwacji zadań rozwiązywanych na danym stanowisku i analizy funkcji (ana
liza cech funkcji: rodzaju, zakresu, zmienności w czasie itd.; dobór źródeł -wywiady, 
dokumentacja itp.), w tym także samoobserwacji,

h) eksploracji danych, polegająca na wydobywaniu danych z baz i hurtowni, z wy
korzystaniem dostępnych narzędzi teleinformatycznych. Do technik stosowanych 
w eksploracji danych zalicza się: metody statystyczne, analizę rejestru logowań, sieci 
neuronowe (do analizy danych statystycznych, klasyfikowania obiektów, prognozo
wania zapotrzebowania na pewne typy informacji), metody uczenia maszynowego (do 
optymalizacji programów komputerowych), metody ewolucyjne, zbioiy przybliżone, 
logikę rozmytą (do budowy inteligentnych systemów mających zdolność uogólnia
nia wiedzy). Pozyskane tą drogą dane wymagają dalszego przetwarzania w celu uzy
skania wiedzy koniecznej dla projektantów i organizatorów systemu.

W tab. 6.4. przedstawiono możliwe zastosowania różnych metod gromadzenia 
danych na temat potrzeb informacyjnych dla zaproponowanych powyżej cech tych 
potrzeb. Stosowanie więcej niż jednej metody zwiększa wiarygodność uzyskiwanych 
danych (dzięki możliwości ich porównania) oraz zapewnia efekt synergii wiedzy 
o potrzebach informacyjnych użytkowników.

Tabela 6.3
Zastosowalność różnych m etod do badania potrzeb informacyjnych i ich cech

inwentary
zacyjna wywiady ankiety wstępnej

oferty
administra

cyjna modelowa obserwacji eksploracji
danych

zakres + + + + + + 4

jakość + + +

zasięgi + + + + + + +

cele + + + + + + +

czas + + +

ilość + + + + +

przetworzenie + + + + +

prywatność + + + +

częstotliwość + + + +

wykorzystanie + + + +

niezbędność + + + + +

kompetencje + + + +

komunikacja + + + +

Oprać, własne.



M etody badania potrzeb dla poszczególnych kategorii użytkowników

użytkownik 1 (pracownik opieki 
zdrowotnej)

użytkownik 2 (sfera organizacji 
i zarządzania)

użytkownik 3 (indywidualny/ 
pacjent)

metoda
1

metoda
2...

metoda
n

metoda
1

metoda
2...

metoda
n

metoda
1

metoda
2...

metoda
n

przetworzenie

prywatność

częstotliwość

wykorzystanie

niezbędność

kompetencje

komunikacja

Oprać, własne.

Różnorodność grona użytkowników powoduje konieczność analizowania wymie
nionych cech ich potrzeb dla poszczególnych kategorii, przy zastosowaniu różnych 
metod badawczych w każdej grupie. Wielkość pozyskanych tymi metodami danych 
pozwala budować wiedzę o użytkownikach i prognozować kierunki rozwoju potrzeb 
oraz kompetencji informacyjnych.

Oparcie funkcjonowania RSI na sieci teleinformatycznej sprawia, że podstawowa 
metodyka badawcza stosowana w systemie powinna być oparta na obserwowaniu pra
cującej sieci oraz eksploracji danych. Dodatkowe narzędzia, takie jak ankiety (online 
i offline), wywiady itp. służyć mogą weryfikacji uzyskiwanych danych, także w świetle 
dostępnej wiedzy naukowej z zakresu informacji naukowej, informatyki, psycholo
gii, nauk o zdrowiu.

Przykładem narzędzia systemowego służącego z jednej strony obsłudze użytkow
ników, z drugiej -  badaniu ich potrzeb i gromadzeniu wiedzy na ten temat, jest „wir
tualny bibliotekarz” (ang. virtual customer service representative-vR ep) Cosmo 
w National Library of Medicine^ Został on skonstruowany jako narzędzie komuni
kacji z użytkownikiem realizowanej w języku naturalnym, dostępne całodobowo, za
pewniające większą anonimowość niż inne metody kontaktu elektronicznego czy te
lefonicznego. Zgodnie z założeniami, Cosmo odpowiadał na pytania dotyczące 
sposobu pracy biblioteki, zakresu zbiorów, jak też pytania merytoryczne związane 
z problematyką zdrowia (kierując do odpowiednich informacji wyszukiwanych w ba
zie MedlinePlus). Dostarczał danych statystycznych i merytoiycznych dotyczących

Szczegółową prezentację tego narzędzia zob. T. T. Ahmed, C. Willard, M. Zom: Automated cu
stomer service a t the National Library o f  Medicine. „First Monday” 2006 vol. 11, nr 11 [dokument 
elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.firstrnonday.org/issues/issuel 1_11/ahmed/ dostęp 11.08. 
2008 r

http://www.firstrnonday.org/issues/issuel


ruchu i zapytań użytkowników, które były analizowane, a wnioski wdrażane do syste
mu obsługi użytkownika (modyfikacja oprogramowania, badanie zachowań informa
cyjnych, rozwój bazy wiedzy i leksyki systemu informacyjno-wyszukiwawczego).

6.4.3. Sposób przetwarzania danych
Uzyskane dane, przetwarzane metodami tradycyjnymi i/lub skomputeryzowa

nymi (interpretacja, wnioskowanie, modelowanie, sieci neuronowe, klasyfikowanie 
itd.), są weryfikowane w świetle dostępnej wiedzy teoretycznej oraz wyników innych, 
pokrewnych badań. Pozytywny wynik tych działań powoduje, że stanowią one podsta
wę dla zmian w podsystemach już funkcjonujących, modyfikacji na etapie projektu 
podsystemów przygotowywanych do wdrożenia, sprawdzania poprawności założeń 
dla nowo wprowadzanych usług informacyjnych.

Jednym z warunków skuteczności badania potrzeb jest świadomość subiektyw
nego charakteru ws^stkich danych dostarczanych przy zastosowaniu narzędzi socjo
logicznych, takich jak ankiety czy wywiady. Należy również uwzględnić fakt, że opty
malizacja systemu ze względu na poziom satysfakcji użytkownika nie może zakładać 
„uśredniania” potrzeb, a więc rezygnacji z usług, na które-według uzyskanych wyni
ków badań -  istnieje niewielkie zapotrzebowanie. Kontrola tego zapotrzebowania 
wymaga dodatkowo sprawdzenia jakości (wagi) potrzeby, a więc np. przez kogo i dla 
jakich celów dane informacje są pobierane, niezależnie od częstotliwości ich poszu
kiwania.

6.5. Podsumowanie
Realizacja przedstawionych w niniejszym rozdziale potrzeb informacyjnych róż

nych grup użytkowników informacji o zdrowiu powinna być warunkiem tworzenia 
efektywnego rozległego systemu informacji we wskazanej domenie. Jak bowiem 
wspomniano na początku, tylko informacji wykorzystywanej można przypisać wartość 
i uznać sens jej przechowywania i udostępniania.

Pojawia się więc pytanie o relacje istniejących systemów informacyjnych opisa
nych w rozdziale 4 oraz modelu rozległego systemu informacji zaproponowanego 
w rozdziale 3 do wymienionych kategorii potrzeb. Przedstawiono je w formie zesta
wienia w tabelach 6.6 i 6.7, w pierwszej analizując możliwość zaspokojenia potrzeb 
przez systemy opisane w rozdziałach 3 i 4 według podziału przedstawionego powyżej. 
W tabeli drugiej pokazano przykładowo wybrane typy potrzeb, wskazane w badaniach 
przytoczonych w rozdz. 6.2. i 6.3., oraz możliwość ich zaspokojenia w analizowanych 
systemach.

Jak wynika z tych zestawień, systemy proponowane przez W. Karlińskiego i J. Ja- 
słowskiego oferują bardzo zbliżony zasób informacji, ograniczony do zagadnień zarzą
dzania opieką zdrowotną i problematyki zdrowia publicznego. Nie realizują m.in. 
potrzeb informacyjnych o charakterze badawczym, edukacyjnym, metodologicznym, 
bibliometiycznym lub terapeutycznym. Komplementarnym wobec nich wydaje się 
być system naukowej informacji medycznej, który z kolei ogranicza się do wiedzy 
o charakterze naukowym, edukacyjnym i metodologicznym, nie uwzględniając da
nych informujących o sposobie, jakości i skuteczności polityki zdrowotnej i zarządza
nia opieką zdrowotną. Wybrany przykładowy system specjalistyczny, dotyczący zdro
wia matki i dziecka, zawiera w sobie większość funkcji i typów informacji według



kryterium rodzaju, przy jednoczesnym ograniczeniu zakresu do bardzo wąskiej pro
blematyki.

Analogiczną analizę można by przeprowadzić dla systemów informacyjnych pro
jektowanych i/lub funkcjonujących w sferze kultury. Nie została ona ujęta w tym roz
dziale ze względu na niewielki -  w porównaniu z opieką zdrowotną -  zasób dostępnej 
wiedzy na ten temat oraz znaczne podobieństwo proponowanych rozwiązań, np. 
w zakresie wiedzy dostępnej w systemie (zob. obserwatoria kultury) do projektów 
medycznych.

Modelo\\y rozległy system informacyjny opisany w rozdziale 3 umożliwia zarówno 
gromadzenie, przechowywanie, jak i udostępnianie informacji o zakresie uniwersal
nym, a więc treściach bardzo zróżnicowanych, w ujęciu przedmiotowym według kate
goryzacji proponowanej przez WHO. Gromadzone w nim dane mogą być udostępnia
ne na różnym poziomie szczegółowości. Reprezentują odmienne punkty widzenia, ze 
względu na wykorzystywanie wielu różnych źródeł informacji dla poszczególnych 
zagadnień. Zasięg geograficzny w wielu aspektach ograniczony jest do terenu Polski 
i języka polskiego, ale np. w przypadku informacji naukowej lub edukacyjnej przekra
cza ten limit.

Różnorodność potrzeb informacyjnych oraz bogactwo czynników, które je kształ
tują -  co przedstawiono w niniejszym rozdziale -  stawia przed osobami i instytucja
mi odpowiadającymi na nie ogromne wyzwanie. Prawidłowe funkcjonowanie syste
mu ochrony zdrowia, wobec gwałtownego przyrostu ilościowego informacji, wymaga 
podziału zadań związanych z odpowiadaniem na potrzeby informacyjne oraz dokład
nego opisania kanałów przepływu informacji.
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Rozdział 7

NARZĘDZIA LINGWISTYCZNE 
W ROZLEGŁYCH 

SYSTEMACH INFORMACYJNYCH
(wybrane przykłady)

Podstawowe procesy komunikacyjne w każdej dziedzinie życia społecznego, 
w miarę jej rozwoju, wymagają przede wszystkim uporządkowania stosowanej w niej 
terminologii. Konieczność taka jest tym bardziej widoczna, im szybciej dana nauka 
się rozwija oraz im więcej podmiotów (osób i instytucji) jest w nią zaangażowanych. 
Potrzeba definiowania pojęć narasta również w miarę postępu technicznego, który 
sprzyja komunikacji, nasileniu procesu wymiany informacji. W konsekwencji -  po
wstają najpierw podstawowe słowniki terminologiczne dla danej dziedziny, a następ
nie -  struktury Masyfikacyjne porządkujące zaakceptowane słownictwo (stale dosko
nalone i aktualizowane). Procesy gromadzenia i udostępniania informacji wymagają 
również stworzenia odpowiednich narzędzi, do któiych należą języki informacyjno- 
wyszukiwawcze, niezbędne dla właściwego opracowania tekstów, danych bibliogra
ficznych, faktograficznych i innych*. Poszczególne dyscypliny, zwłaszcza o duż}^ za
kresie i szybko się rozbudowujące, wymagają opracowania specjalistycznego języka 
informacyjnego, pozwalającego na opisywanie informacji na odpowiednim poziomie 
szczegółowości.

Jak pisze W. Flakiewicz^, rodzaj języka stosowanego do opisu rzeczywistości 
w procesach zarządzania danym systemem lub dziedziną działalności wpływa na ja
kość uzyskiwanych informacji, poziom ich szczegółowości. I tak np. w jętkach obiek
towych, ze znacznym udziałem potocznego ję^ka etnicznego, można przekazać wiele 
informacji szczegółowych, ale ze stratą w odniesieniu do wiedzy dotyczącej relacji 
między obiektami. Z kolei w językach modeli formalnych, gdzie dominuje specjali
styczna terminologia lub języki sztuczne, takie jak notacja matematyczna czy che
miczna, przekazywana wiedza ma charakter syntetyczny, ale zawiera informacje
0 bardzo złożonych relacjach między obiektami i ich cechami.

Юasyfikacje pojęć dla danej dziedziny opracowywane są przez przedstawicieli 
jednego bądź grupy zawodów z tą dziedziną związanych. Przy budowie języków infor- 
macyjno-wyszukiwawczych pracownicy informacji współpracują również ze specjali
stami  ̂merytorycznymi. Wiedza w obrębie każdej dyscypliny jest ogromna i stale się

' Rozróżnienia klasyfikacji i języków informacyjnych dokonano na podstawie definicji E. Ścibora
1 L. Bielickiej -  por. niżej.

^W.Flakiewicz: o p .c i t. ,s .91 in .
 ̂M ogą ich zastąpić bibliotekarze dziedzinowi, mający podwójne kwalifikacje -  wykształcenie 

w danej dyscyplinie oraz przygotowanie informacyjne.



rozwija. Dostęp do niej wymaga przygotowania dobrej jakości, specjalistycznych na
rzędzi terminologicznych i językowych, ze względu na bardzo wysoki poziom szcze
gółowości zagadnień, ważny dla użytkownika czynnik czasu, a przede wszystkim kon- 
sekwencje udzielenia odpowiedzi nieadekwatnej do zadanego pytania.

W hipertekstowych systemach informacyjnych język informacyjno-wyszukiwaw- 
czy wyznacza relacje łączące informacje w pewne kategorie. On bowiem wyraża treści 
zawierane w zapytaniach informacyjnych i charakterystykach informacyjno-wyszuki- 
wawczych, umożliwiając realizację funkcji wyszukiwawczych. Warunek wysokiej uży
teczności systemów internetowych powoduje natomiast, że stosowane w nich języki 
informacyjno-wyszukiwawcze są tworzone według niejasnych ktyteriów, często bez 
odniesienia do wiedzy o języku i dziedzinie, której system dotycz/.

Rozdział ten poświęcono analizie narzędzi lingwistycznych w świetle potrzeb 
rozległych systemów informacyjnych, na pr^kładzie dostępnych języków sztucznych 
domen zdrowia oraz kultuiy. W tym drugim wypadku materiał jest znacznie uboższy, 
ze względu na wspominaną już kilkakrotnie trudną definiowalność zakresu samej 
wiedzy o kulturze, jak i używanych w niej narzędzi językowych.

W odniesieniu do medycyny, próby budowania pierwszych list klasyfikacyjnych 
chorób i przyczyn zgonów podejmowano już wXVIII w., wśród ich twórców \\ymienić 
należy Francois de Lacroix, Williama Cullena i Williama Farra*. WXKw. funkcję ko
ordynatora prac klasyfikacyjnych dotyczących służby zdrowia przyjęła Światowa Orga
nizacja Zdrowia. W niniejszym rozdziale przedstawiono kilka podstawowych dla 
nauk medycznych klasyfikacji o zasięgu międzynarodowym, stosowanych w teorii 
i praktyce tej dziedziny, a także najważniejszy współcześnie język informacyjno-wy- 
szukiwawczy Medical Subject Headings i jego polskie adaptacje. Poniższe definicje 
pojęcia „klasyfikacja” dotyczą uniwersum piśmiennictwa, zostały tu umieszczone 
w celu przypomnienia niezbędnego dla dalszych rozważań.

Termin „klasyfikacja ” możemy rozpatrywać w dwóch znaczeniach:
•  w szerszym znaczeniu-jako ivynik podziału obiektów na pewne klasy, przy czym 

nie zakłada się ani istnienia układu hierarchicznego, ani podziału rozłącznego 
i adekwatnego;

•  w węższym znaczeniu - jako układ rozgałęziony, będący wynikiem podziału ło- 
gicznego obiektów na kłasy ipodklasy według określonych zasad podziału, przy 
czym powinny być spełnione warunki rozłączności i adekwatności podziału.

Wpierwszym znaczeniu kłasyfikacjąjest każdy język informacyjny, ponieważ 
każdyjęzyk informacyjny pozwała podzielić ogół dokumentów na pewne ich kłasy. 
Wdrugim znaczeniu tyłko niektóre języki informacyjne możemy nazwać kłasyfika- 
qami. Nie wszystkie kłasyfikacje (w drugim znaczeniu) są też językami informacyj
nymi; są nimi tyłko kłasyfikacje dokumentów, nie są -  klasyfikacje obiektów. W  prak
tyce, w istniejących językach informacyjnych, będących z  założenia kłasyfikacjami 
w drugim znaczeniu (np. w ЦШ)), nie zawsze dotrzymywane są wyt?tqgi rozłączności 
i adekwatności podziału; relacje pomiędzy klasami i utworzonymi w гоутки ich po
działu kłasami niższego rzędu nie zawsze są rełacjamigenetycznymi^.

Klasyfikacje stosowane w obszarze zdrowia mają również za zadanie -  poza celem 
głównym, którym jest uporządkowanie terminologii -  ułatwienie realizacji zadań

* Zob. Z. Jarmoszuk: Organizacja informacji o kulturze w Internecie. Op. cit.
’ Zob. M. Kozierkiewicz: Regulacje i standardy w elektronicznym rekordzie pacjenta. „Zdrowie 

i Zarządzanie” 1999 nr 6 , s. 31-40.
® L. A. Bielicka, E. Ścibor: Wprowadzenie do teoriijęzyków informacyjnych. Warszawa 1981, s. 45-46.



związanych ze statystyką medyczną. K^ażdemu uwzględnionemu w nich pojęciu przy
porządkowany jest w strukturze kod numeryczny lub alfanumeryczny, któiy stosuje 
się zamiast wyrazów słownictwa języka naturalnego w dokumentacji medycznej (dru
kowanej i/lub elektronicznej).

Rozbudowana terminologia medyczna oraz konieczność precyzyjnego zastoso
wania pojęć do opisu rzeczywistości powodują, że w procesach wymiany danych me
dycznych stosuje się systemy kodów. Pozwala to przede wszystkim na zmniejszenie 
ilości danych, formalizację opisu, a w konsekwencji -  łatwość wymiany informacji 
w kontaktach międzynarodowych. Powszechnie stosowane (i rozbudowywane odpo
wiednio do rozwoju wiedzy) są obecnie: ICD {International Classification o f Dise
ases), SNOMED СТ (Systemized Nomenclature in MEDicine -  Clinical Terms), 
ICPC (International Classification of Primary Care), UMDNS {Universal Medical 
Device Nomenclature), EUCLIDES (europejski standard kodowania badań labora
toryjnych) . Ponadto wymienić należy inne standardy- formatowania opisów medycz
nych, np. UMLS {Unified Medical Language Systemy.

Formatowanie danych i kodowanie opisów medycznych ma na celu umożliuńenie 
elektronicznej wymiany danych medycznych, ich interpretację oraz archiwizację. Po
nadto operacje te umożliwiają redukcję informacji nadmiarowych, często ivystępujących 
w opisach medycznych, co powoduje bardziej efektywne (pod względem osiąganych re
zultatów diagnostycznych i ekonomicznych) zarządzanie informacją medyczną^.

Dla warunków polskich, do celów rozwoju nauk o zdrowiu, a w praktyce opieki do 
współpracy placówek opieki zdrowotnej z agendami je finansującymi, opracowania 
obowiązkowej sprawozdawczości dla władz resortowych i lokalnych, zaproponowano 
jako niezbędne korzystanie z następujących klasyfikacji:
•  Klasyfikacja Procedur Medycznych,
•  Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych,
•  kodów nowego podziału teiy1;orialnego kraju według GUS,
•  leków,
•  typów komórek organizacyjnych jednostek medycznych,
•  standardów produktów kontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
•  jednostek kalkulacyjnych dotyczących świadczeń (produktów) kontraktowanych 

przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Jako wskazane wymieniono: adresy źródeł elektronicznych. Europejską Юasyfi- 

kację Działalności (EKD) oraz Klasyfikację Zawodów i Specjalności®.

7.1. Rodzina klasyfikacji międzynarodowych WHO

Trzonem tej rodziny klasyfikacyjnej, przygotowywanej pod kierownictwem 
WHO przez nią samą oraz współpracujące z nią organizacje, jestMiędzynarodowa 
Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, dostępna obecnie 
wwersji 10,tzw.ICD-10.

’ Zob. J. Rumiński, M. Kaczmarek: Serwis edukacyjno-informacyjny „ Technika w  medycynie ”. 
Pakiet 4 -  Systemy informacyjne w medycynie, [dokument elektroniczny]. Ttyb dostępu: http://astro- 
physics.fic.uni.lodz.pl/medtech/pakiet4.html dostęp 29.10.2008 r.

* Tamże.
’ P. Sztoch, P. Bilewicz, R. Sztoch: Portal -  kolejnym etapem rozwoju internetowych serwisów me

dycznych. W : Internet Medyczny 2000 -  materiały zjazdowe VKonferencji Internetu Medycznego. Po
znań 2000, s. 100-107.

http://astro-


klasyfikacje pokrewne

[ntemational 
Classification of Primary 
Care(ICPC)

International 
Classification of 
External Causes of 
Injury (ICECI)

The Anatomical, 
Therapeutic, Chemical 
(АТС) classification 
system with Defined 
Daily Doses

ISO 9999 Technical aids 
for persons with 
disabilities

klasyfikacje podstawowe

International 
Classification of 
Diseases (ICD)

International 
Classification of 
Functioning, 
Disability and 
Health (ICF)

International 
Classification of 
Health 
Interventions 
(1СШ)
(w
przygotowaniu)

klasyfikacje pochodne

International Classification 
of Diseases for Oncology, 
wyd. 3 (ICD-O-3)

The ICD-10 Classification 
of Mental and Behavioural 
Disorders

Application of the ICD to 
Dentistiy and Stomatology, 
wyd. 3 (ICD-DA)

Application of the ICD to 
Neurology (ICD-IO-NA)

ICF Version for Children 
and Youth (ICF-CY)

Rye. 7.1. Schem at rodziny klasyfikacji międzynarodowych WHO
Źródło: R. Madden, С. Sykes, Т. В. Ustun: World Health Organization Family ofInlemational Classificatums: 

definition, scope andpurpose. Genewa: WHO, 2007, s. 29 [dokument elektroniczny]. Тг)Ъ dostępu: http://www.who.int/ 
classifications/en/FamilyDocument2007.pdf dostęp 21.11.2007 r.

Już podczas przygotowywania tzw. DC Rewizji ICD stwierdzono, że nie jest możli
we, aby objęła ona wszystkie informacje. Niezbędne okazało się opracowanie tzw. ro
dziny klasyfikacji związanycti ze zdrowiem. D/ate^o też, od późnych lat siedemdzie
siątych, szukano różnych nwżliwości rozwiązania. Jedna z  wersji przewidywała 
istnienie klasyfikagigłównej ze współistniejącym szeregiem modułów, z  których część 
byłaby związana hierarchicznie, a część miałaby rolę uzupełniającą^^.

Po badaniach i dyskulach z  różnymi ośrodkami współpracującymi wypracowano 
koncepcję rodziny klasyfikacji, którą następnie ocenił Komitet Ekspertów w 1987r. 
i ostatecznie zlecił schemat (por. wyżej). IQmferenqa zaleciła, by koncepcja rodziny 
klasyfikacji i klasyfikacji problemów związanych ze zdrowiem została rozwinięta 
przez WHO^\

Specjalistyczne gałęzie ICD-lOm opisują dokładniej jedną dziedzinę medycyny 
lub określony szczegółowy aspekt domeny zdrowia. Rodzina klasyfikacji obejmuje 
struktuiy podstawowe {reference classifications), pochodne {derivedclassifications) 
oraz pokrewne narzędzia lingwistyczne { r e l a t e d kompatybilne z pro
duktami WHO, choć tworzone przez agendy z nią niezwiązane.

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja W. 
Tom I. ICD-10. Kraków 1994, s. 27.

"  Tamże.

http://www.who.int/


Struktury podstawowe to:
•  na]bd.rdzieizna.naIntemationalClassificationofDiseases (ICD-10),
•  Intematimal Classification ofFunctioning, Disability and Health (ICF) oraz
•  International Classification of Health Interventions (ICHI).

Do klasyfikacji pochodnych (opartych na klasyfikacjach podstawowych ICD 
i ICF) należą adaptacje:
•  ICD dla potrzeb onkologii {International Classification o f Diseasesfor Oncology: 

ICD-0-3),
•  ICD-10 dla psychiatrii {ICD Classification of Mental and Behavioural DisordersY^,
•  ICD dla potrzeb stomatologii i opieki dentystycznej {Application o f the ICD to 

Dentistry and Stomatology ICD-DA)
•  ICD dla potrzeb neurologii {Application o f the ICD to Neurology ICD-10-NA) 

oraz
•  ICF dla potrzeb opieki nad dziećmi i młodzieżą {ICF Version for Children and 

Youth ICF-CY), opublikowana w październiku 2007*®.
Zadaniem klasyfikacji pokrewnych nie jest uszczegółowienie terminologii ujętej 

w strukturach podstawowych, ale próba zdefiniowania pojęć dla nowych obszarów. Są 
one opracowywane przez inne agendy WHO i obejmują:
•  International Classification ofPńmaty Care (ICPC), do stosowania w praktyce me

dycyny rodzinnej, wydaną przez Światową Organizację Lekarzy Rodzinnych 
(ang. World Organisation of Family Doctors -  WONCA), opracowanie pierwotnie 
holenderskie, obejmujące 17 organicznych klas terapeutycznych i 679 kodów,

•  International Classification ofExtemal Causes of Injury (ICECI-2),
•  Technical Aids for Persons with Disabilities (ISO 9999)*'’,
•  The Anatomical, Therapeutic, Chemical Classification Systemwith Defined Daily 

Doses (ATC/DDD)’’': system klasyfikacyjny leków, opracowany przez \Ш О  Colla
borating Centre for Drug Statistics Methodology.

Kla^ikacje podstawowe obejmują w swoich osiach zagadnienia, takie jak: choroby 
{diseases), problemy zdrowotne {healthproblems), funkcje organizmu {body function), 
budowa anatomiczna {body structure), aktywność {activity), udział {participation), 
interwencje zdrowotne {interventions), środowisko {environment).

Ramy pojęciowe zakresu terrmmizdrowie, przyjęte przez WHO w jej pracach ter
minologicznych, ilustruje ryc. 7.2. Klasyfikacje WHO nie obejmują części „zasoby 
i systemy”, zalecają natomiast korzystanie z odpowiednich narzędzi lingwistycznych

ICD-10 Classification ofMental and Behavioural Disorders. Clinical descriptions and diagnostic 
guidelines. Genewa; WHO, bd [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.who.int/classifi- 
cations/icd/en/bluebook.pdf dostęp 11.08.2008 г.; IC D -W  Classification o f  M ental and Behavioural 
Disorders. Diagnostic criteriafor research. Genewa: WHO, 1993 [document elektroniczny]. Tryb do
stępu: http://www.who.int/classifications/icd/en/GRNBOOK.pdf dostęp 11.08.2008 г.

Application o f  the International Classification o f  Diseases to Dentistry and Stomatology (ICD- 
DA). Wyd. 3. Genewa 1994.

Application o f  the International Classification o f  Diseases to  Neurology (ICD-NA). Wyd. 2. 
Genewa 1997.

”  Zob. WHO publishes new standardfor documenting the health ofchildren and youth  [dokument 
elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2007/pr59/en/ dostęp
11.08.2008 г.

IS09999 [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://ww w .who.int/classifications/icf/ 
iso9999/en/index.html dostęp 11.08.2008 r.

ATC/DDD [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://ww w .who.int/classifications/ 
atcddd/en/index.html dostęp 11.08.2008 r.

http://www.who.int/classifi-
http://www.who.int/classifications/icd/en/GRNBOOK.pdf
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2007/pr59/en/
http://www.who.int/classifications/icf/
http://www.who.int/classifications/


Rye. 7.2. Ramy pojęciowe zakresu term inu 2 </гогоге według WHO

___________  ilyDocument2007.pdf dostęp 21
Welfare 2006. Australia’s health 2006. Canberra: AIHW.

opracowywanych np. przez ONZ czyOECD. Istnieje również procedura dołączania 
nowych klasyfikacji do tzw. rodziny klasyfikacji WHO, po spełnieniu przez nie odpo
wiednich kryteriów. Zgodnie z nimi rozwijana jest np. klasyfikacja pielęgniarska 
ICNP (zob. niżej), która w zamierzeniu ma być narzędziem kompatybilnym z już sto
sowanymi w praktyce opieki.

7.1.1. International Classification of Diseases-lOth Revision: ICD-10’*

Klasyfikację chorób można zdefiniować jako system kategorii, do którego, zgodnie 
z  ustalonymi kryteriami, zalicza się jednostki chorobowe. (...) Statystyczna klasyfika
cja chorób musi zazmeraćcale spektrum stanów chorobowych w możliwej do opracowa
nia liczbie kategorii} .̂

Początki International Statistical Classification ofDiseases and Related Health 
Problems wiążą się z wydaną w 1893 г. Classification or International List of Causes of 
Death Bertillona^ Po raz pierwszy ICD-10 zastosowano do kodowania przyczyn zgo

'* W ersja anglojęzyczna z 2007 r. dostępna online pod adresem: http://ww w .who.int/classi- 
fications/apps/icd/icdlO online/ dostęp 11.08.2008 r. O historii ICD zob. np. G. C. Bowker: The 
history o f  information infrastructure. The case o fthe International Classification ofDiseases. „In
formation Processing & M anagem ent” 1996,vol. 32, nr I , s. 49-61.

”  Międzynarodowa statystyczna klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych. Rewizja W. Tom
1. lCD-10. Kraków 1994, s. 9.

“  World Health Organization [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.who.int do
stęp 11.08.2008 r. Szczegółowe opracowanie historyczne -  zob. History o f  the development o f  the ICD 
[dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.who.int/classifications/icd/en/HistoryOfICD. 
pdf dostęp 11.08.2008 г.

http://www.who.int/classi-
http://www.who.int
http://www.who.int/classifications/icd/en/HistoryOfICD


nów w 1994 г., jest ona obecnie traktowana jako standardowe w skali globalnej narzę
dzie dokumentowania diagnostyki.

Terminy przyjęte w ICD są uporządkowane w sposób, któiy uznano za najodpo
wiedniejszy z punktu widzenia epidemiologii oraz oceny jakości opieki zdrowotnej. 
Dokument ICD zawiera m.in.: drzewo klasyfikacyjne, definicje terminów i zasady 
budowy klasyfikacji, wskazówki i przewodnik dla użytkowników dotyczący stosowania 
ICD, historię rozwoju tego narzędzia, szczegółowy indeks alfabetyczny wraz z in
strukcjami korzystania z niego, wzbogacony o terminy synonimiczne stosowane 
w diagnostyce często równolegle z pojęciami włączonymi do klasyfikacji.

Klasyfikacja ICD-W stanom bardzo bogate źródło istotnej idedzy o częstości wy
stępowania poszczególnych patologii oraz zmianach rodzajów patologii wraz z  upły
wem czasu^^. W krajach stosujących ICD jej terminy używane są do kodowania jed
nostek chorobowych w dokumentacji medycznej pacjentów oraz w dokumentach 
ubezpieczeniowych, do statystyki medycznej i indeksowania dokumentów. Dane te 
wykorzystuje się zarówno w polityce zdrowotnej i gospodarczej, jak i w badaniach 
w obrębie nauk o zdrowiu.

Klasyfikacja porządkuje terminy w 20 kategoriach głównych, dzielonych następ
nie na pojęcia nazywające poszczególne zjawiska (choroby, patologie, problemy zdro
wotne).

Założenia WHO przewidują następujące zastosowania ICD-10:
•  opracowywanie statystyki dla celów zarządzania w opiece zdrowotnej,
•  gromadzenie i wymianę danych diagnostycznych w badaniach umieralności i za

chorowalności,
•  punkt wyjścia dla wszystkich innych systemów klasyfikacyjnych obecnych w opiece 

zdrowotnej.

Ryc. 7.3. Schem at kodu ICD-10 
Źródło: A. Kozierkiewicz: Regulacje i  standardy... Op. cit., s. 34.

Na hasło klasyfikacji składa się:
•  termin przejęty z języka narodowego (np. nazwa choroby) oraz jego odpowiednik 

w języku łacińskim podany w nawiasie kwadratowym, które poprzedza trzyznakowy 
kod alfanumeryczny,

•  określnik „nie obejmuje” z zaznaczeniem terminów podrzędnych nie podlegają
cych terminowi głównemu z podaniem ich kodu,

•  terminy węższe z podaniem kodów czteroznakowych.

Portalmed [dokument elektroniczny], Ttyb dostępu: http://www.portalmed.pl dostęp 11.08.2008 r.

http://www.portalmed.pl


B06 R óżyczka [rubeo la]
Nie obejmuje: różyczka wrodzona (P35.0)

B 0 6 .0 tR ó ;^czk a  z pow ikłaniam i neuro log icznym i 
Różyczkowe:

•  zapalenie mózgu (G05.1*)
•  zapalenie opon mózgowych (G02.0*)
•  zapalenie opon mózgowych i mózgu (GOS.l*)

B06.8 Różyczka z innym i pow ikłaniam i
Różyczkowe:

•  zapalenie stawówf (M01.4*)
•  zapalenie piucf(J17.1*)

B06.9 Różyczka b ez  pow ikłań 
Różyczka BNO

lub

V95 W ypadek sam o lo tu  silnikow ego pow odujący u raz  użytkow nika 
Obejmuje: kolizja z każdym przedmiotem, ustalonym, zdolnym do ruchu 

i poruszającym się 
zniszczenie 
eksplozja 
pożar
przymusowe lądowanie

V95.0 W ypadek h e lik o p te ra  pow odujący u raz  użytkow nika 
V95.1 W ypadek lekkiego zasilanego  szybow ca, pow odujący u raz  użytkow nika 
V95.2 W ypadek inne j je d n o stk i la tającej p ryw atnej, pow odujący u raz  użytkow nika 
V95.3 W ypadek p o d ró żn e j je d n o stk i la tającej p iyw atnej, pow odujący  u raz  użytkownika 
V95.4 W ypadek p o jazd u  kosm icznego  pow odujący u raz  użytkow nika 
V95.8 Inny  w ypadek lo tn iczy  pow odujący u raz  użytkow nika 
V95.9 N ieok reś lony  w ypadek lo tn iczy  pow odujący u raz  użytkow nika 

Wypadek lotniczy BNO 
Wypadek w komunikacji lotniczej BNO

Adaptacja ICD dla potrzeb onkologii (aktualna wersja: ICD-0-3“ ) wykorzy
stywana jest w celu szczegółowej rejestracji nowotworów. Ma strukturę dwuosio
wą (pierwotne miej see wystąpienia, rodzaj), kodypięciocyfrowe. Pierwsze wydanie 
tej klasyfikacji ukazało się w 1976 r. Strukturę oparto na wcześniejszej klasyfikacji 
MOTNAC (the American Cancer Society’s Manual of Tumour Nomenclature and 
Coding) z 1951 r. Na podstawie umowy ̂ Ш 0 i the College of American Pathologists 
ICD-O-3 uznano za podstawę terminologiczną dla osi morfologii SNOMED CT.

“  IC D -0-3 [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.who.int/classifications/icd/ 
adaptations/oncology/en/index.html dostęp 11.08.2008 r.

http://www.who.int/classifications/icd/


7.1.2. International Classification of External Causes of Injury 
(ICECI)23

Klasyfikacja ta (jej pierwszą wersję opracowano w 1998 r.) ma slui^ć opisywaniu, 
kontroli i monitorowaniu obrażeń (uszkodzeń, zranień) oraz okoliczności ich wystę
powania. W sposób szczególny podkreśla się rolę uporządkowania terminologii dla 
celów zapobiegania takim wypadkom, oraz jej zastosowanie w różnych typach placó
wek (zwłaszcza w izbach przyjęć, gdzie najczęściej zbierane są dane statystyczne 
w tym zakresie). ICECI ma strukturę hierarchiczną wieloosiową (siedem głównych 
kategorii: mechanizm wystąpienia obrażenia, przyczyny -  przedmiot, substancja, 
miejsce wystąpienia, aktywność realizowana w momencie wypadku, rola czynnika 
ludzkiego, spożycie alkoholu lub innych środków odurzających; oraz 5 kategorii do
datkowych: przemoc, transport, miejsce, sporty, wypadki w miejscu pracy).

7.1.3. International Classification of Primary Care (ICPC-2)̂ '*

Z założenia ma ona służyć potrzebom opisywania ogólnej praktyki internistycz
nej lub praktyki lekarza rodzinnego. Ma strukturę dwuosiową, składa się z 17 roz
działów, z których każdy obejmuje 7 elementów, m.in.: symptomy i objawy; diagno
styka, badania i zapobieganie, procedury leczenia i farmakoterapii, wyniki badań, 
administracja, choroby. Pierwszą wersję opracowano w 1987 r.

7.1.4. International Classificaiton of Health Interventions (ICHI)̂ ^

Jest to również narzędzie przygotowane przede wszystkim dla celów statystyki 
i komunikacji międzynarodowej dotyczącej tzw. interwencji zdrowotnych, czyli róż
nego typu działań podejmowanych przez pracowników opieki zdrowotnej. Pomysł 
ujednolicenia terminologii w tym zakresie pojawił się w 1971 r., początkowo w odnie
sieniu tylko do procedur chirurgicznych. Efektem podjętych wówczas prac była Inter
national Classificaiton of Procedures in Medicine (ICPM), wydana w 1978 г. Pierw
sze doświadczenia potwierdziły użyteczność ICPM w analizie usług zdrowotnych 
placówek lecznictwa zamkniętego i otwartego. Stwierdzono jednocześnie istnienie 
ogromnych różnic w definiowaniu zakresu czynności poszczególnych procedur 
w różnych krajach, co stało się punktem wyjścia dla opracowywania wewnętrznych 
klasyfikacji krajowych, opartych na wspólnym „szkielecieW strzym ano rozwój 
ICPM w skali międzynarodowej ze względu na trudności w organizacji prac.

Działania te podjęto ponownie p r^  projekcie ICHI. Pierwsza lista terminologicz
na oparta była na standardzie australijskim -  Australian Modification of the Interna-

“  ICECI [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.who.int/classifications/icd/ada- 
ptations/iceci/en/index.html dostęp 11.08.2008 r. Zob. też WHO Collaborating Center for the FIC in 
the Netherlands [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.rivrn.nl/who-fic/ICECIeng. 
htm dostęp 11.08.2008 r.

ICPC-2 [dokument elektroniczny], Tiyb dostępu: http://www.who.int/classifications/icd/ada- 
ptations/icpc2/en/index.html dostęp 11.08.2008 r.

“  ICHI [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://ww w .who.int/classifications/ichi/en/ 
dostęp 11.08.2008 r.

“  Zob. Międzynarodowa klasyfikacja procedur medycznych. Pierwsza polska  edycja. Wyd. 2. 
Kraków 1995 s. 11,1999.

http://www.who.int/classifications/icd/ada-
http://www.rivrn.nl/who-fic/ICECIeng
http://www.who.int/classifications/icd/ada-
http://www.who.int/classifications/ichi/en/


tional Classification of Diseases (ICD-IO-AM), zgodnie z zamierzeniem autorów 
jako propozycja przede wszystkim dla tych krajów, które nie opracowały jeszcze wła
snych narzędzi terminologicznych tego typu.

W Polsce krajowa lista ICPM stanowić ma główne narzędzie gromadzenia i wy
miany informacji w naukach o zdrowiu. Planowane jej wykorzystanie obejmuje:
•  zbieranie danych statystycznych dotyczących zachorowalności oraz liczby i rodza

ju  tcykonywanych procedur medycznych („karty statystyczne ”),
•  zapis danych o pobycie pagenta na oddziałach szpitalnych („karty informacyjne”)  

do celów medycznych,
•  wewnętrzną sprawozdawczość poszczególnych szpitali,
•  rozliczenia instytucji leczniczych z  płatnikami,
•  dokumentację medyczną do celów naukowo-badawczych^’’.

Międzynarodowa klasyfikacja procedur medycznych składa się z 16 rozdziałów, 
z któiych 15 opisuje proccduiy chirurgiczne według podziałów anatomicznych (lokali
zacji zabiegu), ajeden-proceduiy terapeutyczne, diagnostyczne i profilaktyczne^*. Li
sta tabelaryczna zawiera w około 90% procedury chirurgiczne, w pozostałych 10% -  
procedury diagnostyczne i inne procedury terapeutyczne.

Formalnie ICPM zbudowana została z kodów numerycznych o następującej 
strukturze:
•  podstawowe dwie cyfry, oznaczające grupę procedur dotyczących danego organu 

lub części ciała,
•  przecinek,
•  rząd cyfr, oznaczających konkretny zabieg na danym organie, w tym druga cyfra po 

przecinku uszczegóławia część anatomiczną lub technikę wykonania danego za
biegu.

Przykładowo:
29.4 Operacje plastyczne gardła
29.41 Korekcje zrośnięcia nozdrzy tylnych
29.49 Operacje plastyczne gardła -  inne
Nie obejmuje: korekcje/rewizja po korekcji rozszczepu podniebienia (27.62, 

27.63).
Klasyfikacja zawiera również podstawowe zasady kodowania -  użytkowania klasy- 

fikacji w praktyce. Stwierdza m.in., że kodowaniu podlegają wszystkie procedury 
i zabiegi wykonane na pacjencie w czasie jego pobytu w szpitalu, a w szczególności te, 
które:
•  mają charakter zabiegów chirurgicznych,
•  niosą za sobą ryzyko zuńązane z  wykonywaniem danego zabiegu,
•  niosą za sobą ryzyko związane ze znieczuleniem przed zabiegiem,
•  wymagają specjalnego przygotowania personelu.

Zalecane jest kodowanie wszystkich zabiegów wpływających na koszty pobytu 
pacjenta w szpitalu^.

”  Międzynarodowa klasyfikacja procedur medycznych. Op. cit., s. 6 . 
“  Zob. A. Kozierkiewicz: Regulacje i standardy... Op. cit., s. 35.
^  Międzynarodowa klasyfikacja procedur medycznych. Op. cit., s. 14.



7.1.5. International Classification of Functioning, Disabilities 
and Health (ICF)̂ °

Zadaniem tej klasyfikacji jest opisywanie stanu zdrowia i niepełnosprawności 
ludzi -  tak w indywidualnych przypadkach, jak i w skali populacji. Została ona zaak
ceptowana do użytku przez Zgromadzenie Ogólne WHO w 2001 r. Niepełnospraw
ność rozumiana jest to jako pewna negatywna zmiana w stanie zdrowia, której może 
doświadczyć każdy człowiek -  a nie jak w powszechnym rozumieniu, jako stan charak
teryzujący pewną „mniejszość” społeczną.

ICF obejmuje terminy zdrowotne i pokrewne, opisujące funkcjonowanie i struk
tury organizmu, aktywność i zaangażowanie, a także społeczny wymiar niepełnospraw
ności. Terminy pogrupowano według kategorii głównych -  ciała (organizmu), osoby 
i społeczeństwa. Юas)^ikacja zawiera również listę czynników środowiskowych, jako 
że każdy człowiek żyje i działa (a także choruje) w konkretnych warunkach.

ICF pomaga zrozumieć i oceniać stan zdrowia człowieka. Może być stosowana 
w placówkach klinicznych, w lecznictwie otwartym, w pracy z poszczególnymi osoba
mi i całymi społecznościami. Uzupełnia ona ICD-10, wykracza bowiem poza proble
my zachorowalności i umieralności.

7.2. International Classification for Nursing Practice^’

ICNP jest uniwersalnym językiem opisu praktyki zawodowej, projektowanym od 
połowy lat osiemdziesiątychXXw., a od kilku lat używanym w szpitalnych systemach 
informacyjnych krajów Europy Zachodniej. Formalny projekt tworzenia i rozwijania 
ICNP realizowany jest pod patronatem Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (Interna
tional Council of Nurses-ICN) od 1991 r. Aktualne prace wdrożeniowe w różnych kra
jach świata polegają na rozbudowywaniu słownictwa i doskonaleniu struktury klasyfi
kacji oraz na tłumaczeniu podstawowej wersji na języki narodowe i jej wykorzystaniu 
w systemach komputerowych (elektronicznej dokumentacji pacjenta).

Przed 1989 r., kiedy to pojawił się w środowisku pielęgniarskim zamysł opracowa
nia własnej klasyfikacji terminologii zawodowej, w dokumentacji pielęgniarskiej 
posługiwano się klasyfikacjami zdrowotnymi lub medycznymi opracowanymi przez 
inne organizacje lub instytucje. Dopiero możliwość porozumiewania się w rzeczywi
stości elektronicznej, ponad barierami politycznymi i językowymi spowodowała, że 
dostrzeżono konieczność ujednolicenia wszystkich terminów i pojęć odnoszących 
się do praktyki pielęgniarskiej.

ICNP ma być w założeniu zgodna i komplementarna z całą rodziną klasyfikacji 
WHO oraz produktami innych grup standaryzacyjnych, takich jak ISO.

ICF [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu; http://www.who.int/classifications/icf/en/ do
stęp 11.08.2008 r. Wersja online dostępna: http://www.who.int'classifications/icf'site/onlinebrowser/ 
ic f  cfm dostęp 23.11.2007 r.

International Classification for Nursing Practice [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: 
http://www.icn.ch/icnp.htm dostęp 11.08.2008 r. Szerzej w języku polskim zob. Wprowadzenie do 
diagnozy pielęgniarskiej. Praca zb. pod red. J. Góraj ek-Jóźwik. Warszawa 2007.

http://www.who.int/classifications/icf/en/
http://www.who.int'classifications/icf'site/onlinebrowser/
http://www.icn.ch/icnp.htm


7.2.1. Budowa i zakres ICNP

Analiza merytoryczna dotycząca istoty zawodu pielęgniarskiego zaowocowała 
wyodrębnieniem trzech jego istotowych elementów, a zarazem trzech grup proble
mowych. Oto one:
•  interwencje pielęgniarskie, wykonywane czynności,
•  problemy pielęgniarstwa, problemy pacjentów, przedmioty opieki,
•  wyniki pacjenta zależne od opieki pielęgniarskiej.

W wyniku takiego pogrupowania problematyki pielęgniarskiej powstały dwie 
części klasyfikacji ICNP: przedmioty opieki pielęgniarskiej {nursingphenomena) 
oraz interwencje pielęgniarskie {nursinginterventims).'^jaiVi pielęgniarskie {nur
sing outcomes) pomyślano jako „produkt” połączenia (zastosowania w opisie zjawi
ska) terminów z osi przedmiotów i interwencji. Podmioty poszczególnych części kla
syfikacji i efektów ich zastosowania zdefiniowano następująco:
•  przedmioty opieki: określenie nadane przez pielęgniarki zjawiskom, których 

dotyczą interwencje pielęgniarskie; pewien aspekt zdrowia, pozostający w obszarze 
praktyki pielęgniarskiej^^,

•  interwencje pielęgniarskie: działania podejmowane w odpowiedzi na zjawiska 
diagnozowane przez pielęgniarki (termin ten obejmuje cały zakres działań po
znawczych, emocjonalnych i psycho-motoiycznych, w tym promocję zdrowia, zapo
bieganie chorobom, przywracanie zdrowia i przynoszenie ulgi w cierpieniu),

•  wyniki pielęgniarskie: mierzalny wynik lub skutek interwencji pielęgniarskiej 
w zjawisko uprzednio zdefiniowane (preferowany jest termin „wynik zależny od 
opieki pielęgniarskiej”; wyniki mogą obejmować zapobieganie, utrzymywanie, po
prawę lub rozwiązanie problemu).

Zasadą klasyfikacyjną ICNP jest podział hierarchiczny genetyczny. Pojęcie defi
niowane jest przez wskazanie szerszej klasy obiektów (rodzaju) i cech wyróżniają
cych dany obiekt spośród innych podobnych. Przyjęte kategorie i zasady podziału 
dopasowano do ram pojęciowych z zakresu pielęgniarstwa oraz metodologii klasyfi
kacji. ICNP jest klasyfikacją fasetową, zbudowaną z kilku równoległych układów.

Klasyfikacja każdemu terminowi ję^ka naturalnego przyporządkowuje kod cyfro- 
wo-literowy, odzwierciedlający relacje hierarchiczne zależności między poszczegól
nymi elementami oraz przynależność terminu do danej osi jednej z trzech części 
ICNP. Opracowano je, mając na względzie możliwość skrótowego posługiwania się 
samym kodem lub przetwarzania go komputerowo.

Strukturalnie ICNP zawiera następujące elementy:
•  siedem osi podstawowych: przedmioty opieki, ocena, środki, działania, czas, loka

lizacja, odbiorca,
•  pojedynczą oś tworzą: zaakceptowane przez zespół projektowy terminy, uporządko

wane hierarchicznie według relacji genetycznej, ich kody,
•  każdej osi towarzyszy lista definicji ujętych w niej terminów; definicje zbudowane 

są na zasadzie podania terminu nadrzędnego oraz cech wyróżniających dane poję
cie z szerszej grupy.

Terminy z tych osi mają być wykorzystywane do nazywania pielęgniarskich dia
gnoz (określających stan pacjenta, problemy, potrzeby itp.), interwencji (czy też dzia
łań) i wyników. Takie „zdania” tego języka mają być obecnie gromadzone przez biuro 
Programu ICNP®, a następnie porządkowane w tzw. katalogach, definiowanych jako

Ang. Aspect o f  health o f  relevance to nursing practice.



podzbiory diagnoz, działań i wyników wyodrębnione według kryterium celu dla wy
branego Óub specjalistycznego) obszaru praktyki pielęgniarskiej. Mogą się one oka
zać pomocne w wypełnianiu elektronicznej dokumentacji pacjenta.

System ICNP zawiera: słownik, hierarchię oraz zasady łączenia poszczególnych 
terminów. Budowanyjest i rozpowszechniany w języku angielskim, a prace nad jego 
wdrożeniem wymagają przetłumaczenia go na języki narodowe (w praktyce: na języki 
używane w ponad 130 państwach członkowskich ICN). Jest on również przykładem 
tworzenia narzędzia o charakterze ontologii dla potrzeb środowiska pielęgniarskiego 
(aktualna ICNP® Version 1 została opracowana z wykorzystaniem Web Ontology 
Language, w środowisku Protege).

Od 2001 r. realizowany jest projekt tworzenia, we współpracy z International Me
dical Informatics Association Nursing Informatics Special Interest Group (IMIANI 
BIG) Concept Representation Working Group oraz ICN tzw. minimalnego między
narodowego zestawu danych pielęgniarskich (International Nursing Minimum 
Data Set -  i-NMDS), uzupełnionego o jednolite definicje i wskaźniki. Dane pielę
gniarskie gromadzone według takiego standardu stworzą zasób umożliwiający po
równywanie opieki pielęgniarskiej i ujednolicenie działań zawodowych w skali global
nej.

Kolejnym etapem przygotowań do budowania wspólnej ontologii pielęgniarskiej 
było opracowanie standardu terminologicznego. Standard/wtegraftow of a Reference 
Terminology Model for Nursing (ISO FIDS 18104) został pr^gotowanyw2004 r. przez 
Komitet Techniczny ISO nr 215 {ISO Technical CommitteellS-Health Informatics, 
Grupa Robocza 3 -Reprezentacja Pojęć Zdrowotnych),przy'współpracy (IMIANISIG) 
oraz ICN. Obejmuje dwa modele tzw. terminologii referencyjnej -  diagnoz i inter
wencji, które na początku poddawane są pięcioletniemu okresowi testów. Należy 
podkreślić, że nie są to narzędzia wykorzystywane w praktyce opiekuńczej, np. w do- 
kumentacji pielęgniarskiej, ale w pracach terminologicznych i teleinformatycz
nych, a więc właśnie jako pewien wzorzec dla autorów klasyfikacji terminologicz
nych bądź oprogramowania. Terminologia referencyjna jest definiowana^^ ja^o 
system reprezentacji pojęć, z określonymi zasadami ich łączenia, któiy ma ułatwiać 
komputerowe przetwarzanie danych.

Model dla działań pielęgniarskich definiuje strukturę, według której może być 
budowany opis takich działań. Sama nazwa działania (ewentualnie ze wskazaniem 
czasu) stanowi element główny, któremu towarzyszą określniki, powiązane z termi
nem głównym odpowiednio zdefiniowanymi relacjami. Są to:
•  określnik miejsce {site), relacja ma miejsce w...,
•  określnik Jroga {route), re\2LC]&poprzez..
•  o k r e ś l n i k {means), relacja z  użyciem...,
•  okreihńkpacjent {recipient of care), relacja kierowana do...,
•  określnikce/ {tatget),relac]aoddzialujena...

W zależności od typu działania pielęgniarskiego, nazwanie go wymaga użycia 
dwóch deskryptorów: ife/afarae (interwencja) i jego се/, rozbudowanych o te określ
niki, które — w miarę potrzeby—pozwolą precyzyjnie wskazać również okoliczności, 
w jakich interwencja była realizowana. Określnik są wobec siebie równorzędne.

Model struktury opisu diagnozy pielęgniarskiej jest bardziej skomplikowany. 
Istnieją tu dwa terminy główne: ocena (osąd-judgment), mająca pewien stopień

“  International Classification o f  Nursing... Op. cit.



{degree), możliwości {potentiality), poziom przenikliwości {acuity) oraz wskazanie 
czasowe {timing), oraz przedmiot oceny, ze wskazaniem czasowym, powiązane mię
dzy sobą relacją stosuje się eto.... Towarzyszą im 3 określniki powiązane relacjami:
•  okreŁ\n\\iprzedmiot działań {subject ofinformation), powiązany relacją dotyczy. .. 

z terminem осеяа,
•  określnik zuielkość (rozmiar, dimension), powiązany relacją stosuje się do... z termi

nem ocena oraz relacjąozu/eZfeosci z terminem oceny,
•  określnik miejsce {site), powiązany z termmemprzedmiot oceny relacją ma miej

sce w...
Analogicznie -  budowanie pełnego opisu diagnozy wymaga zastosowania ter

minów głównych (deskiyptorów) oraz pozwala na zastosowanie dowolnej liczby 
określników (opcjonalnie). Określone w standardzie relacje między nimi stanowią 
swoistą gramatykę tych wyrażeń, dzięki czemu umożliwiają użytkownikom właści
we odczytywanie pojęć.

Zalecenia sformułowane w standardzie powinny stać się podstawą do kształtowa
nia wszelkich zasobów leksykalnych pielęgniarstwa, zarówno pod względem słowni
kowym, jak i gramatycznym. Dzięki temu pozostaną czytelne dla siebie wzajemnie, 
dla użytkowników i oprogramowania, umożliwiając elektroniczne przenoszenie da
nych między systemami opartymi o różne narzędzia terminologiczne.

Aktualna wersja ICNP® VI. 1 została zrestrukturyzowana tak, aby zasady budo
wania wyrażeń nazywających diagnozy i interwencje pielęgniarskie były zgodne 
z przedstawionymi powyżej rozwiązaniami modelowymi.

Model standardowy zakłada obiektywizm, a więc niezależność doboru termino
logii od konkretnych teorii pielęgniarstwa, uniwersalny zakres, prostotę tworzenia 
i elastyczność pozwalającą na rozwój, wrażliwość na potrzeby lokalne i odmienności 
kulturowe. Ponadto jest on kompatybilny z analogicznymi modelami dla innych za
wodów medycznych, co pozwala na gromadzenie i wymianę danych w całych syste
mach służby zdrowia w skali kraju cz^ międzynarodowej. W aspekcie merytoiycznym 
zapewnia również wzajemną zrozumiałość stosowanych pojęć, a dzięki temu możli
wość porównywania wiedzy.

Innym przykładem działań mających na celu kompatybilność narzędzi termino
logicznych jest prowadzony od 2005 r. projekt porównawczy wybranych terminów 
z ICNP ze SNOMED CT, mający na celu stwierdzenie podobieństw i różnic w repre- 
zentacji wiedzy w obu słownikach terminologicznych.

7.3. Klasyfikacja badań laboratoryjnych

Celem opracowania klasyfikacji badań stosowanych w Polsce było stworzenie 
jednolitej podstawy do informatyzacji danych laboratoryjnych, niezbędnej dla 
optymalizacji gromadzenia i przepływu informacji między laboratorium a pozo
stałymi placówkami służby zdrowia. Projekt schematu KBL powstał na podstawie 
analizy potrzeb polskich laboratoriów, struktury przesyłanej informacji oraz po
tencjalnych potrzeb instytucji ubezpieczeniowych^''. Autorzy korzystali z euro
pejskiej propozycji standardu kodowania badań laboratoryjnych EUCLIDES/ 
OpenLABS (wersja 4.0).

’^Zob. Klasyfikacja badań laboratoryjnych... Op. cit., s. 6 .



Stworzenie definicji i kodów procedur jest niezbędnym elementem przygotowań 
do informatyzacji procesów informacyjnych, również w odniesieniu do danych labo
ratoryjnych. Ponadto stanowią one jedno z narzędzi monitorowania efektywności 
określonych procedur (pod względem kosztów oraz skutków opieki medycznej), 
w tym gromadzenia danych statystycznych odnośnie zachorowalności i umieralności 
mieszkańców czy dostępności opieki medycznej^*.

Klasyfikację badań laboratoryjnych z propozycjami kodów wydano w 1998 r. Było 
to pierwsze w Polsce opublikowanie systematycznego spisu procedur laboratoryjnych 
i propozycja hierarchii danych dotyczących danego badania, składających się na for
mat kodu określającego te procedury. Jej przeznaczeniem była konfrontacja z  różnynń 
potencjalnymi użytkownikami systemu kodowania, w celu dokonania modyfikacji 
zwiększających stopień dostosowania klasyfikacji i kodów do praktycznych potrzeb^. 
Pod uwagę brano zwłaszcza opinie organizatorów nowego systemu finansowania 
opieki zdrowotnej w Polsce.

W drugim wydaniu struktura składa się z dwóch głównych części:
1 -  zawiera oznaczenia z zakresu analityki lekarskiej (bez hematologii), hemato

logii z badaniami układu krzepnięcia, chemii klinicznej i toksykologii,
2-badania mikrobiologiczne, patomorfologiczne, cytologiczne i eytogenetyczne. 
Kod w KBL, pozycja opisująca badanie, jest to struktura 7-znakowa, o następują

cej budowie:
•  BADANIE -  nazwa substancji badanej (3 znaki),
•  MATERIAŁ-pobierany do badania (2 znaki),
•  METODA (2 znaki),
•  MNEMONIK- nazwa mnemotechniczna badania; służy do szybkiego wprowa

dzania nazwy badanej substancji. Nie podlega kodowaniu, wspomaga obsługę in
formacji laboratoryjnej, (w wersji drugiej -  parametr ograniczony tylko do tych 
badań, dla któiych już obecnie występują ogólnie stosowane skróty),

•  KOMENTARZ -  parametr opisowy, nie podlega kodowaniu^’.
W poszczególnych rozdziałach (grupach badań) badania przedstawiono w porząd

ku alfabetycznym. Do zrębu głównego dołączono również indeks alfabetyczny badań, 
tzw. panele -  czyli zestawy badań zlecanych seryjnie oraz tabele transkodowania do 
systemu EUCLIDES.

7.4. SNOMED CT (Systemized Nomenclature in MEDicine- 
Clinical Terms)

System SNOMED CT jest wielojęzycznym narzędziem lingwistycznym opraco
wanym dla potrzeb dokumentowania opieki zdrowotnej, wykorzystywanym w wielu 
krajach świata.

Podstawą rozwoju SNOMED CT (jak również innych systemów, jak np. MONTAC 
-Manual of Tumour Nomenclature and Coding, przekształcony później w ICD-O) był 
system terminologii dla diagnoz histopatologicznych SNOP {SystemizedNotnenclatu-

Zob. J. Naskalski, A. Kozierkiewicz, B. Solnica: Kodowanie badań laboratoryjnych. Druga, 
zweryfikowana i poszerzona wersja klasyfikacji kodów. „Diagnostyka Laboratoryjna” 1999, vol. 35 
nr 2,5.421-424.

J. Naskalski, A. Kozierkiewicz, B. So\mca: Kodowanie badań... Op. cit., s. 421.
Klasyfikacja badań laboratoryjnych... Op. cit., s. 8 .
SNOMED CT [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.ihtsdo.org/snomed-ct/ 

dostęp 11.08.2008 r.

http://www.ihtsdo.org/snomed-ct/


re of Pathology),укупапу w 1965 г., składający się z dwóch słowników: topograficznego 
i chorobowego. Pierwsza wersja SNOMED CT, który w zamierzeniacli autorów miał 
obejmować ws^stkie specjalności medyczne, została opublikowana w 1976 r., a popra
wiona, z ok. 43 tysiącami haseł medycznych w 7 kategoriach-w 1982 r.; obecna (2008 r.) 
zawiera ponad 311 tys. haseł. Każda z tych kategorii zawiera nazwy i kody chorobowe 
ułożone i zgrupowane w polach według następujących kiyteriów:

1. pole topograficzne (T) -  gdzie znajduje się zmiana,
2. pole morfologiczne (M) -  jak jest opisana/nazwana,
3. pole etiologiczne (E) -  jeżeli znana, to jaka jest przyczyna,
4. pole funkcji (F) -  jakie nieprawidłowości funkcji lub objawy są obecne,
5. pole choroby (D) -  jak choroba jest sklasyfikowana,
6. pole procedury (P) -  co zrobiono pod względem diagnostycznym lub terapeu

tycznym,
7. pole środowiskowe (O) -  jaki jest zawód/środowisko chorego.
SNOMED CT jest opublikowany w 2 tomach (1 -  numeryczny, 2 -  alfabetyczny).

Oprócz niego istnieją wersje skrócone dla każdej ze specjalności, w tym dla patomorfo- 
logii, zawierająca ok. 2000 haseł. SNOMED CT stał się międzynarodowym systemem 
kodyfikacyjnym w patomorfologii, jego kody są zgodne z kodami chorób nowotworo
wych ICD-O. Natomiast istnieje rozbieżność z ICD-O w polach topograficznych, gdzie 
SNOMED CT oferuje znacznie szerszy i dokładniejszy system kodowy. Największą 
jednak słabością SNOMED CT jest brak zgodności z ICD-10, która obejmuje całą 
medycynę i jest używana obowiązkowo w sprawozdawczości również i w Polsce ’̂.

SNOMED CT stosowany jest obecnie w ponad 50 krajach świata, w tym także 
w Polsce. Badania wykazały, że jest najpełniejszą klasyfikacją terminologiczną do za
stosowań klinicznych. Terminologia ta jest gromadzona i rozwijana przez specjalne 
tematyczne grupy ekspertów. Obecnie SNOMED CT wykorzystywany jest m.in. 
w elektronicznej dokumentacji pacjenta, systemach laboratoryjnych i radiologicz
nych, sprawozdawczości chorób zakaźnych, kodowaniu danych do raportów badaw
czych, wyszukiwaniu informacji, telemedycynie czy Internecie medycznym.

W wersji polskiej słownik zawiera 485 pozycji, zakodowanych zgodnie ze Słowni
kiem topograficznym Usystematyzowanej Nomenklatury Medycznej (SNOMed)^'^. 
Poprawność haseł polskich zagwarantowano dzięki ich zgodności z kolejnym (pią
tym) 'wydaniem Mianownictwa anatomicznego M. Stelmasiaka.

Słownik rozpoznańpatomorfologicznych zawiera morfologiczną klasyfikację 
zmian materiału tkankowego i cytologicznego (punktaty, material operacyjny, sekcyj
ny i rozmaz cytologiczny). Obecnie jest to 1967pozycji zakodowanych zgodnie ze 
„ Słownikiem morfologicznym ” SNOMed. Terminologia -  w oparciu o „Polski słownik 
medyczny”, „Międzynarodową klasyfikację chorób, urazów i przyczyn zgonów” 
(1983), „Słownik lekarskiłacińsko-polski”iinne '̂ .̂

Słownik SNOMED CT zawiera kody alfanumerczne, składające się z litery oraz 
po myślniku -  zestawu pięciu cyfr. Każde hasło słownika ma własny kod, w porządku 
mianownictwa anatomicznego (litera T) oraz mianownictwa patomorfologicznego 
(litera M).

"  K. Bardadin: SNOM -ed -  mięekynarodowy system kodyfikowania zmian w medycynie. „Polish 
Journal o f Pathology” 1995jVol. 46 пгЗ, s. 203-205.

“  J. Szymaś, A. Woźniak, W. Salwa-Żurawska: Słownik częściej używanego mianownictwa ana
tomicznego i patomorfologicznego. „Polish Journal o f Pathology” 1994,vol. 45 пгЗ supl. Poznań 1993. 

■" Tamże.



7.5. Języki informacyjno-wyszukiwawcze w naukach 
o zdrowiu

Głównym celem i funkcją języków informacyjno-wyszukiwawc2ych jest ich wyko
rzystywanie do opisywania dokumentów w celu późniejszego odszukania ich na żąda
nie użytkownika informacji'* .̂ Język informacyjny definiowany jest jakoy^ąy/г sztucz
ny, którego wyspecjalizowaną funkcją jest opis dokumentów w celu późniejszego 
odszukania ich na żądanie użytkownika. Umożliwia odwzorofwanie treści dokumentu 
przez tworzenie zwięzłej jej reprezentacji oraz wyrażenie charakterystykformalnych 
dokumentu przez podanie (wyliczenie) ich w wyborze i w postaci ustalonej regułami 
danego języka informacyjnego'* .̂

Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę najpopularniejszego na świecie 
języka informacyjnego dla nauk o zdrowiu, opracowanego w National Library of Me
dicine, jego polskiej adaptacji oraz systemu UMLS, który jest próbą stworzenia me- 
taję^ka, umożliwiającego jednoczesne wyszukiwanie informacji w różnych źródłach, 
wykorzystujących oryginalnie odmienne języki.

7.5.1. Medical Subject Headings (MeSH)

Medical Subject Headings jest słownikiem języka informacyjno-wyszukiwaw- 
czego systemu MEDLARS {Medical Literature Analysis and Retrieval System), 
przygotowanym i rozwijanym przez National Library of Medicine w Stanach Zjedno- 
czonych"*̂ . Zyskał on popularność w placówkach naukowej informacji medycznej na 
całym świecie, jest wykorzystywany m.in. w największych serwisach bibliograficz
nych, jak np. Medline.

MeSH uznaje się za język hybrydowy, który przeszedł ewolucję od języka haseł 
przedmiotowych do języka deskryptorowego. Występuje w „dialekcie” baz danych 
oraz „dialekcie” katalogów bibliotecznych, który charakteryzuje mniejsza liczba te
matów dopuszczonych do stosowania oraz większa liczba określników^ .̂

Od 1990 r. równolegle wiele krajów prowadzi prace nad narodowymi wersjami 
MeSH, m.in. Francja, Niemcy, Portugalia, Hiszpania, Rosja, Czechy, Słowacja, Węgry, 
Finlandia, Szwecja i Norwegia. Struktura tych wersji dostosowana jest do lokalnych 
potrzeb komunikacyjnych oraz zasobów informacyjnych"*®. Pierwsza polska wersja 
MESH-a (por. niżej) przygotowana została w Głównej Bibliotece Lekarskiej. Obec
nie język ten jest też rozwijany konsorcjalnie w projekcie MeSH.pl, tzn. w pracach 
nad nowymi terminami uczestniczy zespół naukowych bibliotek medycznych.

Funkcjonowanie MeSH-a wymaga stałej aktualizacji ujętych w nim pojęć oraz 
niezwykłej staranności podczas indeksowania dokumentów. Trudność polega na 
właściwym doborze terminów-w języku tym bowiem stosuje się wysoko specjali
styczne pojęcia z zakresu nauk o zdrowiu, a więc użytkownik bez odpowiedniego przy

L. A. Bielicką, E. Ścibor: op. c it, s. 7.
Tamże, s. 16.
Medical Subject Headings [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.nlm.nih.gov/ 

m esh/dostęp 11.08.2008 r.
Zob. E. Bohatkiewicz, K. Jenner-Utrat, A. Krzyk, A. Uryga: M odel opracowania rzeczowego 

a organizacja i zarząckanie informacją w Bibliotece Medycznej UJ. „Biuletyn GBL” 2000, vol. 46 
nr363,s. 13-29.

“ Tamże, s. 27.
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gotowania (znajomości terminologii medycznej) może mieć trudności w wyszuki
waniu za pomocą tego języka.

7.5.1.1. Warianty gramatyczne terminów zdrowotnych
Wyszukiwarki w serwisach (np. PubMed, OVID) nie zawsze przygotowane są do 

właściwego reagowania na pytania informacyjne stawiane przez użytkowników, zwłasz
cza osoby nie związane z naukami o zdrowiu, nie posługujące się specjalistyczną termi
nologią. Literatura opisuje przypadki wyszukania nieodpowiednich dokumentów ze 
względu na niewłaściwy dobór terminów wyszukiwawc^ch (specj alislycznych lub po- 
tocznych)**’. Medline np. nie został zaprojektowany dla użytkowników spoza sektora, 
nie reaguje bowiem właściwie na zmiany form gramatycznych terminów opisujących 
np. obja^^y fizjologiczne. W wypadku podania słów nie znajdujących się w indeksie, nie 
przeprowadzi automatycznej konwersji na terminy MeSHa.

Jeśli system opieki zdrowotnej zakłada, że pacjenci posiadają potrzebne informa
cje zdrowotne i na ich podstawie podejmują decyzje dotyczące swojego ewentualne
go leczenia, musi nie tylko zapewnić im dostęp do źródeł łych informacji, ale również 
zagwarantować, że będą oni mogli -  przy posiadanych kwalifikacjach zdrowotnych 
i informacyjnych -  samodzielnie i skutecznie z nich korzystać. Konieczne jest więc 
takie prowadzenie indeksów, aby uwzględniały one jak najpełniej pojęcia używane 
przez pacjentów i bezbłędnie „przekładały” je na terminy ze stosowanego w danym 
serwisie języka informacyjno-wyszukiwawczego.

Zebranie wszystkich terminów to zadanie, Ictórego końca nie można założyć. Ważne 
jest jednak także śledzenie pewnych metod pracy użytkowników i odpowiednie do nich 
dostosowywanie sposobu funkcjonowania mechanizmów wyszukiwawczych.

7.5.2. Polskojęzyczne wersje MeSH

Jak wspomniano wyżej, pierwsza polska wersja MeSH -  Tezaurus medyczny pol- 
sko-angielski. Polska wersja MeSH*^ -  powstała w Głównej Bibliotece Lekarskiej 
w latach \978-\979. Hasła polskie tworzono napodstawie bogatej literatury medycz
nej: słowników mianawnictwa, encykłopedii specjalistycznych, podręczników, bieżą
cych czasopism. Wykorzystano ponad350źródeł. Od 1979r. tezaurus stosowany jest do 
opracowywania charakterystyk treściowych dokumentów polskiego piśmiennictwa 
medycznego, rejestrowanych w bazie Polskiej Bibliografii Lekarskiej, oraz do sporzą
dzania wyszukiwawczych zapytań informacyjnych*'^. W słowniku polskim znajdowa
ły się ponadto terminy nie pochodzące ze źródła oiyginalnego, a dotyczące specyficz- 
nycłi krajowych warunków, organizacji opieki zdrowotnej, nazw anatomicznych itd. 

Artykuł deskryptorowy obejmował następujące elementy:
•  numer rejestracyjny w bazie,
•  deskiyptor polski,
•  kody MeSH,
•  deskryptor źródłowy angielski,
•  askiyptoiy (synonimy) polskie,
•  askiyptor łaciński (w większości wypadków nazw anatomicznych, organizmów bio

logicznych i chorób),
"  Por. Sieviert M. С., Patrick T. B., Reid J. C.: Need a bloody nose be a nosebleed? Or, lexical va

riants саш е surprising results. „Bulletin o f Medical Library Association” 2001, vol. 89 nr 1, s. 68-70. 
Tezaurus medyczny polsko-angielski. Polska wersja MeSH. Warszawa 1995.

"  Tamże. Cz. 1. Układ alfabetyczny, s. V.



•  hasło przedmiotowe -  odpowiednik deskryptora w Słowniku haseł z  dziedziny 
medycyny i nauk pokrewnych wydawanym w GBL,

•  deskiyptor kojarzeniowy (towarzyszący),
•  deskryptor rosyjski z systemu MEDINFORM*®.

Deskryptoiy tezaurusa były jedno- lub wielowyrazowymi wyrażeniami języka 
naturalnego. Z bazy terminów uzyskiwano: układ alfabetyczny pełny, układ alfabe
tyczny skrócony, układ systematyczny (liierarchiczny), układ permutacyjny, wykaz 
deskiyptorów MeSH (angielsko-polski i polsko-angielski), wykaz askiyptorów łaciń
skich i wykaz haseł przedmiotowych Słownika haseł z  dziedziny medycyny i nauk 
pokreimych^'.

Układ alfabetyczny zawiera wykaz terminów tezaurusa oraz zachodzące między 
nimi relacje. Słownictwo dzielono na dwie kategorie: zasadnicze (dcskryptory 
i askryptory) oraz pomocnicze (hasła klasyfikacyjne, modyfikatory, deskryptory 
obowiązkowe i określniki katalogowe (rzeczowe dodatkowe, geograficzne, formalne 
oraz językow e)O d 2005 r. Tezaurus dostępnyjest w formie bazy danych Tez- 
MeS№3.

Przed wprowadzeniem Tezaurusa polskie biblioteki medyczne stosowały dzie
dzinowy język haseł przedmiotowych oparty o Słownik hasełprzedmiotozuych z  dzie
dziny medycyny i nauk pokrewnych, opracowany przez Stanisława Konopkę.

Jednocześnie konsorcjum akademickich bibliotek medycznych opracowuje 
Kartotekę haseł przedmiotowych MeSH2007- wersja połska^ zawierającą polskie 
odpowiedniki haseł oiyginalnych, z których część przejęto z Tezaurusa medycz
nego, a pozostałe utworzono z uwzględnieniem polskiej terminologii medycznej 
zawartej w Wielkim słowniku medycznym^^ oraz innych publikacjach słowniko
wych i naukowych. Kartoteka M eSH  powstaje od 1997 r. jako wspólne przedsię
wzięcie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego 
w Poznaniu i Biblioteki Medycznej Collegium Medicum UJ w ICrakowie. Zawiera 
ona ponad 24 ООО polskich deskryptorów głównych i prawie 550 ООО deskryptorów 
rozwiniętych.

Kartoteka MeSH została wdrożona w następujących systemach bibliotecznych*^:
•  Horizon (Poznań 1997, Łódź 1998),
•  VTLS (Kraków 1999),
•  Aleph (Katowice, Szczecin 2001)
•  oraz do prac w ramach projektu NUKAT (Narodowy Uniwersalny Katalog) 

w 2003 r.

Tezaurus medyczny polsko-angielski. Cz. 1. Op. cit., s. V-VI.
Tamże, s. V1-VIII.

”  Tamże, s. IX.
“  Szerzej zob. Główna Biblioteka L ekarska- bazy danych [dokument elektroniczny]. Tryb do

stępu: http://www.gbl.waw.pl dostęp 29.10.2008.
’■* Zob. Kartoteka haseł przedmiotowych M eSH 2007-w ersja  polska  [dokument elektroniczny]. 

Tryb dostępu: www.mesh.pl dostęp 11.08.2008 r.
”  Warszawa 1996.
“  Zob. też: A. Uryga: Kartoteka haseł przedmiotowych M eSH 2002 wersja angielsko-polska. 

Materiały niepublikowane konferencji ogólnopolskiej „Informacja naukowa bibliotek medycznych 
w Polsce”. Łódź, 24-25.11.2003 r.

http://www.gbl.waw.pl
http://www.mesh.pl


7.5.3. Unified Medical Language System (UMLS)̂ ’

Wftiedycyniefunkcjonuje kilka systetitów kodowania oraz indeksowania i opisy
wania całości zjawisk zuystępiijących w ochronie zdrowia, w zależności odfunkcji 
i potrzeb informacyjnych. Od kilku lat trwa proces łączenia różnorodnych (ze zuzględu 
na swojefunkcje) struktur terminologicznych w Zunifikowany System Języka Me
dycznego UMLS, w którego rozmjanie mocno zaangażowanajest National Library of 
Medicine. Projekt ten zakłada możliwość tworzenia narodowych substytutów jako 
melojęzycznych części metatezaurusa. Znalazł on szczególne zastosowanie w dostępie 
do bazy MEDLINE GRATEFULU\

Prace nad stworzeniem UMLS rozpoczęły się w 1986 r. w National Library of 
Medicine. Przyświecała im idea stworzenia optymalnego narzędzia wyszukiwania in
formacji biomedycznej z różnych źródeł, w tym m.in. z elelctronicznej dolcumentacji 
pacjenta oraz z baz danych bibliograficznycłi i falctograficznych.

W ramach projektu stworzono trzy tzw. „źródła wiedzy” knowledge sources):
metatezaurus {UMLSMetathesaurus), specjalistyczny leksykon {SPECIALIST 
Lexicon) i sieć semantyczną {UMLS Semantic Network).

Pierwsze ze źródeł -  Metatezaurus -  to ujednolicony format stworzony na pod
stawie ponad 60 słowników i klasyfikacji biomedycznych, który zawiera różne (wszel- 
kie możliwe ?) nazwy tych samych pojęć i pozwala prowadzić vtyszukiwania, stosując je 
jednocześnie. Zachowuje nazewnictwo, znaczenie, kontekst hierarchiczny i relacje 
wewnętrzne zawarte w słownikach źródłowych, dodaje do każdego pojęcia podstawo
we informacje, tworzy nowe relacje między terminami przejętymi z różnych źródeł. 
Dzięki niemu oprogramowanie może przełożyć zapytanie informacyjne użytkownika 
na instrukcję wyszukiwawczą. Z Metatezaurusa powinni w pierwszej kolejności korzy
stać twórcy elektronicznych systemów informacyjnych, ale może on być również sto
sowany przez projektantów baz danych, bibliotekarzy i innych pracowników informa
cji.

Metatezaurus ma wiele zastosowań. Wiąże w swojej strukturze różne słowniki 
biomedyczne i Idiniczne, stanowi narzędzie wyszukiwania informacji w źródłach elek
tronicznych, umożliwia łączenie elektronicznej dokumentacji pacjenta z bazami bi
bliograficznymi, pełnotekstowymi czy faktograficznymi, pozwala na obróbkę języka 
naturalnego i automatyczne indeksowanie i wprowadzanie danych.

Oprogramowanie MetamorphoSys jest częścią UMLS. Umożliwia jego użytkow
nikom rezygnowanie ze słownictwa nieprzydatnego w konkretnych zastosowaniach 
czy tych jego grup, na korzystanie z któiych nie mają uprawnień.

Leksykon z kolei zawiera informacje syntaktyczne dotyczące wielu terminów, wy
razy języka angielskiego (również czasowniki) oraz słowa nie występujące w metate- 
zaurusie. Sieć semantyczna obejmuje informacje o rodzajach lub kategoriach (np. 
choroba lub syndrom, wirus), do których przypisane są pojęcia z metatezaurusa 
i wszelkie powiązania między nimi (np. wirus wywoduje chorobę lub objaw).

UMLS i towarzyszące mu oprogramowanie znajduje wiele zastosowań, m.in. 
w tworzeniu elektronicznej dokumentacji pacjenta, analizie programów kształcenia, 
obróbce języka naturalnego, wyszukiwaniu informacji. Instytucja sprawcza -  tzn. 
NLM -  stosuje go m.in. w serwisie PubMed i własnym systemie wyszukiwawczym.

”  Unified M edical Language System [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www. 
nlm.nih.gov/research/umls/umlsmain.html dostęp 11.08.2008 r.

E. Bohatkiewicz et al.: op. cit., s. 27.
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Leksykon SPECIALIST został opracowany jako podstawa słownikowa systemu prze
twarzania języka naturalnego SPECIALIST. Stanowi w założeniu słownik języka angiel
skiego, zawierający wiele terminów z medycyny i nauk pokrewnych (spccjalislycznycłi 
i potocznych). Każde hasło obejmuje informacje syntaktyczne, morfologiczne i ortogra
ficzne, a także różne formy gramatyczne. Dzięki niemu użytkownik nie musi koncentro
wać się na poszukiwaniu właściwej formy poszukiwanego terminu (liczba pojedyncza lub 
mnoga, różnice deklinacyjne czy koniugacyjne).

Struktura semantyczna (Semantic Network) jest podstawą kategoryzacji wszyst
kich terminów uwzględnionych w Metatezaurusie. Podane tam są informacje szczegó
łowe o każdym pojęciu, struktura zaś informuje o podstawowych kategoriach seman
tycznych, do których ono należy, oraz wskazuje relacje, jakie mogą łączyć te kategorie.

Kategorie semantyczne są w omawianej strukturze ogniwami powiązanymi pew
nymi relacjami. Grupy podstawowe to: organizmy, struktury anatomiczne, funkcje 
biologiczne, przedmioty chemiczne i fizyczne czy wreszcie idee. Aktualny zakres tych 
kategorii jest bardzo szeroki, pozwala na porządkowanie wielu terminów reprezentu
jących odmienne dziedziny.

Pierwsza relacja jest relacją hierarchiczną, porządkującą terminy w strukturze 
i określającą jednocześnie szczegółowe kategorie, do których przynależy słownictwo 
ujęte w Metatezaurusie. W strukturze uwzględniono także relacje niehierarchiczne 
pięciu różnych rodzajów. Są to;
•  powiązany fizycznie {zxvg.physically related to),
•  powiązany przestrzennie i&ng. spatially related to),
•  powiązany czasowo {sng. temporally related to),
m powiązany funkcjonalnie (zng.functionally related to),
•  powiązany pojęciowo conceptually related to).

Relacje te wiążą wszystkie terminy wyższego rzędu (zawsze wtedy, gdy jest to 
możliwe) i są w związku z tym „przerzucone” na wszystkie przypisane im terminy 
niższego rzędu. I tak na przykład relacja „proces” łączy kategorie „funkcje biologicz
ne” i „organizm”, a przez to również „funkcje organów i tkanek” (podlegające termi
nowi szerszemu „funkcje fizjologiczne” i dalej -  „funkcje biologiczne”) z terminem 
„zwierzę” (które jest „organizmem”).

Istnieją także relacje między terminami wyższego rzędu, które niekoniecznie automa
tycznie przenoszą się na podlegające im terminy niższego rzędu, lub dla których takie prze
niesienie jest niemożliwe (np. w przypadku kategorii „proces umysto^^y” i „roślina”).

UMLS, jak wspomniano wcześniej, znajduje zastosowanie w produktach wła
snych amerykańskiej National Library of Medicine, tzn. w PubMed i wyszukiwarce 
własnej NLM. Ponadto stosowany jest m.in.:
•  CliniWeb International — indeks wybranych informacji klinicznych dostępnych 

w Internecie,
•  Medical World Search — wyszukiwarka tekstów z wybranych stron medycznych 

w Internecie,
•  Metaphrase -  narzędzie przeznaczone dla pracowników merytorycznych i admini

stracyjnych służby zdrowia, konwertuje wyrażenia języka naturalnego w terminy 
języków informacyjno-wyszukiwawczych®’.

”  Informacje do tej części rozdziału przytoczono na podstawie strony internetowej UMLS 
w National Library o f  Medicine. Tryb dostępu; http;//www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/umls.html 
dostęp 23 .П.2007Г.

http://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/umls.html


7.5.4. Klasyfikacja trójwymiarowa R. Jachowicza

Warto wspomnieć również o (historycznej już) propozycji Ryszarda Jachowicza®", 
dotyczącej zastosowania klasyfikacji nie tylko do materialówpowstających w językach 
naturalnych, ale również do całej dokumentacji \\\mczn&\,obejmującq takie doku
menty, ja k  historia choroby, wyniki badań pomocniczych (analizy laboratoryjne, 
zdjęcia rentgenowskie itp.) i inn^^.

W 1967 r. R. Jachowicz o p r a c o w a ł trójwymiarową -  polihierar- 
chiczną, specjalistyczno-uniwersalną. Zasada takiej klasyfikacji polega na budowa
niu dla określonej dziedziny kilku zrębów (układów hierarchicznych), których kla
sy główne są pojęciami o szczególnym znaczeniu dla danej dziedziny. Jeżeli za 
dziedzinę uznana zostanie dyscyplina naukowa -  klasą główną zrębu pierwszego 
będzie przedmiot badań danej dyscypliny. Dwa lub więcej zrębów stanowią „dwu
wymiarowy” obraz dziedziny. Natomiast zrąb trzeci (klasa główna „rzeczywi
stość”) stanowi skrótową klasyfikację uniwersalną, która łączy sposób organiczny 
poszczególne klasyfikacje tego typu, nadając im „trzeci tuymiar” i powodując, że 
przenikają się one wzajemnie^^.

Koncepcję tę autor wykorzystał, b\xA\i]?f.Klasyfikaqęszpitaloznawstwa, zaakcep
towaną przez Polskie Towarzystwo Szpitalnictwa w 1967 r. i wykor^stywaną w Biblio
grafii Bieżącej Szpitaloznawstwa“ . Zastosowano tam trzy zręby: A -  zakłady opieki 
zdrowotnej i społecznej, В -  nauki medyczne oraz С -  rzeczywistość.

R. Jachowicz zwracał również uwagę na potrzebę wprowadzenia w naukach medycz
nych takiego języka wyszukiwania dokumentów, który będzie najbardziej efektywny 
z  punktu widzenia ogółu dziedzin wiedzy oraz potrzeb działalności praktycznej czlo- 
wieka^. T  aka interpretacja zgodna jest z założeniem przyjętym dla niniejszych rozwa
żań, skoncentrowanych wokół potrzeb informacyjnych indywidualnych użytkowników 
informa^i o zdrowiu, zarówno związanych zawodowo z tą dziedziną wiedzy, jak i laików 
w tym zalesie. R. Jachowicz, konsekwentnie, zaproponował strukturę polskiego tezau
rusa dla pojedynczej gałęzi medycyny, specjalistyczno-uniwersalnego. Powinien on 
obejmować następujące części:

A -  indeks deskryptorów specjalistycznych z dziedziny danej dyscypliny nauko
wej (w układzie alfabetyczno-hierarchicznym),

В -  indeks deskryptorów ogólnych z dziedziny medycyny (w układzie alfabetycz
no-hierarchicznym) ,

С -  modyfikatory wspólne dla całego zakresu nauk medycznych,
D -  skrótowy indeks deskryptorów dla całokształtu wiedzy i działalności prak

tycznej człowieka,
E — modyfikatory czasu,
F -  modyfikatory pojęć geograficznych,
G — modyfikatory formy dokumentów,
H -  część systematyczna^.

R. Jachowicz: Zagadnienie klasyfikacji i indeksowania w zakresie nauk medycznych. „Aktualne 
Problemylnformacji i Dokumentacji” 1972, nr 2, s. 16-23.

“ Tamże, s. 16.
“ Tamże, s. 18.
“ Tamże, s. 18.
“  Tamże, s. 22.
“  Tamże, s. 22-23.



7.6. Tezaurusy stosowane w działalności kulturalnej

Opisane poniżej narzędzia lingwistyczne powstawały najczęściej dla potrzeb 
opracowania rzeczowego dokumentów produkowanych i/lub gromadzonych przez 
ich instytucje „macierzyste”. Ze względu na intensyfikację współpracy międzynaro
dowej, okazały się również przydatne dla usprawnienia tejże pod względem komuni
kacji i przepljwu danych.

7.6.1. Tezaurus UNESCO^
Tezaurus UNESCO jest narzędziem lingwistycznym w formie kontrolowanej 

listy terminów, stosowanym w opracowaniu rzeczowym działalności statutowej tej 
organizacji, a więc: wydarzeń, programów, dokumentów itd. dotyczących edukacji, 
nauki, kultuiy i komunikacji. Podlega stałej aktualizacji, odpowiednio do działań 
podejmowanych przez UNESCO. Aktualnie (2007) obejmuje ok. 7 tys. terminów 
w języku angielskim (dostępne są również inne wersje językowe). Tezaurus był 
tworzony z założeniem jego dynamicznego charakteru, z przekonaniem, że czynniki 
kulturowe mają decydujące znaczenie dla rozwoju cywilizacji. Jednocześnie pod
kreślano jego narzędziowy, a nie definicyjny charakter, tzn. wykorzystanie go do in
deksowania dokumentów, a nie do kategoryzowania pojęć.

Bazą konceptualną są dokumenty wydawane przez UNESCO, przede wszystkim 
te, które wyjaśniają znaczenie stosowanych pojęć. Ich zakres może stanowić dla czy
telnika wskazówkę dotyczącą interpretacji terminologii. Tezaurus musi również 
uwzględniać problem różnic m ięd^ poszczególnymi kulturami świata, a więc zacho
wać dość wysoki poziom ogólności.

Dział kultury (3) jest jednym z siedmiu części tezaurusa-obok edukacji, nauk 
ścisłych, nauk społecznych i humanistycznych, informacji i komunikacji, polityki/ 
prawa/ekonomii oraz krajów i ich grup. W podziale hierarchicznym mieści w sobie 13 
następujących podkategorii:

3.05 kultura {culture) antropologia kulturowa, zmiana kulturowa, warunki kultu
rowe, twórczość kulturowa {cultural creatioń), zróżnicowanie kulturowe, tożsamość 
kulturowa, interakcja kulturowa, badania kulturowe, systemy kultuiy, kultura, kultu
ry narodowe

3.10 polityka kulturalna i planowanie {cultural policy and planning)
3.15 filozofia i etyka {philosophy and ethics)
3.20 religia {religion)
3.25 historia {history)
3.30 językoznawstwo {linguistics)
3.35 języki {languages)
3.40 literatura {literature)
3.45 sztuki piękne {art-style, teorie, artyści, sztuka narodowa)
3.50 sztuki wizualne {visualarts -  takie jak architektura, dekoratorstwo, malar

stwo, rzeźba, grafika, rękodzieło, fotografia, ceramika, metaloplastyka)
3.55 sztuki audiowizualne i performing {performingarts -  jak teatr, taniec, kino, 

filmy, muzyka, akrobatyka, cyrk)

“  UNESCO THESAURUS [document elektroniczny]. Tryb dostępu: http://databases.unesco. 
org/thesaurus/ dostęp 11.08.2008 r. Zob. też Międzynarodowy tezaurus rozwoju kultury. Oprać. J . Viet. 
Paryż 1980.

http://databases.unesco


3.60 muzea {museums)
3.65 działalność rozrywkowa {leisure -  instytucje i oferta spędzania czasu wolne

go, w tym także turystyka).
Już ta krótka lista podkategorii podkreśla wspomniany, narzędziowy charakter 

tezaurusa i jego ograniczone w założeniach zastosowanie do opisu dokumentów przy
gotowywanych i/lub gromadzonych w serwisach informacyjnych UNESCO.

7.6.2. Thesaurus on Art and Cultural Policieŝ ’

The Boekman Foundation, jedna z organizacji pełniących funkcje obserwatoriów 
kultury, opracowała tezaurus kultury i sztuki dla potrzeb nieformalnej międzynarodo
wej sieci ośrodków dokumentacji w dziedzinie kultury Resources for Cultural Policy 
in Europe RECAP^*. Punktem wyj ścia był tezaurus oparty na Uniwersalnej Klasyfikacji 
Dziesiętnej, opracowany dla potrzeb biblioteki Fundacji Boekmana. Zapotrzebowanie 
na takie narzędzie wynika z braku odpowiedniego gotowego zasobu terminologiczne
go. Tezaurus stosowany jest przede wszystkim w celu ujednolicenia terminologii 
o zasięgu europejskim, co pozwala na łatwiejsze orientowanie się w zasobach poszcze
gólnych placówek. Jest on stale rozwijany pod względem zasobu leksykalnego i relacji 
między terminami. Powstawał oryginalnie w języku duńskim, następnie opracowano 
dlań wersję angielską, w planach są dalsze tłumaczenia. Dobór słownictwa podlega kry
terium użytkowników, którymi są nie tylko pracownicy sektora kultury i jego decydenci, 
ale również odbiorcy zróżnicowanej oferty kulturalnej, a więc społeczeństwo.

Tezaurus ma strukturę fasetową, w której leksylca zorganizowana jest na pierw
szym poziomie podziału w kilkunastu fasetach głównych, takich jak: polityka kultu
ralna, sztuki piękne, muzea, literatura, muzyka, teatr, architektura, film, artyści, ko
munikacja i media, biblioteki i dokumentacja, społeczeństwo, prawo, administracja 
publiczna, ekonomia i finanse, handel, produkcja, nauka, edukacja, rynek pracy, czas 
wolny, organizacje, demografia, zdrowie. Ta przykładowa lista ilustruje—podobnie 
jak w wypadku Tezaurusa UNESCO — różnorodność terminów wykorzystywanych 
w opisie dokumentów dotyczących życia kulturalnego państw i społeczeństw.

7.6.3. Tezaurus European Heritage Network̂ ^

Tezaurus ten (przyjęty również przez Radę Europy jako narzędzie w jej działal
ności dokumentacyjnej w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego) został opraco
wany przez European Heritage Network (HEREIN)™. Z założenia miał ułatwiać do
stęp do różnych dokumentów krajowych dotyczących prawa, administracji, wiedzy 
praktycznej i naukowej oraz polityki w odniesieniu do ochrony dziedzictwa kulturo
wego. Obejmuje ponad 500 (2005^') terminów, jest dostępny w 13 językach (angiel-

”  The Boekman Foundation: Thesaurus on Art. And Cultural Policies [dokument elektroniczny]. 
Tryb dostępu: http://www.boekman.nl/EN/index.html dostęp 11.08.2008 r.

“  Resources for Cultural Policy in Europe [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www. 
recap-network.org/ dostęp 11.08.2008 r.

‘’ Tezaurus European Heritage Network [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www. 
european-heritage.net/sdx/herein/thesaurus/introduction.xsp dostęp 11.08.2008 r.

™Zob. http://www.european-heritage.net dostęp 11.08.2008 r.
”  Council o f  Europe presents new translation software on cultural heritage issues [dokument elek

troniczny]. Tryb dostępu: http;//www.coe.int/T/E/Com/Press/News/NoteRedac2005/2005101 l_pa- 
trimoine.asp dostęp 11.08.2008 r.

http://www.boekman.nl/EN/index.html
http://www
http://www
http://www.european-heritage.net
http://www.coe.int/T/E/Com/Press/News/NoteRedac2005/2005101


ski, francuski, niemiecki, hiszpański, holenderski, bułgarski, polski, słoweński, li
tewski, chorwacki, grecki, węgierski, rumuński), trwają prace nad kolejnymi wersja
mi. Co ważne, jest to taki tezaurus wielojęzyczny, w którym nie wskazano jednego 
języka jako nadrzędnego-wszystkie są traktowane równorzędnie. Wymaga to 
szczególnie uważnego przyjmowania terminów i określania relacji między nimi. 
Terminy pochodzą z dokumentów prezentujących narodową politykę w zakresie 
ochrony dziedzictwa narodowego z różnych krajów.

Tezaurus HEREIN zawiera ustandaiyzowaną terminologię z obszaru dziedzic
twa architektonicznego i archeologicznego. Ma być narzędziem pomocnym użyt
kownikom w skutecznym poszukiwaniu źródeł informacji. Jego tworzenie w każdym 
zjęzyków zakładało wprowadzenie jak największej liczby relacji równoważności, hie
rarchii i kojarzenia między terminami przyjmowanymi do zasobu leksykalnego, 
zgodnie z odpowiednimi normami ISO 2788 (guidelines for establishment and deve
lopment ofmonolingual thesauri) oraz ISO 9564 {Guidelinesfor establishment and de
velopment of multilingual thesauri). T  erminy te przejmowano z dokumentów doty
czących polityki ochrony dziedzictwa kulturowego w Europie.

Leksyka zawarta w tezaurusie zorganizowana jest w klasach (kategoriach) tema
tycznych. Każda taka klasa to uporządkowana grupa deskryptorów i askiyptorów po
wiązanych z terminem głównym. Wyróżnia się następujące kategorie terminów: tzw. 
agencje (agents -  organizacje i ludzie), kategorie dóbr kultury {heritage category), 
systemy dokumentacji {documentation), system prawny {legal systems), rodzaje 
działań (j.nterventions), szkolenie zawodowe, zawody, kompetencje (professionaltra
ining, skills and qualifications), metody komunikacji, pobudzanie świadomości pu
blicznej {access and interpretation), system ekonomiczny i finansowy {economic and 
financial systems), koncepcje główne {broad concepts). Dla każdego z deskiyptorów 
podano w tezaurusie określenie zakresu, nie może być ono jednak traktowane rów
noważnie z definicją terminu przyjętego jako deskiyptor.

7.6.4. EUROVOC -  tezaurus Unii Europejskiej’̂
Tezaurus ten jest narzędziem wielojęzycznym obejmującym terminologię z za

kresu działalności Unii Europejskiej. Jego podstawowym celem jest również wyko
rzystanie w opracowaniu rzeczowym dokumentów w instytucjach UE oraz w proce
durach wyszukiwania informacji przez użytkowników. Pełne zastosowanie znajduje 
on już w Parlamencie Europejskim, parlamentach narodowych i regionalnych w Eu
ropie, niektórych ministerstwach oraz organizacjach europejskich. EUROVOC funk
cjonuje obecnie (2008) w 22 językach urzędowych UE oraz w ję^ku chorwackim jako 
języku państwa kandydującego. Zapewnia jednoczesny dostęp do 4 wersji języko
wych. Ze względu na uniwersalny niemal zakres stosowania wśród deskryptorów 
znajdują się pojęcia na wysokim poziomie ogólności.

EUROVOC ma strukturę wielopoziomową, składającą się z tzw. pól (fields), ozna
czanych kodem dwucyfrowym i mikrotezaurusów {microthesauri)-, terminologia uję
ta w tych ostatnich oznaczana jest kodami czterocyfrowymi. Mikrotezaurusy stano
wią rozwinięcie terminologii w obrębie danego pola.

Zagadnienia związane z kulturą nie zostały ujęte w samodzielnym tezaurusie, ale 
„rozdzielone” pomiędzy kilka z nich. Największą ich część ujęto w mikrotezaurusie 
„Zagadnienia społeczne” {social questions) -  2831. kultura i religia, w następującym

EUROVOC Thesaurus [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://europa.eu/eurovoc/ do
stęp 11.08.2008 г.

http://europa.eu/eurovoc/


podziale podstawowym: kultura (9 terminów), polityka kulturalna (24 terminy), re- 
ligia (21 terminów), sztuka (12 terminów). Uwzględniono tu m.in. pojęcia takie, jak: 
akulturacja, kultura regionalna, różnice kulturowe, ruch kulturalny, polityka kultu
ralna, dziedzictwo kultury, mecenat, muzeum, przemysł kulturowy, twórczość arty
styczna, upowszechnianie kultuiy, wydarzenie kulturalne, sztuka, literatura, muzyka, 
sztuki piękne, malarstwo, zawód artysty czy zawód literata.

Ponadto pojęcia związane z kulturą znajdują się w mikrotezaurusie „Oświata 
i komunikacja”, w działach 3221. dokumentacja, 3226. komunikacja społeczna, 3231. 
informacja i przetwarzanie informacji, 3236. technologia informacyjna i przetwarza
nie danych. Badania naukowe związane z kulturą określane być mogą z użyciem po
jęć z mikrotezaurusa „Nauka” -  3611. nauki humanistyczne (nauki społeczne -  ar
cheologia, etnologia, etnografia), 3606. nauki przyrodnicze i stosowane (nauki 
stosowane -  informacja naukowa). Do opisu niektórych aspektów kultuiy wykorzy
stuje się również terminy z innych mikrotezaurusów, np. w odniesieniu do zarządza
nia całym sektorem lub poszczególnymi instytucjami -  terminy z kategorii „Zycie 
polityczne”, „Stosunki międzynarodowe” lub „Organizacje międzynarodowe”.

Należy pamiętać, że problematyka kultury pojawiła się w dokumentach UE do
piero na początku lat dziewięćdziesiątych XXw.” . Działalność Unii w tym zakresie 
polega głównie (podobnie j ak w innych obszarach) na promowaniu współpracy państw 
członkowskich w popularyzacji kultury i historii narodów Europy, zachowaniu dzie
dzictwa kulturowego, rozwoju twórczości artystycznej.

7.6.5. The Getty Vocabulary Programme’̂'

Terminologia związana ze sztuką, architekturą i kulturą materialną jest porząd
kowana w narzędziach lingwistycznych tworzonych w ramach The Getty Vocabulary 
Programme’* w Getty Research Institute (GRI) należącym do The J. Paul Getty 
Trust’®, działającym jako mecenas sztuki na zachodnim wybrzeżu USA (Los Ange
les) od lat pięćdziesiątychXXw. Instytucja ta ma przede wszystkim cele edukacyjne 
i naukowe, jej działalność koncentruje się na sztukach wizualnych. Szczególną uwagę 
zwraca się na ich promocję i popularyzację, prowadzenie badań naukowych oraz dzia
łalność konserwatorską.

Narzędzia lingwistyczne GRI są zgodne z normami ISO i NISO dotyczącymi 
budowy tezaurusów. Mogą być stosowane w procesie opracowania rzeczowego zbio
rów (dzieł sztuki, architektury, materiałów archiwalnych czy bibliograficznych), jako 
podstawa wiedzy dla badań naukowych i pomocne narzędzie informacyjno-wyszuki-

Art. 151 Traktatu z M aastricht stwierdzał m.in., że Wspólnota będzie działała na rzecz rozwoju 
kultur państw członkowskicłi, z poszanowaniem ich różnorodności, mając na względzie europejskie dzie
dzictwo kulturowe. Zob. Europa Glossary [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.euro- 
pa.eu.int/scadplus/glossao'/culture_en.htm dostęp 11.08.2008 r.

’■■Ten podrozdział je s t fragm entem tekstu M. Kisilowskiej. Organizowanie zasobów wiedzy
0 kulturze w świetle wybranych narzędzi lingwistycznych. W: Organizowanie środowiska informacji
1 wiedzy. Praca zb. pod red. K. Materskiej, E. Chuchro, B. Sosińskiej-Kalaty. Warszawa 2008, s. 99- 
117.

”  Getty Research Institute: The Getty Vocabulary Program. 2007 [dokument elektroniczny]. 
Tiyb dostępu: http://www.getty.edu/research/conducting-researcli/vocabularies/ dostęp 8.02.2007.

The J. Paul Getty Trust. 2007 [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.getty. 
edu dostęp 19.02.2007.

http://www.euro-
http://www.getty.edu/research/conducting-researcli/vocabularies/
http://www.getty


wawcze, przede wszystkim w instytucjach, takich jak: muzea, biblioteki związane te
matycznie ze sztuką, archiwa. Ich zakres obejmuje architekturę, sztukę i kulturę 
materialną.

Тгту główne tezaurusy tworzone w GRI to: The Art & Architecture Thesaurus 
(AAT), The Union List of Artist Names (ULAN) oraz The Getty Thesarus o f Geogra
phic Names (TGN).

The Art & Architecture Thesaurus (AAT) obejmuje ponad 34 tys. pojęć od
zwierciedlonych w 131 tys. terminów, opisów, cytatów bibliograficznych itp., dotyczą
cych sztuk pięknych, architektury, dekoracji, materiałów archiwalnych i kultury ma
terialnej; nie zawiera jednak nazw własnych, które znaleźć można w pozostałych 
tezaurusach. Jego początki sięgają późnych lat siedemdziesiątychXXw., kiedy-w od
powiedzi na zapotrzebowanie bibliotek i redakcji czasopism tematycznie związanych 
ze sztuką, później również muzeów i innych placówek kultury -  zaczęto opracowywać 
listy terminologiczne. Doboru terminów dokonuje zespół reprezentujący interesy 
różnych grup użytkowników -  instytucji kultury, naukowców, bibliotekarzy, archiwi
stów, językoznawców. Zgodnie z przyjętą w 1981 r. zasadą, słownictwo tezaurusa sta
nowi terminologia konieczna do realizacji procesów informacyjno-wyszukiwawczych 
w zakresie sztuk wizualnych i architektury (zasięg chronologiczny nieograniczony). 
Konstrukcja AAT odpowiada standardom krajowym i międzynarodowym; jest to 
tezaurus fasetowy, którego pierwotny projekt struktury odwoływał się do organizacji 
tezaurusa McSH. ATT pełni funkcję normatywną: spośród różnych form gramatycz
nych danego terminu lub wyrażenia (liczba pojedyncza, liczba mnoga, porządek na
turalny, porządek odwrócony, odmienne formy pisowni, synonimy) oraz synonimów 
jedna z nich wskazana jest jako preferowana, czyli deskryptor. Rekord dla każdego 
pojęcia obejmuje identyfikator numeryczny, terminy i wyrażenia, terminy powiązane 
(szczególnie relacją hierarchiczną), źródło danych i przypisy. Poszczególne fasety 
(jest ich 7) wyodrębniono, tworząc klasy terminów powiązanych ze sobą; są to np. 
pojęcia w dość swobodny sposób kojarzące się z twórczością człowieka {associated 
concepts, пр. piękno, metafora, wolność), cechy fizyczne (okrągły, przejrzystość), sty
le i okresy, osoby (drukarze, architekci, zakony), działania (wystawy, analizy, rysowa
nie, korozja), materiały, obiekty (malowidła, katedry, ogrody).

The Union L is t o f  Artist N am es  (ULAN) zawiera około 120 tys. rekordów, 
obejmujących niemal 300 tys. nazwisk, danych biograficznych i bibliograficznych 
dotyczących artystów i architektów. Jego zadania określa się analogicznie do tych 
wskazanych wyżej dla AAT, tzn. ma on służyć realizacji procesów informacyjno-wy- 
szukiwawczych oraz jako narzędzie pomocnicze dla badań naukowych. ULAN za
wiera nazwy artystów (pojęcie to obejmuje zarówno twórców indywidualnych, jak 
i grupy czy osoby prawne (np. biura projektów, archiwa, muzea), zaangażowanych 
w tworzenie i/lub produkcję dzieł architektury i sztuk wizualnych, z pominięciem 
aktorów, tancerzy i performerów), a także ich dane biograficzne.

Prace nad stworzeniem ULAN rozpoczęto w 1984 r., co było spowodowane 
z jednej strony zapotrzebowaniem środowiska, z drugiej -  koniecznością opracowa
nia słowników dla konstruowanych przez The Getty Institute zautomatyzowanych 
systemów informacyjnych. Dane w rekordzie mogą obejmować nazwiska, pseudoni
my, ich różne formy ortograficzne i/lub językowe, nazwiska zmienione, z których jed
no traktowane jest jako deskryptor. Poszczególne rekordy zawierają numer identyfi
kacyjny, nazwisko, powiązania z innymi artystami, źródła danych i przypisy. Tezaurus 
ma strukturę hierarchiczną płaską, dwie podstawowe gałęzie klasyfikacji stanowią 
„osoby fizyczne” i „osoby prawne”.



The Getty Thesants o f  Geographic Names (TGN) zawiera ponad 900 tys. re
kordów, dotyczących ponad 1 min nazwisk osób, nazw miejsc, opisów, dotyczących 
miejsc ważnych dla badań nad architekturą i sztuką. Za „miejsca” w TGN uznawane są 
zarówno obiekty wyróżnione według kryteriów administracyjnych i/lub politycznych 
(miasta, narody), jak i fizycznych (góiy, rzeki), zasięgi chronologiczny i geograficzny 
TGN są nieograniczone. Zaczęto go tworzyć w 1987 r. Podstawowa lista terminologicz
na powstała w oparciu o nazewnictwo geograficzne używane już w projektach GRI, jak 
również o rządowe bazy danych i kwerendy literaturowe.

Rekord w TGN obejmuje: numer identyfikacyjny, różne wersje nazw danego 
obiektu (różnojęzyczne, z różnych okresów historycznych itp.) -  z któiych jedna uzna
wana jest za preferowaną -  powiązania z innymi terminami w oparciu o przyjęte w TGN 
relacje, współrzędne geograficzne, uwagi, źródła danych oraz określnik „rodzaj miej
sca”, podający jego rolę/status (np. miejsce zamieszkane, stolica państwa). Kolejne ga
łęzie klasyfikacji są wyodrębnione według obecnego podziału politycznego i geograficz
nego świata, z pewnymi wyjątkami dotyczącymi niektóiych okresów historycznych.

7.7. Narzędzia organizacji wiedzy w środowisku sieciowym

Za konieczne narzędzia zarządzania systemami informacyjnymi uważa się meta- 
informacje, takie jak różnego typu systemy organizacji wiedzy^^oraz metadane, jak 
np. standardy opisu dokumentów elektronicznych (przykładowo Dublin Core Meta
data Element Set).

Systemy organizacji wiedzy są definiowane jako schematy porządkowania in
formacji, ułatwiające zarządzanie wiedzą. Na ich kształt i zasady tworzenia wpływ 
mają różnorodne czynniki, w tym kultura obszaru, w którym i dla którego zostały 
opracowane, specyfika zakresu (np. zróżnicowanie tematyki i szybki przyrost wie
dzy w obszarze medycyny vs. trudności w interpretacji pojęcia ЛмЙмга), język, wy
korzystywane narzędzia przetwarzania danych. Skuteczność funkcjonowania RSI 
zależy w znacznej mierze od zaimplementowanego w nim systemu -  a właściwie 
systemów -  organizacji wiedzy. Szeroki zakres powoduje, że informacji z obszaru 
domen reprezentowanych w RSI nie da się w prosty sposób opisywać za pomocą 
jednego tylko narzędzia. Ilość i różnorodność tych omówionych w niniejszym roz
dziale ilustrują wielość działań podejmowanych w celu doskonalenia aparatu infor- 
macyjno-wyszukiwawczego.

Zastosowanie systemów organizacji wiedzy w środowisku sieciowym wymaga 
zapewnienia ich współdziałania {interoperability), na które składają się następujące 
elementy’®:
•  możliwość zapewnienia wielojęzycznego dostępu do zasobów,
•  wzajemna kompatybilność (przekładalność) różnych systemów zastosowanych do 

obsługi tych samych zasobów,
•  sprawna komunikacja z oprogramowaniem i zasobami wiedzy.

Ich podstawową kategoryzację przedstawiła B. Sosińska-Kalata w pracy Systemy organizacji 
wiedzy w środowisku sieciowym. W: Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyj
nego. Op. cit., s. 141 -162. Zob. też B. Sosińska-Kalata: Tezaurusy w zmieniającym się środowisku wy
szukiwania informacji. W: Informacja w sieci. Praca zb. pod red. B. Sosińskiej-Kalaty, E. Chuchro 
i W. Daszewskiego. Warszawa 2006, s. 140-156.

Szerzej zob. B. Sosińska-Kalata: Tezaurusy... Op. cit., s. 147-150.



•  standardy wymiany danych oraz budowy elektronicznych narzędzi kontroli słow
nictwa wyszukiwawczego ze standardami metadanych odnoszącymi się do struktu
ry rekordu (Dublin Core, XML, XFML).

Interoperacyjność rozumieć więc można jako techniczne współdziałanie elek
tronicznych systemów kontroli słownictwa z systemami przechowywania i wyszu
kiwania informacji (przesyłanie danych, „klikanie” na słownictwo w tezaurusie 
w celach wyszukiwawczych; także wyszukiwanie rozwijane; dołączanie ciągów syno- 
nimicznych) -  i/lub semantyczną przekładalność lub porównywalność słownictwa 
wyszukiwawczego opracowanego dla potrzeb różnych systemów (przy spełnionym 
warunku koniecznym jednolitych standardów wymiany danych)’’.

W modelowym rozległym systemie informacyjnym konieczne wydaje się umiesz
czenie na poszczególnych poziomach takich systemów organizacji wiedzy, jak:
•  poziom mikro: intranety: klasyfikacje i kategoryzacje lokalne, dostosowane do spe

cyficznych wymagań podsystemów lokalnych i regionalnych (np. polski RUM i jego 
słowniki lub słowniki proponowane w projektach Karlińskiego i Jasłowskiego), 
część z nich może być lokalną adaptacją (np. tłumaczeniem) narzędzi międzynaro
dowych, jak wspomniana już ICD-10 czy biblioteczny MeSH.PL,

•  poziom mezo: ekstranet: narzędzia dziedzinowe wspólne dla użytkowników zwią
zanych grupą zawodową lub obszarem działalności (np. wymienione powyżej na
rzędzia lingwistyczne dla ochrony zdrowia czy kultuiy), pozwalające na korzystanie 
ze specjalistycznych serwisów informacyjnych, ontologie umożliwiające przekła
dalność terminów oraz definiujące relacje między pojęciami,

•  poziom makro: Internet: podstawowe taksonomie i kategoryzacje pozwalające na 
sprawne wyszukiwanie w podstawowych zasobach informacyjnych, ontologie trak
towane jako specyficzne „indeksy” dla repozytoriów wiedzy.

Klasyfikacje, kategoryzacje, słowniki i tezaurusy umożliwiają korzystanie z zaso
bów wiedzy użytkownikom o różnym poziomie przygotowania informacyjnego i me
rytorycznego. Taksonomie pozwalają natomiast na podstawową orientację w zakresie 
danego zbioru oraz jego kategoryzacji*". Odrębne narzędzia organizacji wiedzy po
winny być opracowywane dla organizatorów RSI (i umieszczone w platformie łączno
ściowej). Należą do nich np. sieci semantyczne i mapy myśli*', opracowywane (bądź 
„samoopracowujące się”®̂) na podstawie monitoringu potrzeb informacyjnych, 
w tym także zachowań informacyjnych osób korzystających z systemu. Będą one okre
ślały sieci powiązań (z określeniem rodzaju relacji) terminów stosowanych podczas 
wyszukiwania bądź też -  odpowiednio -  odwzorowywały naturalne procesy myślowe 
człowieka, tworząc struktury dynamiczne, pozwalające w sposób ciągły dostosowywać 
aparat informacyjno-wyszukiwawczy do zmieniających się potrzeb użytkowników.

Właściwe funkcjonowanie systemów organizacji wiedzy w Internecie opiera się 
o stosowanie metadanych, definiujących sposób opisu dokumentów elektronicz
nych na kolejnych poziomach: zestawu informacji koniecznych do identyfikacji infor
macji (jak standard Dublin Core“ ), sposobu ich zapisu i uporządkowania (RDF) oraz

™ Tamże, s. 151.
Szerzej zob. B. Sosińska-Kalata: Systemy... Op. cit., s. 154-155.
Tamże, s. 157.

“  Zob. projekt NHKI -  tzw. auto-annotation -  V. Kashyap, T. Hongsermeier: Towards a National 
Health Knowledge Infrastructure (NHKI). The role o f  semantics-based knowledge management [doku
ment elektroniczny],T iybdostępu: http://www.w3.org/2005/04/swls/White_Paper.pdfdostęp I I .08. 
2008 г.

“  Zob. np. М. Nahotko: Metadane. Sposób na uporządkowanie Internetu. Kraków 2004.

http://www.w3.org/2005/04/swls/White_Paper.pdfdost%c4%99p


przesyłania informacji między systemami (XML). Pozwalają one na poprawę inte
rakcji z systemem i jego elastyczności, jakości danych, komunikacji z użytkowni
kiem, automatyzację czynności administracyjnych*"*. Są wykorzystywane m.in. 
w systemach wyszukiwawczych (np. wyszukiwarki wielojęzyczne), do archiwizacji 
danych, tworzenia oprogramowania, ochrony praw autorskich, personalizacji sieci, 
opisu dokumentów multimedialnych, kontroli dostępu, transmisji danych, także 
w szerokopasmowych sieciach dla środowisk akademickich (m.in. do jednoczesne
go wspólnego realizowania projektów, np. przeprowadzania operacji chirurgicznych 
na odległość)

Wszystkie te zastosowania można odnieść do potrzeb rozległego systemu infor
macji w domenie zdrowia. Tworzenie narzędzi w tym zakresie (np. dialektu XML) 
wymaga ich dostosowania do specyfiki obszaru, wyboru zróżnicowanych metada- 
nych, obsługujących nie tylko dane kodowane czy strukturalne, ale również pełne 
teksty, multimedia, hiperteksty, dane kliniczne. Przykładowo zastosowanie XML 
w telemedycynie napotyka na problem związany z rozbudowanym opisem stanu pa
cjenta i trudnościami z przedstawieniem (często skomplikowanej) diagnozy za po
mocą kilku słów kluczowych bez strat informacji^

Opracowaniem standardów specyficznych dla potrzeb opieki zdrowotnej zajmują 
się m.in. the Health Level Seven (HL7 -  zastosowanie SGML i standardów ISO do 
wymiany danych klinicznych), The Object Management Group*^, opracowujący 
Common Object Request Broker Architecture CORBAdla medycyny, The Institu
te of Electrical and Electronics Engineers®* (IEEE), ASTM*’ (format danych me
dycznych -  np. E31.11 Electronic Health Record Portability, E31.12 Standards for 
Electronic Patient Records),The Digital Imaging and Communication in Medicine 
(DICOM), The Computer-based Patient Record Institute’® (prace nad rozwojem 
elektronicznej dokumentacji pacjenta), The American College of Radiology/ Natio
nal Electrical Manufacturers’ Association’’ (ACR/NEMA -  np. P S3.1 -3.13 Digital 
Inmging and Communications in Medicine DICOM).

HL7^ opracowała system Kona oparty na SGML. Zdefiniowano w nim 4 poziomy 
szczegółowości do wymiany dokumentów medycznych. Poziom 1 -ProseDoc-po-

^  M. Nahotko: op. cit., s. 16-18.
“  Zob. J. Zając: Metadane Jako nowe podejście do zasobów elektronicznych. Praca magisterska 

napisana pod kierunkiem B. Sosińskiej-Kalaty. Warszawa 2005 [maszynopis niedrukowany dostępny 
w Bibliotece IINiSB UW],

“  Szerzej zob. G. Shobowale: SGML. XML and the document- centered approach to electronic 
medical records. „Bulletin o f  the American Society for Information Science and Technology” 1998 [do
kument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.asis.org/Bulletin/Oct-98/shobowal.html dostęp
11.08.2008 г.

The Object M anagement Group [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.omg.org 
dostęp 11.08.2008 r.

** Institute o f  Electrical and Electronics Engineers [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http:// 
standards.ieee.org dostęp 11.08.2008 r. Przygotował m.in. P 1073.3.1-1994 Standardfor Medical 
Device Communication -  Transport Profile -  Connection Mode (MIB), P I 157 Standard fo r  Healthcare 
Data Interchange (MEDIX).

ASTM International [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.astm.org dostęp
11.08.2008 г.

™ The Computer-based Patient Record Institute [dokument elektroniczny]. Ti^b dostępu: http:// 
www.cpri.org dostęp 11.08.2008 r.

American College o f  Radiology/National Electrical Manufacturers’Association (ACR/NEMA) 
[dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.nema.org dostęp 11.08.2008 r.

Health Level 7 [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.hl7.oig dostęp 11.08.2008 r.

http://www.asis.org/Bulletin/Oct-98/shobowal.html
http://www.omg.org
http://www.astm.org
http://www.cpri.org
http://www.nema.org
http://www.hl7.oig


zwala na wymianę obrazów i dokumentów nieustrukturalizowanych w szerokim gronie 
użytkowników. Poziom 2 -  ClinicalCOntent -  wykorzystuje minimalny zestaw znacz
ników wystarczający do wymiany informacji między podmiotami oferującymi opiekę, 
płatnikami i jednostkami nadzorującymi opiekę. Poziom 3 -  EHR-wykorzystuje 
szczegółowe znaczniki konieczne do swobodnej transmisji dokumentacji pacjenta 
w strukturze opieki zdrowotnej. Poziom 4-Enterprise -  wykorzystuje bardzo specy
ficzne znaczniki, pozwalające na dokładne, szczegółowe wyszukiwanie informacji.

G. Słiobowale proponuje dla dokumentacji medycznej zestaw podstawowych 
metadanych opracowany jako rozwinięcie standardu Dublin Core (zob. tab. 7.1.).

■ Systemy organizacji wiedzy warunkują obecnie skuteczne zarządzanie zasobami 
wied^. Duże struktury, w tym rozlegle systemy informacyjne, wymagają wieloskład
nikowego systemu organizacji wiedzy, obejmującego różne narzędzia lingwistyczne, 
narzędzia zarządzania metainformacjami i programy pozwalające na ich skuteczne 
łączenie podczas realizacji procesów informacyjnych (w tym szczególnie przetwarza
nia i wyszukiwania).

Powszechny dostęp do informacji oraz jej kluczowa rola jako kapitału w wielu or
ganizacjach i aspektach życia powodują, że z jednej strony u^kownicy oczekują na
rzędzi prostych i latvsych w obsłudze, w tym opartych o słownictwo języka naturalnego 
bądź inne słowniki o długiej tradycji dla danej grupy użytkowników, dobrze im znane, 
jako że stosowane np. do klasyfikowania wiedzy jeszcze przed upowszechnieniem się 
narzędzi teleinformatycznych (np. klasyfikacja ICD-10). Z drugiej natomiast- s^bki 
pr^rost zasobów powoduje konieczność rozbudowywania narzędzi w sensie termi
nologicznym, jak również relacyjnym, aby umożliwiaty one skuteczne wyszukiwanie 
złożone, zaawansowane’ .̂

7.7.1. Ontologie w obszarze nauk o zdrowiu

Wspomniane powyżej ontologie służyć mają wspólnemu rozumieniu pojęć za
równo między ludźmi, jak i między człowiekiem a maszyną oraz między kompute- 
rami®̂ . Według najbardziej rozpowszechnionej definicji T. Grubera, ontologia jest 
specyfikacją pewnej konceptualizacji, a więc opisem pojęć i relacji, które mają być 
rozpoznawalne dla określonego inteligentnego programu komputerowego’ .̂ Onto
logie składają się wedługT. Grubera z 5 elementów: klas, wystąpień, funkcji, relacji 
i aksjomatów’'’.

0= < Q I,F ,R ,A >
gdzie O oznacza ontologię, С -  klasę pojęć (zbiór abstrakcji stosowanych do opisu 
obiektów świata), / -  zbiór wystąpień rzeczywistych obiektów świata, F  -  zbiór funkcj i

” Zob. B. Sosińska-Kalata: Systemy... Op. cit., s. 160.
Wspomniany powyżej przy okazji omawiania ICNP® model referencyjnej terminologii pielę

gniarskiej jest jednym z elementów procesu tworzenia ontologii pielęgniarskiej, dla którego punktem 
wyjścia było opracowanie samej ICNP® oraz dalsze działania mające na celu przekładalność terminów 
tej i innych klasyfikacji pielęgniarskich.

”  Szerzej zob. B. Sosińska-Kalata: Systemy... Op. cit., s. 158; W. Gliński; Ontologie. Próba upo
rządkowania terminologicznego chaosu. W: O d informacji naukowej do technologii społeczeństwa  
informacyjnego. Op. cit., s. 163-175; tegoż: Języki i narzędzia do tworzenia i wyszukiwania ontologii 
w kontekście semantycznego Weba. W: tamże, s. 177-198; tegoż: ЩЬгапе metodologie i metody budo
wania ontologii. W: Informacja w sieci. Op. cit., s. 157-207.

Zob. np. M. Nahotko: Opis dokumentów elektronicznych. Teoretyczny model i możliwości jego  
aplikacji. Kraków 2006, s. 39 i 44. Tam też analiza różnych definicji ontologii.



Tabela 7.1
Zestaw metadanych dla dokumentacji medycznej (dostosowany do specyfiki opieki zdrowotnej 

w U S A -p rzyp .M .K .)

metadane rekordu medycznego równoważnik Dublin Core

nazwisko pacjenta tytuł

dostawca usługi autor lub twórca
-  nazwisko pracownika -  nazwisko
-  nazwa placówki -  nazwa firmy
-  adres pracownika -  adres osoby
-  adres placówki -  adres firmy

numer identyfikacyjny pacjenta
-  schem at=numer ubezpieczenia społecznego (social secu

rity number -  dot. USA)
kod diagnozy na karcie wypisu
-  schem at=ICD-9-CM  (kod klasyfikacji)

opis rzeczowy i słowa kluczowe

diagnoza na karcie wypisu opis

jednostka realizująca opiekę (sprzedawca)
-  nazwa
-  adres

wydawca

lokalizacja usług współtwórca

data w ykonania usługi
-  data wizyty pacjenta
-  data planowanej w izyty

data

kategoria dokum entu
-  dokumentacja z  placówki lecznictwa otwartego
-  dokumentacja z  placówki lecznictwa zamkniętego
-  informacje o zm ianach w stanie zdrowia 
-z d ję c ie  RTG
-  wyniki badań laboratoryjnych

typ

format 
-U B 9 2  
-H C F A  1500 
-  ANSI X ł2 N  837

format

identyfikator źródła (może stanowić kom binację identyfi
katorów pacjenta, dostawcy i daty)

identyfikator źródła

numer dokumentacji medycznej (lokalny) źródło

język język

zbiór (np. dokum entacja pacjenta X) relacja (do innych zasobów)

nie stosuje się określenie w arunków  czasu i/lub 
przestrzeni

w arunki ochrony i udostępniania prawa dostępu

Źródło: G. Shobowale: SGML, XM L and the document-centered, 
of the American Society for Information Science and Technology” 19. 
http;//www.asis.org/Bulletin/Oct-98/shobowaI.html dostęp 24.01.Z007 r

:h to electronic medical records. „Bulletin 
[dokument elektroniczny]. Tryb dostępu:

http://www.asis.org/Bulletin/Oct-98/shobowaI.html


definiowanych na zbiorze pojęć, powodujących zwrot pojęcia,/? -  zbiór relacji definio
wanych na zbiorze С oraz^ -  zbiór aksjomatów, wyznaczających zakres znaczenia po
jęć, relacji i funkcji. Przy czym nie wszystkie elementy są tu obowiązkowe.

Ze względu jednak na różne konceptualizacje danej domeny, możliwe są różne 
budowane ontologie. Ponadto kategoryzuje się je według wielu kryteriów. I tak we
dług kryterium poziomu ogólności opisu domeny wyróżnia się: ontologie najwyższe
go poziomu (opisujące pojęcia bardzo ogólne), ontologie domeny (np. medycyny’ )̂, 
zadania (związane z określoną działalnością’*), aplikacji (opisujące pojęcia zależne 
zarówno od określonej domeny, jak i od zadania). Według wielkości i typu konceptu- 
alizacji wyróżnia się ontologie terminologiczne (o charakterze leksykonów, bez wska
zania semantyki), informacyjne (określające strukturę rekordu w bazie danych) oraz 
modelujące wiedzę. Według przedmiotu konceptualizacji ontologie: aplikacji, do
meny, ogólne i reprezentacji^. Dostępne są również interpretacje, według których ze 
względu na rodzaj informacji reprezentowanej w ontologiach rozróżnia się (i zalicza 
do nich) takie, jak słowniki kontrolowane, taksonomie, tezaurusy (w tym MeSH 
i UMLS), modele danych, ontologie formalne i ontologie oparte na wiedzy'®”.

Jako źródłapozyskiwania wiedzy do budowania ontologii wskazuje się m.in. auto
matyczne techniki wykorzystywania wiedzy, które mogłyby np.:
•  wykorzystywać narzędzia lingwistyczne pozyskujące wiedzę napodstcevoie analizy 

tekstu,
•  wykorzystywać proces uczenia się maszyn, np. tworząc ontologie na podstawie 

ustrukturalizowanych dokumentów XML,
m badać strukturę sieci WWW, tworzenie оШо1оф napodstawieprzeglądania ustruk- 

turalizowanych zasobów WWW,
•  wprowadzać swoistego rodzaju szablony do pozyskiwania zviedzy, w przypadku 

których eksperci określaliby tylko część koniecznej medzy'°K
Konieczność budowania ontologii ułatwiających poruszanie się po zasobach wie

dzy związanej z naukami o zdrowiu dostrzega wielu autorów'^. Przykładowo rozwój 
ontologii w zakresie anatomii obserwuje Organization for Standards and Ontologies 
for Functional Genomics'® .̂ Proponowane jest stworzenie „aktywnej semantycznie

” Np. A. Gangemi, D. Pisanelli, G. Steve: An overview ofthe ONION project. Applying ontologies 
to the integration o f  medical terminologies [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www. 
loacnr.it/Ontologies.html dostęp 11.08.2008 г.; J. Golbeck et al.: The National Cancer Institute's The
saurus and Ontology [dokument elektroniczny],Tryb dostępu: http://www.mindswap.org/papers/ 
WebSemantics-NCI.pdf dostęp 11.08.2008 r.

Np. ontologie dotyczące funkcjonowania szpitala opracowane na podstawie badań prowadzo
nych w AGH w Krakowie na temat rejestracji przypadków wystąpień zakażeń szpitalnych w ponad 
100 szpitalach z terenu całej Polski. Szerzej zob. A. Zygmunt, J. Koźlak: Metody efektywnego zarzą
dzania wiedzą reprezentowaną w postaci ontologii. W : Strategie informatyzacji i  zarządzanie wiedzą. 
Warszawa2004, s. 373-383.

^  Szerzej zob. M. Nahotko: op. cit., s. 45-46.
’™P. Lambrix, H. Tan: SA M B O -A  System for Aligning and Merging Biomedical Ontologies [do

kument elektroniczny]. Tiyb dostępu: http://www.biotec.tu-dresden.de/schroeder/group/teachin^iIs/ 
papers/lambrix.pdf dostęp 11.08.2008 r.

““ W. Gliński: Ontologie. Op. cit., s. 174.
lin Przykłady projektów -  zob. Semantic Web in health-care and life sciences -  applications and de

monstrations [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.w3 .org/2005/04/swls/ dostęp 11.08. 
2008 n; także Summary report ~W 3C workshop on semantic web fo r  life sciences [dokument elektronicz
ny]. Tryb dostępu: http://www.w3.Org/2004/l 0/swls-workshop-report.html dostęp 11.08.2008 r.

Organization for Standards and Ontologies for Functional Genomics [dokument elektroniczny]. 
Tryb dostępu: http://www.sofg.org. dostęp 11.08.2008 r.

http://www
http://www.mindswap.org/papers/
http://www.biotec.tu-dresden.de/schroeder/group/teachin%5eiIs/
http://www.w3
http://www.w3.Org/2004/l
http://www.sofg.org


elektronicznej dokumentacji medycznej” (Active Semantic Electronic Medical 
Record -  ASEMR), która to forma ma poprawić jakość opieki, w tym bezpieczeństwo 
i satysfakcję pacjentów. Jej powstanie opiera się o Semantyczny Web, różne ontolo- 
gie, automatyczne adnotowanie dokumentów oraz opracowanie odpowiednich zasad 
postępowania. „Aktywność” tej dokumentacji wynika z samoczynnego (w pewnym 
stopniu) wypełniania jej treścią, zgodnie ze wspomnianymi wyżej narzędziami'®'*.

Prowadzone są prace mające na celu łączenie ontologii obsługujących różne dzie
dziny w obszarze nauk o zdrowiu, w celu sprawniejszego korzystania z zasobów wie
dzy, czego przykładem może być projekt systemu SAMBO (System for Aligning and 
Merging Biomedical Ontologies*^), któiy definiuje zasady dopasowywania i łączenia 
ontologii w domenie zdrowia. Dopasowywanie rozumiane jest tu jako zdefiniowanie 
relacji między terminami z różnych słowników, natomiast łączenie -  jako tworzenie 
(na podstawie uzgodnionych związków między ontologiami) nowej ontologii, zawie
rającej wiedzę ujmowaną w listach źródłowych.

Aktualnie wskazuje się na konieczność dalszych działań w następujących obsza
rach w odniesieniu do ontologii'“ :
•  harmonizacja zasobów leksykalnych, w tym tworzenie ontologii podstawowych, 

dotyczących m.in. pochodzenia dokumentu i kontekstu (identyfikacja źródła, au
tora, tytułu), nawigacji, wskaźników geograficznych i chronologicznych;

•  tworzenie przede wszystkim słowników wspólnych, w dalszej kolejności zaś onto
logii obsługujących specyficzne dziedziny i pola badawcze;

•  wdrożenie standarduLijfe Sciences Identifier (LSI), czyli identyfikatora informacji 
związanej tematycznie z naukami o zdrowiu;

•  stałe forum wymiany doświadczeń dla zespołów wdrażających rozwiązania ontolo- 
giczne i inne systemy zarządzania wiedzą w sieci.

Rozwój narzędzi zarządzania wiedzą obserwować można również w projektach 
zmian systemów informacji w zarządzaniu opieką zdrowotną w skali kraju. Przykła
dem może być proponowane przekształcenie amerykańskiej National Health Infor
mation Infrastructure (NHII) w National Health Knowledge Infrastructure 
(ННЮ) opartą na możliwościach oferowanych przez Semantyczny Web. Projekto
wana sieć wiedzy obejmować ma interoperacyjne systemy informacji klinicznej, 
zdrowia publicznego i stanu zdrowia indywidualnych pacjentów. Oczekuje się, że 
stworzenie takiego narzędzia wpłynie pozytywnie na funkcjonalność całego krajowe
go systemu opieki zdrowotnej, przyspieszy proces wdrażania innowacji oraz zmniej
szy koszty przy zwiększeniu wydajności. Podstawowe trudności, jakie wiążą się ze 
stworzeniem takiej struktury, to uporządkowanie (powiązanie?) często bardzo od
miennych procesów informacyjnych (w aspekcie meiytorycznym, technicznym i for
malnym) , realizowanych na odmiennych pod względem form i formatów danych, 
przygotowanie nowych (meta?)ontologii lub powiązanie ze sobą istniejących ontolo
gii i standardów metadanych, elastyczność pozwalająca na dostosowanie się do ewo
lucji Semantycznego Weba i wiedzy człowieka.

Szerzej zob. A ctive Sem antic Documents [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http:// 
lsdis.cs.uga.edu/projects/asdoc/ dostęp 11.08.2008 r.

P. Lambrix, H. Tan: SA M B O -A  System fo r  Aligning and Merging Biomedical Ontologies. Op. cit. 
Summary report... Op. cit. Zob. też: W3C Semantic Web Health Care and Life Sciences Interest Gro

up [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.w3.org/2001/sw/hcls/ dostęp 11.08.2008 r.
™ Szerzej zob. V. Kashyap, T. Hongsermeier: Towards a National Health Knowledge Infrastruc

ture (NHKI)... Op. cit. dostęp 11.08.2008 r.

http://www.w3.org/2001/sw/hcls/


7.7.2. Działania ontologiczne w obszarze kultury'®̂

W obrębie International Council of Museums (ICOM) sprawami dokumento
wania obiektów muzealnych zajmuje The International Committee for Documentation 
(CIDOC), gromadzący przede wszystkim muzealników, bibliotekarzy i pracowni
ków informacji zajmujących się dokumentacją, zarządzaniem zbiorami, a także ich 
komputeryzacją. Komitet pracuje w podgrupach tematycznych, z któiych wymienić 
można Conceptual Reference Model Special Interest Group, Documentation Stan
dards Group czy Museum Information Centres Group, jako że w nich prowadzone są 
prace związane ze standaryzacją lingwistyczną procesów informacyjnych na zbiorach 
muzealnych.

7.7.2.1. Conceptual Reference Model Special Interest Group
Grupa ta powstała w 2000 r. w związku z rozwojem prac (prowadzonych od począt

ku lat dziewięćdziesiątych XXw.) nad projektem ogólnego modelu danych muzeal
nych dla potrzeb wymiany informacji, prowadzonych uprzednio przez Documenta
tion Standards Working Group.

Model pojęciowy The CIDOC Conceptual Reference M odel zawiera defini
cje i strukturę formalną, służące opisowi pojęć i relacji stosowanych w dokumentacji 
dziedzictwa kulturowego. Ma on pomóc we wzajemnym zrozumieniu informacji 
o obiektach kultury w środowisku międzynarodowym, dzięki stworzeniu otwartej 
sieci semantycznej, na której opierać się będą poszczególne opisy. Jest to więc swo
isty metajęzyk dla pracowników informacji domeny kultury, do projektowania syste
mów informacyjnych i modeli pojęciowych. Może również stanowić w przyszłości 
podstawę wspólnych projektów lingwistycznych dla różnych dziedzin kultury (mu
zea, archiwa, biblioteki). W grudniu 2006 r. został on zaakceptowany jako norma ISO 
21127 (zob. niżej).

1.1.2.2. Documentation Standards Group (DSG)
Powstała z połączenia The Data and Terminology Working Group oraz The Data 

Model Working Group. Ważnym efektem jej prac są przygotowane w latach dziewięć
dziesiątych Terminology control bibliography (1990) oraz Directory ofthesauri for ob
ject names (1994) -  dwujęzyczny (angielsko-francuski) katalog zawierający informa
cje о 43 listach terminologicznych z 12 krajów. Każda z tych Ust obejmuje: 
organizację finansującą, przedmiot (zakres), rodzaj dokumentu (tezaurus, kartoteka 
wzorcowa etc.), informacje formalno-wydawnicze.

W 1995 r. DSG-wyóalalntemationalguidelinesformuseumobjectinformation^^- 
charakterystykę kategorii"® informacji, które mogą być wykorzystywane w opisie 
obiektów z kolekcji muzealnych -  efekt prac prowadzonych nad tym tematem od 
końca lat siedemdziesiątych Ж  w. Na Wytyczne składają się następujące części:

Ten podrozdział je s t fragmentem tekstu M. Kisilowskiej: Organizowanie zasobów  wiedzy
0 kulturze w świetle wybranych narzędzi lingwistycznych. W: Organizowanie środowiska informacji
1 wiedzy. Praca zb. pod red. K. M aterskiej, E. Chuchro, B. Sosińskiej-Kalaty. W arszawa 2008, 
s. 99-117.

CIDOC: International Guidelines fo r  Museum Object Information. 1995 [dokument elektro
niczny], Tryb dostępu: http://www.willpowerinfo.myby.co.uk/cidoc/guide/ dostęp 9.03.2007.

"" Pojęcie „kategoria” je st przez autorów traktowane analogicznie do pojęcia „standard”, przy 
czym to ostatnie uw ażająoni za możliwe do zastosow ania tylko w przypadku ogólnie przyjętych

http://www.willpowerinfo.myby.co.uk/cidoc/guide/


•  definicje poszczególnych kategorii informacji, które powinny być stosowane 
w dokumentacji obiektów,

•  wskazówki dotyczące formatów i zasad wprowadzania informacji w tych katego
riach,

•  uwagi terminologiczne (dobór leksyki w poszczególnych kategoriach).
Wytyczne pozostają w zgodzie z najważniejszymi zasadami zapisu informacji 

muzealnych w skali międzynarodowej i krajowej. W zamierzeniu autorów, mogą one 
pomóc m.in. w ustaleniu podmiotu odpowiedzialnego za obiekt i miejsca jego prze
chowywania, w gromadzeniu informacji dotyczących historii danego obiektu oraz 
ułatwianiu dostępu tak do samego obiektu, jak i informacji o nim.

Wytyczne mogą pełnić wiele różnych zadań, jak np.
•  podstawa dla tworzenia międzynarodowego standardu informacji muzealnej bądź 

wewnętrznych standardów krajowych,
•  model systemu dokumentacyjnego,
•  punkt odniesienia w procesach wymiany informacji między muzeami,
•  narzędzie rozwoju zawodowego pracowników,
•  podstawa budowania inwentarza (zawierającego informacje ważne dla zarządzania 

zbiorami o każdym obiekcie) bądź katalogu zbiorów (zawierającego komplet da
nych, także historycznych, o obiekcie).

Pod względem organizacji opisu Wytyczne obejmują definicje i przykłady po
szczególnych kategorii i grup informacji. Każda „grupa informacji” opisuje jeden 
z aspektów informacji o obiekcie, np. akwizycja, lokalizacja, sposób powstania. Składa 
się nań jedna lub więcej kategorii informacji, reprezentujących poszczególne ele
menty informacji. Np. w grupie „akwizycja” znajdą się: metoda gromadzenia (jedne
go lub więcej obiektów), data i źródło nabycia.

Format opisu „grupy informacji” uwzględnia:
•  cel i kryteria utworzenia grupy (np. bezpieczeństwo zbiorów, wskazanie odpowie

dzialności, ułatwienie dostępu itd.),
•  kategorie informacji ujęte w danej grupie,
•  przykłady łącznego stosowania grupowych kategorii informacji,
•  uwagi (np. czy dana grupa może być w rekordzie użyta więcej niż jeden raz, zalece

nia dotyczące stosowania).
Format opisu „kategorii informacji” zawiera:

•  nazwę alternatywną,
•  definicję,
•  przykłady,
•  uwagi (np. ile razy dana kategoria może być użyta w jednym opisie, jaki język infor- 

macyjno-wyszukiwawczy zalecany jest do stosowana dla danej kategorii).
Wytyczne obejmują 22 grupy informacji i 74 kategorie.
Ponadto w DSG prowadzone są analizy i aktualizacje zasobów terminologicznych, 

przygotowano Stanowisko w sprawie zasad sporządzania dokumentacji muzealnej 
(A statement ofpńnciples of museum documentation). Różne inicjatywy dotyczące 
standaryzacji działalności informacyjnej w obrębie muzealnictwa i dziedzictwa kul
turowego opisano we wspólnym projekcie GRI i ICOM СЮОС Museum and cultu
ral heritage information standards and organisations' Jest to informator dotyczący 
standardów i organizacji informacyjnych w obszarze dziedzictwa kulturowego, będą
cy kontynuacją prac prowadzonych przez CIDOC i The Getty Research Institute od

Museum and cultural heritage information standards and organizations. CIDOC 2000.



początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Zawiera on dane dotyczące wielu 
międzynarodowych i lokalnych projektów standaryzacyjnych.

Museum Information Centres Group opracowała natomiast katalog ośrodków 
informacji muzealnej

7.7.2.3. ISO 21127:2006 Information and Documentation -  a Reference 
Ontology for the Interchange of Cultural Heritage Information

Norma odwołująca się do CRM CIDOC zawiera podstawy pojęciowe dla wymia
ny informacji między instytucjami zaangażowanymi w ochronę dziedzictwa kulturo
wego, takimi jak muzea, biblioteki i archiwa. Stanowi punkt odniesienia dla różnych 
niekompatybilnych źródeł informacji, które dzięki temu narzędziu można zharmo
nizować. W tym kontekście jest więc często rozumiana jako ontologia dziedzinowa dla 
instytucji dziedzictwa kulturowego, formalna reprezentacja schematu pojęciowego, 
podstawa projektowania i budowania dla systemów dokumentacyjnych i baz danych 
we wskazanych instytucjach kultury.

Zakres normy obejmuje wymianę i integrację różnorodnej dokumentacji nauko
wej dla kolekcji muzealnych*'^. Informacja konieczna wyłącznie dla celów admini
stracji i zarządzania instytucjami kultury, taka jak dane dotyczące personelu, księgo
wości, statystyki wizyt, nie mieści się w zakresie normy. Z założenia norma opiera się 
na tym, co muzea faktycznie „dokumentują”, a n ie-co  „powinny”. Nie jest jednak 
celem normy bycie tezaurusem, wyłącznie -  modelem pojęć i relacji między nimi. Jej 
przeznaczenie określa się jako”'*:
•  wspólne narzędzie lingwistyczne dla ekspertów dziedzinowych i twórców narzędzi 

teleinformatycznych,
•  język formalny identyfikacji wspólnych zasobów zapisanych w różnych formatach,
•  pomoc w wyszukiwaniu w źródłach zintegrowanych.

Dokumentacja zbiorów obejmuje szczegółowy opis pojedynczych obiektów 
z kolekcji, ich zespołów oraz kolekcji jako całości. Norma ma w zamierzeniu obejmo
wać szczególnie informację kontekstową (np. historyczne, geograficzne, teoretyczne 
podłoże, które nadaje zbiorom wiele z ich znaczenia i wartości kulturowej).

Standard zawiera 141 relacji oraz 84 klasy (ich hierarchię przedstawiono w tabeli 
7.2), które między sobą mogą podlegać więcej niż jednej klasie nadrzędnej.

Przykładowo można przytoczyć opisy zakresu klas, które mogłyby znaleźć zastoso
wanie również w bibliotekach.

Zakres klasy E31. dokum ent (docum ent) to możliwe do zidentyfikowania 
obiekty niematerialne, które zawierają zapisy (propositions) o rzeczywistości. Zapis 
taki może mieć formę tekstu, rysunku, obrazu, nagrania dźwiękowego lubfilnunvego lub 
inny podobny. Szczególnym przypadkiem dokumentu są dokumentacyjne bazy da
nych. Do klasy tej stosuje się relacja V1Q dokumentuje (jest dokumentowana w): 
El jednostka/podmiot CRM (CKM Entity)

D irectory o f  Museum Inform ation Centres. CIDOC 2005 [dokument elektroniczny]. Tryb 
dostępu; http://www.willpowerinfo.myby.co.uk/cidoc/infocent.htm dostęp 9.03.2007.

„Kolekcje muzealne” oznaczają wszelkie rodzaje materiałów gromadzonych i wystawianych 
przez muzea i podobne instytucje (zgodnie z  definicją ICOM). Chodzi więc o kolekcje, miejsca i po
mniki związane z  takimi dziedzinami, jak  historia społeczna, etnografia, archeologia, sztuki piękne 
i stosowane, historia naturalna, historia nauki i techniki.

ISO 21127. Information and documentation -  a reference ontologyfor the interchange ofcultu
ral heritage information. Genewa 2006, s. 5.

180 21127:2006. Op. c i t ,  s. 36.

http://www.willpowerinfo.myby.co.uk/cidoc/infocent.htm


Zakres klasy E32. autoiytat3rwne źródła terminologiczne/pojęciowe (au
thority document) dyęjmuje encyklopedie, tezaurusy, listy (authority lists) i inne do
kumenty definiujące terminologię lub systemy pojęciowe. Stosuje się do niej relacja 
P71 TJuymienia (jest wymieniany w ): E55 typ

Zakres klasy E73. obiekt informacji {information object) to możliwe do zi
dentyfikowania obiekty niematerialne, takie jak wiersze, żarty, zbiory danych, obrazy, 
teksty, obiekty multimedialne, zalecenia proceduralne, kody programów komputero- 
гиуск, algorytmy lub inne formuły matematyczne, które maja obiektywnie rozpozna
walną strukturę i są udokumentowanejako samodzielne jednostki. Obiekty tego typu 
nie są zależne od svxjego nośnikafizycznego, którym może być pamięćludzka, mogą ist
nieć na jednym lub wielu nośnikach jednocześnie. Stosuje się do niej relacje: P67. odnoń 
się do (jestwspomnianaprzez):E\.^poAm{o\]]eAnos,tk&CVM (CRM Entity); РбУЛ./иа 
rodzaj: E55. typ (type); P106. składają się nań (jestczęścią): E73. obiekt informacji; 
V\29.jesto (jestprzedmiotem): E l. podmiot/jednostka CRM (CRM Entity)

Zakres klasy E78. zbiór (collection) оЪе]ти]еzbiory obiektówfizycznych, któ
re są gromadzone i przechowywane przez jeden lub więcej podmiotów w rozumieniu 
klasy E39. aktor, dla wskazanych celów i określonych odbiorców, zgodnie z  przyjętym 
dla każdego zbioru planem rozwoju. Stosuje się do niej relacje P109. ma lub mial 
opiekuna (podlega lub podlegał opiece)-. E39. aktor (artor)“®.

Zakres klasy E84. nośnik informacji (information carrier) obejmuje wszyst
kie wystąpienia klasy E22. obiekt wykonany przez człowieka (man-made object), które 
są przeznaczone dopełnienia А т кф  fizycznego nośnika wystąpień kłasyE73. Po
zwała to na ustałenie rełacji między kłasą E19. obiektfizyczny, a jego niematerialną 
zawartością informacyjną. Nośnik może, ałe nie musi, w danym momencie zawierać 
informacje, np. dyskietka. Do tej klasy stosuje się relację Р128.гаги’ега (jest zawiera
na przez): E18. przedmiot fizyczny {physical object -  ogólnie)

Zakres klasy E39. aktor (actor) obejmuje ludzi-tak indywidualnie, jak igrupo- 
wo -  którzy mają możliwość świadomego, intencjonalnego (zamierzonego) podejmo
wania działań, za które mogą ponosić odpowiedziałność. Stosuje się do niej relacje: 
P74. mieści (mieścił) się (jestlbyłsiedzibą) : E53. miejsce {place)\ VlS.posiada (jest 
posiadany przez): E30. prawo do (right); P76. ma kontakt z  (oferuje dostęp do) : E51. 
punkt kontaktowy (contact point)', V lZl.jest identyfikowany przez (identyfikuje): 
E.82 nazwa aktora (actorappełation)'^.

7.8. Podsumowanie

Rozwój rodziny klasyfikacji WHO, a także struktur i słowników wykorzystywa
nych przez różne grupy zawodowe jest z jednej strony obrazem szybkiego rozwoju 
domeny i wynikającego z niego bezpośrednio zapotrzebowania na narzędzia umożli
wiające porządkowanie przyrastającej wiedzy. Z drugiej -  wiąże się niewątpliwie (jak 
wspomniano na początku tego rozdziału) ze zwielokrotnieniem kontaktów w tym 
środowisku -  zarówno bezpośrednich, podczas wszelkiego rodzaju spotkań czy kon-

Tamże.
Tamże, s. 56.

""Tamże, s. 58.
Tamże, s. 61.
ISO 21127:2006. Op. cit., s. 40.



Hierarchia klas (ISO 21127, 2006, s. 107-108)
El-CRM Entity £33----- Linguistic object
E2 - Temporal entity £ 3 4 -------Inscription
E3 — Condition state £35.........Title
E4 — Period £36-----Visual item
E5 —  Event £37------Mark
E7---- Activity £34------ Inscription
E8 ----- Acquisition £38----- Image
E9----- Move £71 — Man-made thing
ElO------ Transfer of custody £24 —  Physical man-made thing
E l l ------ Modification £22-----Man-made object
E12------- Production £84------Information carrier
E79------- Part addition £25-----Man-made feature
E80------- Part removal £78-----Collection
E13------ Attribute assignment £28 —  Conceptual ol^ect
E14------- Condition assessment £73---- Information object
E15------- Identifier assessment £29------Design or procedure
£16------- Measurement £31------Document
E17------- Type assignment E32------ Authority document
E65-----Creation £33----- Linguistic object
E83----- Type creation E34------ Inscription
E66---- Formation £ 3 5 ------ Title
E63 —  Beginning of existence £36----- Visual item
E67---- Birth £37------ Marie
E8I -----Transformation £34------- Inscription
E12-----Production £38------ O.age
E65-----Creation £30---- Right
E83----- Type creation £55---- Type
E66---- Formation £56----- Language
£64 —  £nd of existence E57----- Material
E6 —  Desti'uction £58----- Measurement unit
£6 8 ---- Dissolution £39-A ctor
£69---- Death E74 ~  Group
£81---- Transformation £40 —  Legal body
£77 - Persistent item £21 — Person
£70 ~  Thing £41 — Appelation
£72 — Legal otject £42 — O^ect identifier
£18 —  Physical thing £44 — Place appellation
£19---- Physical olject £45 —  Address
£20----- Biological olgect £46 —  Section definition
£21------ Person £47 —  Spatial coordinates
£2 2 ----- Man-made object £48 —  Place name
£84------ Information carrier £49 — Time appellation
£24---- Physical man-made thing £50 —  Date
£22----- Man-made 0I3 ect £75 — Conceptual ol^ect appellation
£84------ Infonnation carrier £35 — Title
£25----- Man-made feature £82 — Actor appellation
£78----- Collection E5I — Contact point
£26---- Physical feature £45 — Address
£27----- Site £52 - Time-span
£25----- Man-made feature £53-Иасе
E73---- Information object £54 - Dimension
E29----- Design or procedure £59 - Primitive value
£31----- Document £60 - Number
£32------ Authority document £61 - Time primitive 

£62 - String

Źródło: ISO 21127:2006 Information and Documentation -  a Reference Ontology for the Interchange of Cultu
ral Heritage Information. Genewa 2006.



ferencji, jak i pośrednich, z wykorzystaniem technik elektronicznych. Dość wysoki 
poziom ogólności terminów stanowiących leksykę tezaurusów budowanych dla po
trzeb indeksowania informacji z zakresu kultuiy ilustruje złożoność problematyki 
w tej dziedzinie i wieloaspektowość dokumentów przy nie dość wciąż uporządkowa
nej terminologii naukowej wiedzy o kulturze.

Nasilenie komunikacji, zwłaszcza międzynarodowej, wymaga udoskonalenia 
języka, w tym m.in. jego precyzyjności. Tworzenie klasyfikacji pozwala-dzięki zało
żonym relacjom -  na porządkowanie terminów, a dzięki przypisanym kodom (jak 
w wypadku narzędzi lingwistycznych z zakresu nauk o zdrowiu) -  na zmniejszenie 
ryzyka błędu przy wymianie informacji. Ponadto daje się zauważyć dominacja języka 
angielskiego jako ję^ka kontaktów międzynarodowych, usuwającego na plan dalszy 
język łaciński.

Procesy komunikacji w obrębie danej dyscypliny, obserwowany przyrost wie
dzy, a w szczególności budowanie specjalistycznego systemu informacji, wymagają 
doskonalenia narzędzi terminologicznych i zarządzania metainformacjami. Narzę
dzia te są pomocne m.in. przy określaniu relacji między desygnatami i niezbędne 
w projektowaniu i optymalizowaniu aparatu informacyjno-wyszukiwawczego. Do
bór terminologii w zapytaniu informacyjnym i instrukcji informacyjno-wyszuki- 
wawczej decyduje o wynikach poszukiwań, kształtując pośrednio zasób wiedzy 
osób korzystających z takiego systemu informacyjnego. Pokazano to powyżej na 
przykładzie stosowania w wyszukiwaniach wyrażeń języka naturalnego i z leksyki 
MeSH.

Efektywność procesów informacyjnych zależy wprost od doboru słownictwa za
równo po stronie użytkowników, jak i organizatorów dostępu do wiedzy. Kształtowa
nie tego słownictwa jest zadaniem permanentnym, towarzyszącym i warunkującym 
właściwy rozwój takiego systemu. Przywołany w niniejszym rozdziale przykład budo
wania klasyfikacji terminologii opisu praktyki pielęgniarskiej ICNP pokazuje kolejne 
etapy kształtowania świadomości istnienia leksyki specyficznej dla danej grupy zawo
dowej i niezbędności jej uregulowania dla celów optymalnej (w domyśle -  dla dobra 
pacjenta) komunikacji wewnątrzzawodowej oraz w kontaktach z przedstawicielami 
innych nauk o zdrowiu czy środowiska zewnętrznego (spoza służby zdrowia). Przy
kłady języków informacyjno-wyszukiwawczych z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzy 
o kulturze ilustrują konieczność nieustannego aktualizowania narzędzi informacyj
nych odpowiednio do rozwoju danej dyscypliny.



ZAKONCZENIE

Niniejsza rozprawa miała na celu przedstawienie -  na przykładzie specyficznycti 
obszarów zdrowia i kultury -  modelu rozległego systemu informacji, wspierającego 
realizację procesów informacyjnych. Obszary te wybrano jako reprezentatywne dla 
problematyki modelowania RSI ze względu na ich szczególny charakter, będący po
łączeniem uniwersalizmu ze specjalizacją. W modelu zawarto wszystkie kategorie 
twórców i użytkowników takiej struktury, treściowe i formalne kategorie informacji 
będących przedmiotem ich zainteresowania, oraz opisano relacje między nimi.

Punktem wyjścia dla rozważań nad rolą rozległych systemów informacyjnych 
w funkcjonowaniu wybranych obszarów działania człowieka są uwarunkowania wy
nikające z kierunku i tempa zmian w życiu społecznym, naukowym i ekonomicznym 
związanym z przechodzeniem w kolejny etap rozwoju cywilizacyjnego—w tzw. społe
czeństwo sieciowe. Cechy charakteiystyczne dla tego etapu są jednocześnie punk
tem wyjścia do dalszych przemian i warunkiem ich realizacji, gdyż bez budowania 
świadomości informacyjnej i kompetencji informacyjnych, związanych przede 
wszystkim z rozwojem szeroko rozumianego kształcenia i powszechnym dostępem 
do wiedzy, nie będzie możliwe optymalne wykorzystanie możliwości, jakie stwarza 
postęp naukowy i techniczny.

Badanie procesów i systemów informacyjnych w odniesieniu do konkretnej dzie
dziny nauki i działalności praktycznej wiąże się ściśle z uwarunkowaniami wynikają
cymi z kształtowania się społeczeństwa wiedzy. Z jednej strony rozwój narzędzi infor
matycznych i telekomunikacyjnych pozwala na coraz szybszy przepływ informacji, 
daje niespotykane dotąd możliwości natychmiastowego kontaktu i konsultacji mię
dzy osobami, niezależnie od miejsca ich pobytu, oraz budowania globalnych struktur 
i ogromnych zasobów wied^. Z drugiej — w związku z takim postępem technicznym 
i wynikającym z wielu czynników rozwojem nauki, przekraczającym niekiedy granice 
wyobraźni człowieka z eiy industrialnej, wzrasta wśród potencjalnych użytkowników 
świadomość znaczenia i roli wiedzy, dostępu do aktualnych i wiarygodnych informa
cji, ich wpfywu na jakość życia.

Właściwa realizacja procesów informacyjnych nie jest możliwa bez wspomnianej 
już wyżej świadomości informacyjnej przedstawicieli danej dziedziny oraz ich kom
petencji (kwalifikacji) informacyjnych. Ich kształtowanie warunkuje odpowiednie 
definiowanie i stosowanie kluczowych pojęć, takich jak „informacja” czy „dokumen
tacja”. Pojęcia te są najczęściej interpretowane bądź zbyt ogólnie, bądź wycinkowo, 
nie oddają w związku z tym ani wagi, ani wpfywu informacji na działalność teoretyczną 
i praktyczną we wskazanym obszarze, ani zadań i możliwości, jakie współczesna tech



nika i nauka o informacji stwarzają. Brak właściwego definiowania i stosowania pojęć 
związanych z „informacją medyczną” lub też szerzej -  „informacją zdrowotną”, jak 
również roli informacji w działalności kulturalnej, spowalnia rozwój tych dziedzin, 
konieczne więc wydają się dalsze interdyscyplinarne badania terminologiczne. Pro
pozycją autorską będącą punktem wyjścia do uporządkowania zakresów stosowanych 
terminów jest rozróżnienie między „informacjąw.. „informacjąo.. oraz „infor
macją dla... ” danego obszaru działalności.

Świadomość znaczenia dostępu do wiedzy dla rozwoju dyscypliny odzwierciedla 
w obszarze zdrowia zarówno podejście evidence-based health care, czyli opieki zdro
wotnej kor^stającej z najnowszych doniesień naukowych, wykorzystującej je w prak
tyce opieki nad pacjentem, jak i różnorodne działania, któiych celem jest uporządko
wanie i optymalizacja procesów i struktur informacyjnych w obrębie dziedziny.

Przedstawiono więc szczegółowo różne sposoby definiowania pojęć „system” 
i „system informacyjny” oraz przykłady projektów i realizacji systemów informacyj
nych obsługujących wybrane obszary zdrowia oraz kultury. Można je według kryte
rium celu podzielić na trzy grupy. Do pierwszej zaliczają się struktury obsługujące 
przede wszystkim zadania związane z organizacją i zarządzaniem służbą zdrowia, 
w tym szczególnie z finansowaniem świadczeń opieki medycznej, takie jak projekty 
W. Karlińskiego i J. Jasłowskiego. W związku z tym dane, jakie mają być w nich groma
dzone i przetwarzane, mają charakter statystyczny i finansowy, a węzłami systemu na 
szczeblu podstawowym są placówki lecznictwa otwartego i zamkniętego, na szcze
blach wyższych, natomiast-oddziafy wojewódzkie i centrala agendy będącej płatni
kiem świadczeń oraz ministerstwa jako urzędu centralnego dla tego sektora działal
ności. Podobne rozwiązania o zasięgu krajowym tworzone są m.in. w Australii i Afiyce 
Południowej. Podstawowymi przykładami takich realizacji na poziomie jednostko
wym są wszystkie systemy obsługujące procesy informacyjne w szpitalach, przychod
niach, ambulatoriach itd.

W grupie drugiej wymienić należy systemy obsługujące konkretne, specjali
styczne działania medyczne, łączące w sobie często wymiar praktyczny i naukowy. 
Przykładowo wymienić tu można ogólnopolski system informacj i o wrodzonych wa
dach rozwojowych prowadzony w Poznaniu, systemy informacji o opiece nad matką 
i dzieckiem (przykłady polski i francuski), system ekspertowy dla oddziału dializ 
i przeszczepów nerek czy program obsługujący dokumentację pracy gabinetów sto
matologicznych.

Grupa trzecia obejmuje typowe systemy informacji naukowej, w któiych za udo
stępnianie wiedzy odpowiedzialne są biblioteki i ośrodki informacji. W rozdziale 
czwartym przedstawiono szczegółowo historię tworzenia polskiego „systemu na
ukowej informacji medycznej NIM” konstruowanego wokół Głównej Biblioteki Le
karskiej oraz bibliotek uczelni medycznych.

Analizowane systemy informacji dotyczące kultuiy to tzw. obserwatoria kultury, 
projekt sieci informacji o kulturze regionalnej, systemy informacji o obiektach kul
tury w Internecie oraz systemy archiwalne. Pierwsze z nich dotyczą informacji o cha
rakterze sprawozdawczym, wykorzystywanych dla celów zarządzania całym sektorem 
oraz placówkami kultuiy (analogicznie jak w przypadku projektów W. Karlińskiego 
i J. Jasłowskiego). Do grupy drugiej — rozwiązań specyficznych, wąskozakresowych -  
zalic^ć można przywoływany projekt Pomorskiego Systemu Informacji Regionalnej, 
natomiast przykładem dla grupy trzeciej może być system archiwalny. Omawiane 
serwisy internetowe o kulturze mają charakter przede wszystkim promocyjny, kiero
wany do szerokiego grona odbiorców oferty kulturalnej. Ze względu na ograniczoność



zakresów wyróżnionych trzech typów systemów, w rozdziale trzecim zaproponowano 
model rozległego systemu informacyjnego o zakresie dążącym do uniwersalności, ze 
względu na meiytoiyczne rozdzielenie realizacji procesów informacyjnych między 
poszczególne podmioty -  ogniwa systemu. Model ten zawiera elementy i działania, 
które mogą mieć zastosowanie w różnych obszarach tematycznych, niezależnie od 
zawartości treściowej informacji. Jednocześnie pokazuje różnorodność problematyki 
zarządzania informacją. Jako struktura ogólna, może on do poszczególnych funkcji 
i/lub obszarów treści wykor^stywać także struktury już istniejące, jak te wspomnia
ne powyżej. Zapewnia realizację potrzeb informacyjnych różnych kategorii użytkow
ników.

Budowanie systemów zakłada wskazanie grupy użytkowników gromadzonych 
w nich informacji. Podstawową kategoryzację użytkowników indywidualnych prze
prowadzono względem wykonywanych zawodów. Pozwoliło to na wyodrębnienie 
specyficznych możliwych potrzeb informacyjnych związanych z poszczególnymi 
obszarami pracy zawodowej. Do użytkowników indywidualnych w sposób oczywisty 
należy zaliczyć społeczeństwo, tzn. w wypadku informacji kulturalnej -  uczestników 
życia kulturalnego, a w wypadku informacji zdrowotnej -  pacjentów, jako grupę 
specyficzną, której potrzeby informacyjne dotyczące tematów zdrowotnych wiążą 
się najczęściej z pojawiającymi się schorzeniami. Kompetencje informacyjne 
w tym zakresie, tzn. dotyczące przede wszystkim stanu wiedzy na temat konkretnej 
dla danej osoby jednostki chorobowej oraz przebiegu terapii i obowiązków pacjen
ta, są często przedmiotem badań naukowych w medycynie i pielęgniarstwie. Po
trzeby informacyjne można jednak u potencjalnych pacjentów (widzów, czytelni
ków, etc., ogólnie -  społeczeństwa) rozbudzać, co jest naturalnym elementem 
poprawnego funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego.

Uznano również, że realizowane w sposób zinstytucjonalizowany działania o cha
rakterze organizacyjno-administracyjnym wymagają wprowadzenia kategorii użyt
kowników instytucjonalnych, do których zaliczyć należy przede wszystkim władze re
sortowe oraz Główny Urząd Statystyczny, a także instj^ucje szkolnictwa wyższego 
oraz podmioty prowadzące działalność naukową i popularyzatorską. Potrzeby informa
cyjne w tej kategorii są ściśle związane z wymaganiami prowadzenia dokumentacji, 
statystyki, planowania i organizowania działań w sektorze, zapisanymi w odpowied
nich aktach prawnych.

Przeprowadzono także analizę potrzeb informacyjnych użytkowników indywidu
alnych według podziału zaproponowanego przez D. Nicholasa. Uwzględniono więc 
m.in. kryterium treści, funkcji, istoty, poziomu kompleksowości, jakości i ilości, aktu
alności, poziomu przetworzenia i formy informacji oraz miejsca publikacji. Tak prze
prowadzoną analizę teoretyczną uzupełniono wynikami wybranych badań potrzeb 
informacyjnych z zakresu nauk o zdrowiu z literatury polskiej i obcej. Badania te 
obej mowafy przede wszystkim lekarzy oraz menedżerów ochrony zdrowia, prowadzo
ne były również badania dotyczące potrzeb informacyjnych pielęgniarek. Wydaje się 
jednak, że ten kierunek wymaga na gruncie polskim dalszych, bardziej szczegóło
wych badań. Potrzeby informacyjne pracowników ochrony zdrowia powinny się zmie
niać wraz z rozwojem kształcenia w tym zakresie (przykładowo można tu wskazać 
współpracę między Biblioteką Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu a Wielko
polską Izbą Lekarską), a więc rozbudzania ich świadomości informacyjnej.

Wiele miejsca poświęcono problematyce narzędzi lingwistycznych stosowanych 
dla zapewnienia precyzyjności przekazu treści czy to pomiędzy pracownikami, czy 
w systemach informacyjnych. Jeśli chodzi o ochronę zdrowia, najbardziej znanymi



i stosowanymi w skali międzynarodowej są klasyfikacje z tzw. rodziny WHO, przede 
wszystkimMzfifeynarof/oziia statystyczna klasyfikacja chorób i problemów zdrowot
nych (obecna wersja ICD-10) iMiędzynarodowa klasyfikacja interwencji zdrowot
nych (ICHI). W rodzinie tej znajdują się również mniejsze, specjalistyczne klasyfika
cje dla poszczególnych obszarów badań i opieki klinicznej. Od ponad 10 lat trwają 
prace nad stworzeniem powszechnie obowiązującej terminologii zawodowej dla pie
lęgniarstwa -Międzynarodową klasyfikacją praktyki pielęgniarskiej. Przykładem 
polskich prac standaryzacyjnych w tym zakresie ]esX.Klasyfikacja badań laboratoryj
nych. Bibliotekarstwo medyczne posługuje się przede wszystkim stworzonym 
w National Libraiy of МеАкте Medical Subject Headings.

Jak wykazują badania, istniejące klasyfikacje odzwierciedlają subiektywizm po
strzegania problemów zdrowotnych charakterystyczny dla dyscypliny, z którą są zwią
zane, np. odmienny zakres prac badawczych i odmienne diagnozowanie (a w konse- 
kwencji: zadania terapeutyczne) pacjenta z tymi samymi objawami przez lekarzy 
i pielęgniarki. Również terminy stosowane w języku informacyjno-wyszukiwawczym 
mogą być definiowane odmiennie niż w języku naturalnym, co powoduje trudności 
w wyszukaniu odpowiednich danych w serwisach informacyjnych. Konieczne wydaje 
się więc przeprowadzenie badań dotyczących zakresu semantycznego pojęć podsta
wowych dla nauk o zdrowiu, a dalej -  reprezentacji wiedzy z tej dyscypliny w systemie 
informacyjnym i dostosowania narzędzi informacyjno-wyszukiwawczych do potrzeb 
użytkowników i możliwości systemu. W tym świetle coraz poważniejszym narzę
dziem stają się opracowywane dla poszczególnych dziedzin ontologie, których zada
niem jest gromadzenie pojęć i definiowanie relacji istniejących między nimi.

W sferze kultury dominują rozwiązania międzynarodowe, takie jak Tezaurus 
UNESCO, Thesaurus on Art and Cultural Policies, Tezaurus European Heritage 
Network czy EUROVOC -  tezaurus Unii Europejskiej. Służą one przede wszystkim 
wzajemnemu rozumieniu podmiotów zaangażowanych w zarządzanie sferą kultury 
w skali globalnej.

Głównym elementem pracy jest prezentacja modelu rozległego systemu infor
macji. Ma on budowę trójczłonową, uwzględniającą źródła (twórców) informacji, jej 
użytkowników oraz same zasoby informacyjne. Waściwy przepfyw informacji wymaga 
zaangażowania wszystkich trzech elementów. Zależnie od rodzaju potrzeby informa
cyjnej użytkownika, jest on kierowany do odpowiedniego, specjalistycznego źródła 
oraz konkretnego zbioru danych. Możliwe jest również równoczesne wyszukiwanie 
w bazach różnego typu: bibliograficznych, faktograficznych, pełnotekstowych itd. 
Dostęp do nich warunkowany jest uprawnieniami klienta, któiy reprezentuje jedną 
z trzech grup: tzw. osoby prywatne, profesjonalistów o specjalnościach związanych 
meiytoiycznie z danym obszarem działalności oraz pracowników obszaru zarządzania 
i administracji takiego obszaru. Zależnie od tego przyporządkowania może on korzy
stać bądź z zasobów o charakterze podstawowym, edukacyjnym lub promocyjnym, 
bądź z danych dotyczących wyników badań naukowych i doświadczeń praktycznych, 
czy wreszcie ze statystyki, dokumentacji i danych finansovyych koniecznych dla wła
ściwej organizacji działania.

Model powstał w oparciu -  przede ws^stkim -  o podstawy teoretyczne informacji 
naukowej, przy założeniu, że ma on służyć optymalizacji realizacji procesów informa
cyjnych w odniesieniu do potrzeb różnych kategorii użytkowników. Do jego podsta
wowych zadań należy więc umożliwienie uzyskiwania wszelkich typów informacji, 
relewantnej względem zgłoszonego zapytania informacyjnego. Wadą omawianych 
wcześniej systemów była przede ws^stkim ich jednostronność, a więc ograniczenie



roli informacji do elementu wspierającego jeden zaledwie z wielu aspektów funkcjo
nowania wybranego obszaru aktywności człowieka, co może powodować daleko idące 
skutki, nawet takie, jak zafałszowanie obrazu rzeczywistości wynikające z braku pełnej 
wiedzy na dany temat. Priorytetowe potraktowanie informacji-w całej różnorodno
ści jej treści i form -  powoduje, że system modelowy może mieć znacznie szersze 
spektrum zastosowań i odpowiadać potrzebom wszystkich użytkowników.

Wobec powyższego, za główne wyniki badań przedstawionych w rozprawie, zna
czące dla rozwoju systemów rozległych, uznać należy:
•  zdefiniowanie trzyelementowcgo modelu rozległego systemu informacyjnego, 

zapewniającego możliwość gromadzenia informacji i obsługi potrzeb informacyj
nych wszystkich grup użytkowników, jak również dołączania do systemu kolejnych 
ogniw,

•  przedstawienie metodyki modelowania rozległego systemu informacyjnego, obej
mującej poszczególne jego składniki (zasoby, struktury, narzędzia, uz^kowników, 
ich potrzeby, otoczenie zewnętrzne),

•  szczegółową analizę dotychczas opracowanych projektów i rozwiązań systemowych 
w zakresie zarządzania informacją w obszarach zdrowia i kultury,

•  zdefiniowanie typologii informacji będących przedmiotem działania rozległego 
systemu informacyjnego,

•  wykazanie różnic w interpretacji pojęcia informacja, a co za! tym idzie -  funkcji 
i znaczenia, jakie przybiera ona dla poszczególnych grup użytkowników,

• określenie warunków, jakie powinna spełniać informacja w systemach rozległych,
•  zaproponowanie metodyki badania potrzeb informacyjnych w systemach rozle

głych,
•  przedstawienie podstawowych narzędzi organizacji wiedzy w środowisku siecio

wym, ze szczególnym uwzględnieniem ontologii konstruowanych w obszarze nauk 
o zdrowiu.

Jak wspomniano na początku, treści przedstawione w niniejszej rozprawie mają 
charakter syntetyczny i modelowy, można więc wśród wniosków i założeń wskazać 
kierunki dalszych badań dotyczących procesów i systemów informacyjnych. Przykła
dowo wymienić można:

a) zagadnienia związane z reprezentacją i organizacją wiedzy w tychże systemach: 
rozwój systemów organizacji wiedzy, w tym zwłaszcza specjalistycznych narzędzi 
ontologicznych i rozwiązań pozwalających na ich porównywanie i budowanie ontolo
gii wyższego rzędu, opracowanie ontologii specyficznych dla polskiej opieki zdrowot
nej,

b) optymalizacja aparatu informacyjno-wyszukiwawczego: prace projektowe 
nad budową i rozbudową klasyfikacji terminologicznych i języków informacyjno- 
wyszukiwawczych, opracowywanie nowych narzędzi kontaktu z użytkownikiem, wy
korzystujących komunikację w języku naturalnym, indywidualizacja obsługi infor
macyjnej (m.in. jako efekt badania potrzeb informacyjnych), różnicowanie form 
i sposobów prezentacji dostępnej wiedzy,

c) badania zmieniających się potrzeb i zachowań informacyjnych użytkowników 
indywidualnych, rozwijanie i wdrażanie elektronicznych metod badania (w tym gro
madzenia danych i wnioskowania), monitorowanie praw dostępu użytkowników do 
różnych kategorii zasobów informacyjnych,

d) projektowanie działań mających na celu rozbudzanie tychże potrzeb, szukanie 
ich pr^czyn/źródeł.



e) ocenę już funkcjonujących systemów informacyjnych, której wyniki лvykorzy- 
stać można nie tylko do ich optymalizacji, ale również do szczegółowego projektowa
nia funkcji systemu modelowego,

f) obserwowanie kierunków rozwoju danego obszaru (np. priorytety WHO, unij
na polityka zdrowotna), w celu adaptacji rozwiązań RSI (w tym zwiększenie liczby od
biorców-rozbudzanie ich potrzeb informacyjnych), promocja, działania mające na 
celu eliminację e-wykluczenia,

g) badanie sposobów wykorzystania informacji (m.in. poprzez analizę cytowań, 
ankietyzację wśród odbiorców indywidualnych),

h) badanie potencjału placówek informacyjnych (biblioteki, ośrodki informacji) 
jako węzłów sieci społecznej i teleinformatycznej, z punktu widzenia ich zasobów oraz 
obsługi potrzeb pojedynczego użytkownika,

i) metody usuwania zjawiska e-wykluczenia w aspekcie zdrowia i kultury: bada
nie efektywności narzędzi i metod docierania do wszystkich grup społecznych,

j) digitalizacja zasobów wiedzy: elektroniczna dokumentacja pacjenta w każdym 
obszarze opieki zdrowotnej (medycyna, pielęgniarstwo, stomatologia, diagnostyka, 
fizjoterapia), niezależnie od formy danych; dalsze działania związane z digitalizacją 
zasobów kultury i dostępem do nich (sieciowy dostęp do dzieł tekstowych, obrazo
wych, audiowizualnych, multimedialnych),

k) RSI jako przedmiot i narzędzie zarządzania, w tym przede wszystkim: zapew
nianie jakości w systemie według podstawowych kryteriów (aktualność, obiekty
wizm, autorytet itp.), opracowywanie i wdrażanie procedur zapewniania jakości we 
wszystkich aspektach funkcjonowania RSI, poziom wykorzystania RSI dla celów za
rządczych, RSI jako narzędzie zarządzania twórczością (tzw. zasoby funkcjonalne).

Nawet pobieżna analiza wspomnianych problemów badawczych pozwala stwier
dzić ich wzajemną zależność. Tym niemniej za najszybciej rozwijające się obecnie 
uznać należy: kontakt z odbiorcą i reagowanie na potrzeby informacyjne; tworzenie 
ontologii w celu optymalizacji komunikacji (z systemem i między sobą za jego po
średnictwem) , wykorzystanie technologii (w tym digitalizacja, komunikacja bez
przewodowa).

Specyfika zależności przebiegu procesów informacyjnych i rozwoju potrzeb infor
macyjnych użytkowników polega na ich dynamice, związanej ze zmieniającymi się 
nieustannie uwarunkowaniami społecznymi, naukovvymi i technicznymi. Nie można 
więc zakładać jednorazowego stworzenia rozbudowanej, stabilnej struktuiy. Jej sku
teczność zależy m.in. od elastyczności, c^ li możliwości adaptacji do potrzeb, co po
zwala na określenie podstawovtych elementów i relacji, z założeniem dostosowywania 
rozwiązań szczegółowych do aktualnych potrzeb i możliwości.

Zachowanie tej elastyczności wymaga spełnienia wielu warunków. Należy do nich 
m.in. bezwarunkowa (p r^  założeniu przezwyciężania konfliktów i pokonywania prze
szkód) współpraca podmiotów w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych odbior
ców usług informacyjnych, proporcjonalny udział instytucji w tworzeniu zasobów 
i obsłudze użytkowników. Z powyższym wiąże się ustalenie wartości i standardów 
współpracy przestrzeganych przez twórców i użytkowników systemów informacyj
nych, przez co RSI można traktować jednocześnie jako narzędzie tworzenia oraz efekt 
budowy ładu informacyjnego.

Konieczne będzie również monitorowanie potrzeb i zachowań informacyjnych, 
w tym sposobów i celów wykorzystania, a więc również efektywności RSI (podobnie



jakw p r^ a d k u  badania wykor^stania różnych narzędzi informacyjnych w Wielkiej 
Brytanii'), selekcja informacji bezwartościowych (zgodnie z postulatami ekologii in
formacji), postulowana niezależność od polityki w danej domenie i źródeł finanso
wania (raczej utopijna). Sprzyjać rozwojowi RSI będzie też rozbudowa tzw. zasobów 
otwartych i możliwość wykorzystania nowych rozwiązań teleinformatycznych.

Wśród narzędzi potrzebnych dla zapewnienia elastyczności RSI, najważniejsze 
wydają się z jednej strony te służące badaniu potrzeb i zachowań informacyjnych 
użytkowników, zwłaszcza w środowisku elektronicznym, z drugiej zaś — narzędzia 
lingwistyczne, w tym także te zapewniające ich przekladalność (jak np. ontologie); 
nie można tu pominąć również narzędzi pozwalających na definiowanie praw dostępu 
do różnego typu źródeł czy zapewniających konieczną kompatybilność w sferze tech
nicznej.

' Zob. D. Nicholas, P. Huntington, H. Jamali, P. Williams: Digital health information fo r  the con
sumer. Evidence and policy implications. Aldershot 2007.
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2. ActaBiochimica Polonica, 2008 [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www. 

actabp.pl/
3. Active Semantic Documents, 2005 [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http:// 

Isdis.cs.uga. edu/projects/asdoc/
4. Adynowski T, Serejski J.: Problem naukowej informacji medycznej. „Problemy Uczelni 

i Instytutów Medycznych” 1969, t. IV, nr 3, s. 21-30.
5. Agence de la Francophonie, 2000-2009 [dokument elektroniczny] Tryb dostępu: http:// 

www.francophonie.org
6 . Airchinningh M. М., Sotirova К.: The digital exhibition andkeyimage ontology. „Bilgi 

Dilnyasi” 2008, nr 9(1), s. 90-125 [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://eprints. 
rclis.org/archive/00013212/

7. Ahmed Т. Т., Willard С., Zom М.: Automated customer service at the National Library of 
Medicine. „First Monday” 2006, vol. 11, nr 11 [dolument elektroniczny]. Tryb dostępu: 
http://www.firstmonday.org/issues/issuel 1 1 1/ahmed/

8. Akaho E.: Jakość informacji о lekach w Internecie. Czy potrzebujemy Cerbera? „Farma
cja Polska” 2001, vol. 57, nr 6, s. 270-276.

9. Allen S. B.: Nobody knows you are a dog (or library, or museum, or archive) on the Inter
net: the convergence o f three culture. W: 68IFLA Council and General Conference, 18-
24.08.2002 r. [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.ifla.org/IV/ifla68/ 
papers/159-141e.pdf

10. Analiza pojęcia informacji. Praca zbiór, pod red. J. J. Jadackiego. Warszawa 2003.
11. Ankem K.: Use ofinformation sources by cancer patients: results ofa systematic review 

of the research literature. „Information Research” 2006, vol. 11, nr 3, paper 254 [dokument 
elektroniczny]. Tryb dostępu: http://InformationR.net/ir/1 l-3/paper254.html

12. Anogianakis G. et al.: Medical Emergency Aid through Telematics: design, implementa
tion guidelines and analysis ofuser requirementsfor the MERMAID project. „Internatio
nal Joumal of Medical Informatics” 1999, vol. 52, nr 1-3, s. 81-92.

13. Anweiler-Śmiałek J., Pach J., Serediak T, Braś A.: Zadania ośrodka informacji toksykolo
gicznej. „Folia Medica Cracoviensia” 1990, vol. 31, nr 4, s. 209-215.

14. Application ofthe International Classification o f  Diseases to Dentistry and Stomatolo
gy (ICD-DA). ЩА. 3. Genewa: WHO, 1994.

15. Application o f  the International Classification ofDiseases to Neurology (ICD-NA). 
ЩА. 2. Genewa: WHO, 1997.

16. Archives & Museum Informatics [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www. 
archimuse.com/index.html

M.Art Historian Information for Central Europe [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: 
http://www.ahice.net

18. Artowicz E.: Reprezentacja wiedzy w systemie informacyjno-wyszukiwawczym. Warsza
wa 1997.

19. ASTM International, 1996-2009 [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www. 
astm.org

20. The Anatomical, Therapeutic, Chemical Classification system with Defined Daily Doses 
(ATC/DDD) Genewa: WHO, 2009 [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http:// 
www.who.int/classifications/atcddd/en/index.html

21. Babel Web Anthology, 2005-2006 [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http:// 
www.babelmatrix.org

http://www
http://www.francophonie.org
http://eprints
http://www.firstmonday.org/issues/issuel
http://www.ifla.org/IV/ifla68/
http://InformationR.net/ir/1
http://www
http://www.ahice.net
http://www
http://www.who.int/classifications/atcddd/en/index.html
http://www.babelmatrix.org


22. Babik W.: Ekologia inofrmacji. „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2001, nr 2, s. 64-70.
23. Babik W.: Ekologia informacji -  wyzwanieXXI w. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej 

i Technicznej” 2002, nr 1, s. 20-25.
24. Baemholdt М., LangN. М.: Why an ICNP? Links among quality, information and policy. 

„International Nursing Review” 2003, vol. 50, nr 2, s. 73-78.
25. Ball M. J., Lillis J. C.: E-health: transforming the physician/patient relationship. „Intema- 

tionalJoumalofMedical Informatics” 2001, vol. 61, s. 1-10.
26. Ballard E.C.: Important considerations about nursing intelligence and information sys

tems. „Nursing Informatics” 1997, s. 44-49.
27. Bardadin K.; SNOM-ed-  międzynarodowy system kodyfikowania zmian w medycynie. 

„Polish Journal of Pathology” 1995, vol. 46, nr 3, s. 203-205.
28. Bates M. J.: Information and knowledge: an evolutionary framework for information 

science. „Information Research” 2005, vol 10, nr 4 [dokument elektroniczny]. Tiyb dostę
pu: http://InformationR.net/ir/10-4/paper239.html

29. Bates M. J.: What is browsing-really? A model drawingfrom behavioural science rese
arch. „Information Research” 2007, vol. 12, nr 4, paper330 [dokument elektroniczny]. Tryb 
dostępu: http ://lnformationR.net/ir/12-4/paper3 3 O .html

30. Batt Ch.: Investing in knowledge: museums, libraries and archives in theXXI century. 
INFORUM 2005:11"' Conference on Professional Information Resources. Prague, May 
24-26,2005.

31. Bawden D.: The tree worlds o f health information. „Journal of Information Science” 2002, 
vol.28,nrl,s.51-62.

32. Bertalanfiy L.: Ogólna teoria systemów. Warszawa, 1984.
33. Bednarek М.: Ciągle doskonalenie systemów zarządzania podstawowym narzędziem 

wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw. Łódź 2002.
34. Beyl J., Nulens G., De Nil B.: Online heritage presentation in Flanders. A new way o f se

arching andpresenting heritage content. W: Archives & Museum Informatics: Museums 
and the Web 2008 [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: www.archimuse.com/ 
mw2008/papers/bey 1/bey 1 .html

35. Beynon-Davies P.: Inżynieria systemów informacyjnych. Wprowadzenie. Warszawa, 1999.
36. Biblioteki medyczne wobec problemów informacji elektronicznej. Materiały z konfe

rencji, Poznań 20-21. II. 1997к Voznan 1997.
37. Bielawska М.: Dokumentacja medycznajako nośnik informacji dla kasy chorych. „Anti

dotum” 2000, nr 9, s. 41-44.
38. Bidaut L. М., Scherrer J.-R.: Telematics techniques for image based diagnosis, therapy 

planning and monitoring. „International Journal of Medical Informatics” 1999, vol. 52, 
nr 1-3, s. 81-92.

39. Bielicka L. A., Ścibor E.: Wprowadzenie do teorii języków irformacyjr^ch. Warszawa 1981.
40. Bielski М.: Podstawy teorii organizacji i zarządzania. Warszawa 2002.
41. BieńkowskaB., ChamerskaH.: Zarys dziejów książki. Warszawa 1987.
42. Bizić-Omćikus V., Mitrovic М., Cvetkovic Z.: Museum information system -  design metho

dology, implementation andperspectives. „Pregled Nacionalnog Centra za Digitalizaci- 
ju” 2005, nr 4(6), s. 69-77 [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://eprints.rclis.org/ 
archive/00004821/

43. BlakA.: Dokumentacjapielęgniarskaw systemie primary nursing. „Pielęgniarstwo 2000” 
1995,nrl,s.8-9.

44. Bliss-Holtz J., McLaughlin К., Taylor S. G.: Validating nursing theory for use within 
a computerized nursing information system. „Advances in Nursing Science” 1990, vol. 
13,nr2,s.46-52.

45. Blobel B., Holena М.: CORBA security servicesfor health information systems. „Interna
tional Journal of Medical Informatics” 1999, vol. 52, nr 1-3, s. 29-37.

http://InformationR.net/ir/10-4/paper239.html
http://www.archimuse.com/
http://eprints.rclis.org/


46. Błaszczuk A. et al.: Zarządzanie wiedząw polskich przedsiębiorstwach. Warszawa 2004.
47. Bobiatyński Z., Dryzek H ., Turyna J.: Wybrane problemy organizacji ifunkcjonowania 

systemów informacji naukowej i technicznej. Warszawa 1987.
48. The Boekman Foundation: Thesaurus on Art and Cultural Policies, b.d. [dokument elek

troniczny]. Tiyb dostępu: http://www.boekman.nl/EN/index.htmI
49. Bogusz J., red.: Encyklopedia dla pielęgniarek. Warszawa 1982.
50. BohatkiewiczE., Jenner-UtratK., Krzyk A., UiygaA.: Model opracowania rzeczowego na 

przykładzie BMUJ. „Biuletyn GBL” 2000, vol. 46, nr 363, s. 13-30.
51. Bojarski W.: Podstawy analizy i inżynierii systemów. Warszawa 1984.
52. Bomba B., Cooper J., Miller М.: Working towards a national health information system in 

Australia. „Medinfo” 1995, nr 8, s. 1633 i n.
53. Booth A. et al.: Evidence-based Librarianship Implementation Committee. Task Force 

on Practice Guidelines. Recommendation/Position statement. „Hypothesis. The New
sletter of the Research Section of Medical Library Association” 2001, vol. 15, nr 2, s. 7 [do
kument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://gain.mercer.edu/mla/research/hypo- 
thesis.html

54. Borglund E. A. М., Óberg b.-M. \How are records used in organizations? „Information 
Research” 2008, vol. 13, nr 2, paper 341 [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http:// 
InformationR.net/ir/13-2/paper341 .html

55. Borkowski W., Szymborski J.: Organizacja systemu zarządzania informacją medyczną 
w dziedzinie zdrowia matki i dziecka. „Medycyna Wieku Rozwojowego” 1999, vol. 3, 
nr 4 suplement, s. 127-132.

56. Bowker G. C.: The history o f information infrastructure. The case ofthe International 
Classification o f  Diseases. „Information Processing & Management” 1996, vol. 32, nr I , 
s. 49-61.

57. Bowles K. H.: The barriers and benefits ofnursing information systems. „Computers in 
Nursing” 1997, vol. 15, nr 4, s. 191-98.

58. Brewczyński R, et al.: Komputerowy System Irformacji Medycznej (KSIMPA) wspomaga
jący pracę Poradni Alergologicznej. „Medycyna 2000”, 1992, nr 3, s. 37-40.

59. The British Nursing Index, b.d. [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.bni- 
plus.co.uk

60. Brunner L. S., SuddarthD. S.: Manual o f nursing practice. Filadelfia 1986.
61. Brzezińska J.: Opakowanie leków nośnikiem informacji dla pacjenta. „Farmacja Polska” 

1981,vol. 37,nrl0,s. 577-580.
62. Brzezińska J.: Rola informacji udzielanejpacjeruowi w aptece. „Farmacja Polska” 1982, 

vol. 38, nr 10, s. 487^89.
63. Brzezińska J.: Ulotka jako źródło informacji o leku. „Farmacja Polska” 1981, vol. 37, nr I, 

s.40^2.
64. Brzeziński T, red.: Historia тефсупу. Warszawa 1988.
65. Busse-Turczyńska E., BirskaR.: Badania ankietowe wykorzystania elektronicznego sys

temu informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Lublinie a promocja 
usług informacyjnych. „Biuletyn GBL” 2000, vol. 46, nr 363, s. 105-116.

66. Busse-Turczyńska E., Birska R.: Misja bibłioteki naukowej a współpraca sieci bibliotek 
medycznych. W: Materiały konferencyjne. Współpraca bibliotek naukowych w zakresie 
obsługi użytkowników. Warszawa, 23-24.09.2002 к EBIB materiały konferencyjne [do
kument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.ebib.info/matkonf/pw/index.html

67. Cader Y.: Knowłedge management, bioinformatics, and market driven innovations in the 
life sciences industry. In: Business and informatics current trends. Ed. by H. Kisilowska, 
J. Seruga. Warsaw-Syndey 2003, s. 103-110.

68. Cadler A. B.: Zarządzanie informacją w opiece zdrowotnej. „Zeszyty Naukowe WSHE 
Lódź”2000,nr3,s.9-18.

http://www.boekman.nl/EN/index.htmI
http://gain.mercer.edu/mla/research/hypo-
http://www.bni-
http://www.ebib.info/matkonf/pw/index.html


69. Canada Health Infoway, 2008 [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.info- 
wayin-foroute.ca/en/home/home.aspx

70. Castells М.: The information age: economy, society and culture, vol. 1. The rise o f the ne- 
tworksociety, vol. 2. The power o f identity, vol. Ъ. End of millennium. Wyd. 2. Blackwell 
Publishing, 2000-2004.

71. Castells М., red.: The network society. A cross-cultural perspective. Edward Elgar Publi
shing Ltd., 2004.

72. CDC WONDER Centres for Disease Control and Prevention, 2008 [dokument elektronicz
ny]. Tryb dostępu: http://wonder.cdc.gov/

73. Centrum Informacji Medycznej, b.d. [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://tel- 
med.pl

74. Ceratti A., Roger France F. H., Beguin C.: Health data quality improvement by comparing 
administrative medical data and billing data. „International Journal of Medical Informa
tics” 2008, vol. 77, nr 8, s. 527-533.

75. Chajtman S.: Systemy iprocesy informacyjne. Warszawa 1986.
76. Choe J., Yoo S. K.: Web-based secure accessfrom multiple patient repositories. „Interna

tional Journal of Medical Informatics” 2008, vol. 77, nr 4, s. 242-248.
77. CIDOC: Directory o f Museum Information Centres, 2005 [dokument elektroniczny]. Tiyb 

dostępu: http://www.willpowerinfo.myby.co.uk/cidoc/infocent.htm
78. Cisek S.: Filozoficzne aspekty informacji naukowej. Kraków 2002.
79. Clark J., Lang N.: The International Classification for Nursing Practice (ICNP). Nursing 

омГсо/wej. „International Nursing Review” I997,nr4(4),s. 121-124.
80. Coenen A., Wake М.: Developing a databasefor an International Classificationfor Nur

sing Practice (ICNP). „International Nursing Review” 1996, nr 43 (6), s. 183-187.
81. Coler M.S.: Building an intercultural nursing terminology bankfor the phenomenon. 

Violence, o f  the International Classification o f  Nursing P ractic^ : a methodological 
perspective. „International Nursing Review” 2001, vol. 48, s. 93-101.

82. Coler M. S., Araujo L. do C. A., Coelho A. A., de Figueiredo T. M. R. М., de Melo Freire М. 
R., de Araujo Moreira M. E.: Social violence: a case for classification as a sub-phenome
non o f community in the ICNP. „International Nursing Review” 2000, nr 47, s. 8-18.

83. Collen A.: A conversation design for systemic research on and betterment o f the ethicality 
of information systems embedded in human organizations. „Systems” 1999, nr ООО, s. 33-42.

84. Collins S., Parker E.: Podstawy pielęgniarstwa. Propedeutyka. Warszawa 1994.
85. Cornet R., Abu-Hanna A.: Auditing description-logic-based medical terminological sys

tems by detecting equivalent concept definitions. „International Journal of Medical Infor
matics” 2008, vol. 77, s. 336-345.

86. CruzD. М., GutierrezB. A. 0.,LopezA. L., de SouzaT.T.,Assami S.: Congruence o f terms 
between lists ofproblems and the ICNP-Alpha Version. „International Nursing Re
view” 2000, nr 47, s. 89-96.

87. Cullen R.: Empowering patients through health information literacy training. W: World 
Library and Information Congress: 70'’' IFLA General Conference and Council, 22-2 7 
August2004, Buenos Aires [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.ifla.org/ 
IV/ifla70/prog04.htm

88. Cullinan Sieviert М., Patrick T. В., Reid J. С.: Need а bloody nose be a nosebleed? Or, lexi
cal variants cause surprising results. „Bulletin of the Medical Library Association” 2001, 
vol. 89,nrl,s. 68-71.

89. Culture.pl Instytut A. Mickiewicza, b.d. [dokument elektroniczny]. Tiyb dostępu: http:// 
www.culture.pl

90. Cunningham Т. R., Geller E. S., Clarke S. W.: Impact ofelectronic prescribing in a hospital 
setting. A process-focused evaluation. „International Journal of Medical Informatics” 
2008, vol. 77, nr 8, s. 546-554.

http://www.info-
http://wonder.cdc.gov/
http://tel-
http://www.willpowerinfo.myby.co.uk/cidoc/infocent.htm
http://www.ifla.org/
http://www.culture.pl


91. Current Procedural Tenninology (AMA CPT) American Medical Association, 1995-2009 
[dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.ama-assn.org/ama/pub/catego17/ 
3łl3.html

92. Czarniawy A.: O potrzebie organizacji banków informacji terapeutyczno-toksykoogicz- 
nej o leku w Polsce. „Farmacja Polska” 1981, vol. 37, nr 11-12, s. 648-650.

93. Czarniawy A.: Rola i zadania farmaceuty w społecznej ochronie zdrowia w zakresie bez
pieczeństwa farmakoterapii. „Farmacja Polska” 1980, vol. 36, nr 12, s. 737-739.

94. IVKrajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej. Zakopane 2-5.09.1997 r. Mate
riały konferencyjne\Q.mi\, 1998.

95. Dahl S.: Dzieje książki. Wrocław 1965.
96. Dąbrowiecki S., Janowicz E., Malukiewicz-Wiśneiwska G.: Jakwyszukiwać i krytycznie 

oceniać naukowe publikacje medyczne. Bydgoszcz 1996.
97. Dąbrowiecki S., Malukiewicz-Wiśniewska G.: Streszczenia strukturalne naukowych pu

blikacji mecfycznych.„Przeg\s^Leka.Tski'’ 1995, nr 52, s. 105-108.
98. Dembowska М.: Nauka o informacji naukowej (informatologia). Organizacja i proble

matyka badań w Polsce. Warszawa 1991.
99. Development o f a National Health and Environment Geographic Information System 

(HEGIS) for countries in Central and Eastern Europe. Report on a WHO Consultation. 
W: Materiały konferencyjne Bilthoven, Holandia, 13-15.12.1994 r. Kopenhaga 1996 
[dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://whqlibdoc.who.int/euro/1994-97/EUR_ 
ICP_CEH_257(A).pdf

100. Development ofa National Health and Environment Geographic Information System 
(HEGIS) for Poland W: Report on a WHO Workshop. Łódź, Polska. 13-15.04.1997r. 
Kopenhaga 1999 [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.who.dk/docu- 
mentZe67563.pdf

101. Digital Art Ontology, b.d. [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://dao.cim3 .net/
102. Digital Libraries Initiative, b.d. [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://europa. 

eu.int/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm
103. Dmochowski L.: Dokumentowanie procesu pielęgnowania. „Pielęgniarka i Położna” 

1988,nr8,s.6-8.
104. Domanowska Z.: Proces opracowania tematycznego zbiorów bibliotecznych według 

Słownika haseł z  dziedziny medycyny i nauk pokrewnych. „Biuletyn GBL” 1992, vol. 38, 
nr 346, s. 23-30.

105. Dorsch J. L.: Information needs ofrurał health professionals: a review o f the literature. 
„Bulletin of the Medical Library Association” 2000, vol. 88, nr 4, s. 346-354.

106. Doskonalenie wielopoziomowych systemów informacyjnych. Praca zb. pod red. 
A. Nowickiego. Wrocław 1999.

107. Driicker V. \ Jak skutecznie zarządzać firmą. Warszawa 1993.
108. Drucker R: Managing for results. Oxford 1999.
109. Drucker P.: Post-capital society. New York 1993.
110. Driicker P.: The frontiers o f management. Londyn 1986.
111. Driicker P.: Zarządzanie wXXIw. Warszawa 2000.
112. \y\xxay^aw?kGWZiK.-.Modelowaniesystemowewpedagogice. Kraków 1997.
113. DusińskaH.: Informacyjne funkcje GBL. „Polski Tygodnik Lekarski” 1994, vol. 49,nr 16- 

17,5.399-401.
114. DusińskaH.: Polska bibliografia тефсупу. „Biuletyn GBL” 1986, vol. 32, nr 339, s. 19-28.
115. Dydaktyczne funkcje biblioteki głównej akademii medycznej z uwzględnieniem wyko

rzystania technik informatycznych. Materiały z  konferencji. Poznań, 3-5.06.1998 r. Po
znań 1998.

116. Dyderski S.: Informacja o użyciu teku dla pacjenta. „Farmacja Polska” 1997, vol. 53, nr 17, 
s. 802-805.

http://www.ama-assn.org/ama/pub/catego17/
http://whqlibdoc.who.int/euro/1994-97/EUR_
http://www.who.dk/docu-
http://dao.cim3
http://europa


117. Działalność bibliotek publicznych. Wytyczne IFLA/UNESCO. Praca zb. pod red. 
P. Gilla. Redakcja polska M. Kisilowska. Warszawa 2002.

118. Działalność resortowego systemu informacji naukowej w dobie społeczeństwa informa
cyjnego. Materiały z  II Forum Naukowej Informacji Wojskowej. 20-21.11.2001 r. 
Warszawa 2002.

119. XProblemowa Konferencja Bibliotek Medycznych, Gdańsk, 23-25.06.1993 r. Materiały. 
Gdańsk 1993.

120. Dziuba D. Т.; Gospodarki nasycone informacją i wiedzą. Warszawa 2000.
121. Dziuba D. Т.: Metody ekonomiki sektora informacyjnego. Warszawa2007.
122. Dziwulski J., Skowron S.: Zarządzanie informacjąw instytucjach opieki zdrowotnej. 

„Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2000, nr 6, s. 22-25.
123. E-Health, 2008 [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://ec.europa.eu/informa- 

tion_society/activities/health/whatis_ehealth/index_en.htm
124. e-Health -  making healthcare betterfor European citizens. An action plan for a Euro

pean e-Health Area. Communication from the Commission to the Council, the Europe
an Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee o f  
the Regions [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://europea.eu/LexUriServ/ 
LexUriServ.do?uri=Com:2004:0356:FlN:EN:PDF

125. eEurope. An information society for all Communication on a Commission Initiativefor 
the Special European Council o f  Lisbon, 23-24.03.2000 r. [dokument elektroniczny]. 
Tryb dostępu; http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/2002/news_library/ 
pdffiles/english.pdf

126. eEurope 2002. Quality criteriafor health related websites. Communication from the 
Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social 
Committee and the Committee ofthe Regions [dokument elektroniczny]. Tiyb dostępu: 
http://europa.eu/eur-lex/en/com/cnc/2002/com2002_0667en01 .pdf

127. eEurope 2002 Action Plan [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://europa. 
eu.int/information_society/activities/digital_libraries/doc/eeurope_2002_action_plan/ 
eeurope_^action_plan.pdf

128. Efektywne zarządzanie a sztuczna inteligencja. Praca zb. pod red. A. Baborskiego. Wro
cław 1994.

129. Egeman H .: Zakłócenia spójności informacji w systemach informacyjr^ch. „Wiadomości 
Statystyczne” 1998, nr 12, s. 89-101.

130. Eistenstein E.: Rewolucja Gutenberga. Warszawa2004.
131. Eldredge J. D.: Evidence-based librarianship: an overview. „Bulletin of the Medical Li

brary Association” 2000, vol. 88, nr 4, s. 289-302.
132. Eldredge J.: The most relevant and answerable research questions facing the practice of 

health sciences librarianship. „Hypothesis. The Newsletter of the Research Section of 
Medical LibraryAssociation” 2001, vol. 15,nrl,s. 9-14,17.

133. Elektroniczna Biblioteka SBP, 2009 [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http:// 
www.ebib.info

134. Embase, 2007 [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.embase.com/
\Ъ5. Encyklopedia dla pielęgniarek. Warszawa 1982.
136. Encyklopedia kultury polskiej XX w. Film -  kinematografia. Praca zb. pod red. E. Zajic- 

ka. Warszawa 1994.
137. Encyklopedyczny słownik rehabilitacji. Praca zb. pod red. T. Gałkowskiego i J. Kiwer- 

skiego. Warszawa 1986.
138. Enkhjargal B., Lyankhtsetseg S.: Integrated information network. Establishing a medical 

imaging diagnosis system between hospitals. W: World Congress on Medical Physics 
and Biomedical Engineering 2006. Springer Berlin/Heidelberg 2007.

http://ec.europa.eu/informa-
http://europea.eu/LexUriServ/
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/2002/news_library/
http://europa.eu/eur-lex/en/com/cnc/2002/com2002_0667en01
http://europa
http://www.ebib.info
http://www.embase.com/


139. Epping P. J. М. М., Goossen W. T. F.: Description ofa comprehensive research project to 
develop a reference modelfor nursing information systems. „Nursing Informatics” 
1997, s. 235-240.

140. Europa Glossary, b.d. [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu; http://www.europa.eu.int/ 
scadplus/glossary/cultureen.htm

141. Eurlings F. et al.: Effects o f a nursing information system in 5 Dutch hospitals. „Nursing 
Informatics” 1997, s. 50-55.

142. Europe’s Information Society Thematic Portal, 2007 [dokument elektroniczny]. Tiyb do
stępu: http://ec.europa.eu/information_society/qualif/health/index_en.htm

143. The European Health Survey System EHSS, b.d. [dokument elektroniczny]. Tiyb dostę
pu; http://ec.europa.eu/health/ph_information/dissemination/reporting/ehss_en.htm

144. The European Library, 2005-2009 [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu; http;// 
www.theeuropeanlibraiy.org/

145. The European Library Modular Extensions for Mediating Online Resources, b.d. [doku
ment elektroniczny]. Ttyb dostępu: http://www.telmemor.net/

146. European Union Public Health Information & Knowledge System (EUPHIX). RIVM, 2008 
[dokument elektroniczny]. Tryb dostępu; http://www.euphix.org

147. Europeana, b.d. [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.europeana.eu
148. EUROVOC Thesaurus European Communities, b.d. [dokument elektroniczny]. Tiyb dostę

pu: http://europa.eu/eurovoc/
149. Feringa M. М., Goossen W. T. F., Coenen A.: Submitting terms to the International Clas

sificationfor Nursing Practice (ICNP®). „International Nursing Review” 2002, vol. 49, 
nr3,s. 154-160.

150. Fikar C. R.; Non-librarian health professionals becoming librarians and information 
specialists: results o f an Internet survey. „Bulletin of the Medical Library Association”, 
2001, vol. 89, nr 1, s. 59-67.

151. Filej B., Kersnic P., Pretnar V., Japelj M. S.: Towards a nursing information system in Slo
venia. „Medical Informatics Europe” 1999, s. 954-957.

152. Filho J. R.: The complexity ofdeveloping a nursing information system: a Brazilian expe
rience. „Computers in Nursing” 2001, vol. 19, nr 3, s. 98-104.

153. Fizjoterapia Polska [dokument elektroniczny]. Tiyb dostępu; http://www.fizjoterapia.pl/ 
kwartalnik/fizjo/index.htm

154. Flakiewicz W.: Systemy informacyjne w zarządzaniu. Warszawa 2002.
155. Fortney L. М.: Status bibliotek medycznych w Stanach Zjednoczonych. „Biuletyn GBL”

1997. T 43, nr355,s. 67-82.
156. Fray E. I., Maćków W., Florczak T: Kontrola dostępu do elektronicznych dokumentów 

zdrowotnych w świetle istniejących norm. W: Enigma 2000. Praca zbiór, pod red. E. Niż
nik. Warszawa, 2000, s. 309-316.

157. Frąckiewicz!. L.: Systemy sprawnego działania. Wrocław 1980.
158. Frączkiewicz A.: Województwo śląskie -  blaski i cienie nowej sytuacji w systemie ochro

ny zdrowia. „Śląsk Opolski” 2001, nr spec., s. 25-32.
159. FriedeA., Reid J. A., OryH. W: CDC WONDER: A comprehensive online public health 

information system of the centers for disease control andprevention. „American Journal 
of Public Health” 1993, vol. 83,nr9, s. 1289-1294.

160. From a „ European Observatory o f Cultural Cooperation ” to a „ European Laboratory 
of Cultural Cooperation. The Casefor a Pilot Initiative ". European Cultural Founda
tion [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.eurocult.org

161. Gaca-DąbrowskaZ.: BibliotekarstwoIIRzeczypospolitej. Wrocław 1983.
162. Gaca-Dąbrowska Z.: Zarys rozwoju nauki o bibliotece w Polsce do 1939 к „Acta Univer- 

sitatis Wratislaviensis” nr 1726. „Bibliotekoznawstwo” 1995,1.19, s. 7-27.

http://www.europa.eu.int/
http://ec.europa.eu/information_society/qualif/health/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health/ph_information/dissemination/reporting/ehss_en.htm
http://www.theeuropeanlibraiy.org/
http://www.telmemor.net/
http://www.euphix.org
http://www.europeana.eu
http://europa.eu/eurovoc/
http://www.fizjoterapia.pl/
http://www.eurocult.org


163. Gangemi A., Pisanelli D., Steve G.iAn overview ofthe ONION project. Applying ontolo
gies to the integration o f medical terminologies [dokument elektroniczny]. Tryb dostę
pu; http://www.loa-cnr.it/Ontologies.html

164. Gamer S. D., red.: High-level colloguium on information literacy and lifelong lear
ning. Bibliotheca Alexandrina. Alexandria, Egypt, November 5-9, 2005. Report on 
meeting sponsored by UNESCO, National Forum on Information Literacy (NAL), 
and the IFLA. 2006 [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.ifla.org/III/ 
wsis/High-Level-Colloguium.pdf

165. Gassert С. А.: Structured analysis: methodologyfor developing a modelfor defining 
nursing information system requirements. „Advances in Nursing Science” 1990, vol. 13, 
nr2,s.53-62.

166. GaweckaA.: Medyczna informacja naukowa. ,Дoczniki Biblioteczne” 1988. R. 32, z. 2, 
s. 343-345.

167. The GD SANCO Injury database Euro-IDB, b.d. [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: 
http://ec.europa.eu/health/ph_information/implement/wp/injuries/docs/ev_20040428_ 
co07_en.pdf

168. Generowanie wiedzy dla przedsiębiorstwa: metody i techniki. Praca zb. pod red. 
M. Nycz. Wrocław 2004.

169. Gębołyś Z.: Zawód bibliotekarski na ziemiach niemieckich w latach 1789-1871, teoria 
i praktyka. Katowice 2002.

170. Gibbons С. etal.: Creating an authentic aural experience in the digitalsonglines game 
engine. Part o f  a contextualized cultural heritage knowledge toolkit. W: Interactive 
technologies andsociotechnical systems. Springer Berlin/Heidelberg 2006.

171. Giovannetti P.: Patient classification systems in nursing. A description and analysis. 
Hyattsville 1978.

П2. Gliński W.: Projektowanie systemów hipermedialnych. Cz. I. Teoria. „Praktyka i Teoria 
Informacji Naukowej i Technicznej” 1994, nr 3, s. 22-27.

173. Gliński W.: Projektowanie systemów hipermedialnych. Cz. 2. Praktyka. „Praktyka i Teo
ria Informacji Naukowej iTechnicznej” 1994, nr 4, s. 10-15.

174. Głombiowski K., Szwejkowska H.: Książka rękopiśmienna i biblioteka w starożytności 
i średniowieczu. Warszawa 1983.

175. Godbold N.: Beyond information seeking: towards a general model o f information fce- 
Ляу/омг. „InformationResearch” 2006, vol. 11, nr4,paper269 [dokumentelektroniczny]. 
Tryb dostępu: http://InformationR.net/ir/l l-4/paper269.html

176. GolbeckJ. etal.: The National Cancer Institute’s Thesaurus and Ontology [йокатепХеЫа- 
troniczny]. Tryb dostępu: http://www.mindswap.org/papers/WebSemantics-NCI. pdf

177. Goliński М.: Społeczeństwo informacyjne-często (nie)zadawane pytania. „E-mentor” 
2005, nr 2 [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.e-mentor.edu.pl/ 
artykul_v2.php?numer=9&id=130

178. Gołka М.: Kultura jako system. Poznań 1992.
179. Gołka M.: Socjologia kultury. Warszawa 2007.
180. Gołka M.: Transformacja systemowa a kultura w Polsce po  1989 r. Warszawa 1997.
181. Gołembowski М.: System informacji archiwalnej. Warszawa 1985.
182. Gomółka Z.: Elementy ogólnej teorii systemów. Szczecin 1994.
183. Goossen W. T. F., Epping P. J. M. М., Dassen T. W. N.: Nursing information in electronic 

patient records: criteria established in a Delphi study. „Nursing Informatics” 1997, 
s. 161-166.

184. Goossen W. T. R , Epping P. J. M. М ., Dassen T.: Criteria for nursing information systems 
as a component ofthe electronic patient record. An international Delphi study. „Com
puters in Nursing” 1997, vol. 15, nr 6, s. 307-315.

185. Gordon G.: Symulacja systemów. Warszawa 1974.

http://www.loa-cnr.it/Ontologies.html
http://www.ifla.org/III/
http://ec.europa.eu/health/ph_information/implement/wp/injuries/docs/ev_20040428_
http://InformationR.net/ir/l
http://www.mindswap.org/papers/WebSemantics-NCI
http://www.e-mentor.edu.pl/


186. Gorelova E.: Biblioteki medyczne Republiki Białorusi w branżowym systemie informa
cyjnym. „Biuletyn GBL” 1997. T. 43, nr 355, s. 9-14.

187. Gozdek N., Olszyk E., Macuga- Bącela A.: Pacjenci potrzebują informacji zdrowotnej. 
„Pielęgniarka i Położna” 2002, nr 1, s. 17-18.

188. Górajek-Jóźwik J.: Proces pielęgnowania (materiały dla nauczycieli). Warszawa 1993.
189. Górajek-Jóźwik J., red.: Proces pielęgnowania i dokumentacja współistniejąca z  nim. 

Z prac pielęgniarek regionu bydgoskiego. „Biuletyn Informacyjny OIPP Regionu Byd
goskiego”, wydanie specjalne, 1996.

190. Górski A.: Czy uda się rozwiązać gordyjski węzeł informacji naukowej? {refleksje 
w związku z  projektem Programu rozwoju INT)., JPraktyka i Teoria Informacji Naukowej 
i Technicznej” 1997, nr 1 -2, s. 25-31.

191. Górski A.; Podstawowe czynniki efektywności i doskonalenia systemów informacji na
ukowej. „Praktyka i Teoria Informacj i Naukowej i Technicznej” 1998, nr 1, s. 9-16.

192. Górski A.: Użytkownicy i specjaliści informacji technicznej pionierami krajowych i mię
dzynarodowych struktur informacji naukowej. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej 
i Technicznej” 1995,nr l,s. 11-16.

193. Grimson J. et al.: Elektroniczna wymiana danych w służbie zdrowia z  wykorzystaniem 
technologii internetowych. „Zdrowie Publiczne” 2000,1. 110 supl. 3, s. 5-15.

194. Grodzka D.: Rozwój koncepcji systemu Naukowej Informacji Medycznej w Głównej Bi
bliotece Medycznej (1971-1995). „Biuletyn GBL” 1996, nr 352, s. 21-33.

195. Grodzka D., Małecki J.: Problemy warsztatowe Pokkiej Bibliografii Medycznej. „Biule- 
tynGBL” 1996,nr352,s.3-8.

196. Grunt H., Czerczak S.: Komputerowe bazy danych w medycynie pracy i ich wykorzysta
nie. „Medycyna Pracy”, 1998, s. 501-508.

197. Grzelak Z.: Pielęgniarka. Sierpc 1996.
198. Guard R. et al.; Health care, information needs, and outreach: reaching Ohio's rural ci

tizens. „Bulletin of the Medical Library Association” 2000, vol. 88, nr 4, s. 374-381.
199. Guidelines for Libraries Serving Hospital Patients and Disabled People in the Commu

nity. Haga 1995.
200. Habermas J.: Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej. Warszawa 2007.
201. Halik J.: Prawa pacjenta w Polsce — teoria a problemy praktycznego przestrzegania. 

„Zdrowie i Zarządzanie” 2001, nr 2, s. 23-29.
202. Harris, R. М., Wathen, C. N. & Fear, J. M. .■ Searchingfor health information in rural 

Canada. Where do residents look for health information and what do they do when 
they find it? „Information Research” 2006, vol. 12, nr 1, paper 274 [dokument elektronicz
ny]. Tryb dostępu: http://InformationR.net/ir/12-l/paper274.html

203. Haux R.: Health information systems -  past, present. Future. „International Journal of 
Medical Informatics” 2006, vol. 75, s. 268-281.

204. Hayrinen K., Saranto K., Nykanen P.: Definition, structure, content, use and impacts o f  
electronic health records. A review o f the research literature. „International Journal of 
Medical Informatics” 2008, vol. 77, s. 291-304.

205. Health care librarianship and information Work. Praca zb. pod red. M. Carmela. Wyd. 2. 
Londyn 1995.

206. Health Communication Network, 2009 [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: www. 
hen. net.au/

207. Health Connect (Australia) Department of Health and Ageing, 2006 [dokument elektro
niczny]. Tryb dostępu: http://www.health.gov.au

208. Health-EU. The Public Health Portal of the European Union, 2009 [dokument elektronicz
ny]. Tiyb dostępu: http://ec.europa.eu/health-eu/index_en.htm

http://InformationR.net/ir/12-l/paper274.html
http://www.health.gov.au
http://ec.europa.eu/health-eu/index_en.htm


209. Health for All. Geneva: WHO, 2009 [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http:// 
www.who.int/archives/hfa/

210. Hedegaard R.: ALM—Archives, libraries and museums working together to give people 
access to our cultural heritage. INFORUM 2005:11* Conference on Professional Infor
mation Resources. Prague, May 24-26,2005.

211. Hendrickson G., Kovner C. Т., Knickman J. R., Finkler S. A.: Implementation of a variety 
o f  computerized bedside nursing information systems in 17 New Jersey hospitals. 
„Computers in Nursing” 1995, vol. 13,nr3, s. 96-102.

212. History ofthe development o f the ICD [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http:// 
www.who.int/classifications/icd/en/HistoryOflCD.pdf

213. Hołówka J.: Modele normatywne opieki zdrowotnej. „Prawo i Medycyna” 2000, nr 6/7, 
s. 60-77.

214. Horbaczewska М.: Technik elektroradiolog. Sierpc 1996.
215. HorochA., Jarosz М.: System rejestracji i rozliczeń usług mecfyczr^ch. ,Antidotum” 1995, 

nr 4,8.15-25.
216. The Hospital Activity and Resources Information System [dokument elektroniczny]. 

Tryb dostępu: http://ec.europa.eu/health/ph_information/dissemination/hsis/hsis_l 1_ 
en.htm

217. Howorka B.: Czy nowa funkcja biblioteki naukowej? „Medycyna Dydaktyka Wychowa
nie” 1993, vol. 25,nr3-4,s. 112-120.

218. Howorka B.: Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie i krajowa sieć bibliotek me- 
(fycznych. „Biuletyn GBL” 1995, nr 351, s. 39-47.

219. Howorka B.: Koreferat. Do: Kuźmiński D.: Współpraca GBL z sieciąw zakresie działal
ności informacyjnej. „Biuletyn GBL” 1987, vol. 33, nr 340, s. 26-30.

220. Huang C.-Y. et al.: Concentration of Web users ’online information behaviour. „Informa
tion Research” 2007, vol. 12, nr 4, paper 324 [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: 
http://InformationR.net/ir/12-4/paper324.html

221. Huber A., Karasek-Kreutzinger В., Jobin-Howald U.: Kompendium pielęgniarstwa. War
szawa 1995.

222. Huvila I. et, al.: Passages to medieval archipelago. From mobile information technology 
to mobile archeological information. W: Information and communication technolo
gies in tourism 2008. Springer Vienna 2008.

223. lakovidis I.: Towards personal health record: current situation, obstacles and trends in 
implementation o f  electronic healthcare record in Europe. „International Journal of 
Medical Informatics” 1999, vol. 52, nr 1-3, s. 105-115.

224. ICD-10. Classification o f Mental and Behavioural Disorders. Clinical descriptions and 
diagnostic guidelines. Genewa: WHO, bd. [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: 
http://www.who.int/classifications/icd/en/bluebook.pdf

225. ICD-IO. Classification o f  Mental and Behavioural Disorders. Diagnostic criteria for 
research. Genewa: WHO, 1993 [document elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www. 
who.int/classifications/icd/en/GRNBOOK.pdf

226. IHTSDO International Health Terminology Standards Development Organization, b.d. 
[dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.ihtsdo.org/our-standards/

12П.InfoChopin. Międ^arodowe Centrum Informacji Chopinowskiej, 2009 [dokument elek
troniczny]. Tryb dostępu: http://www.infochopin.pl

228. Informacja a rozumienie. Praca zb. pod red. M. Hellera i J. Mączki. Kraków 2005.
229. Informacja dla alergików. Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych, 1998-2009 

[dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: www.alergen.info.pl
230. Irformacja naukowa. Rozwój-metody-organizacja. Praca zb. pod red. Z. Żmigrodzkie

go, W. Babika, D. Pietruch-Reizes. Warszawa 2006.

http://www.who.int/archives/hfa/
http://www.who.int/classifications/icd/en/HistoryOflCD.pdf
http://ec.europa.eu/health/ph_information/dissemination/hsis/hsis_l
http://InformationR.net/ir/12-4/paper324.html
http://www.who.int/classifications/icd/en/bluebook.pdf
http://www
http://www.ihtsdo.org/our-standards/
http://www.infochopin.pl
http://www.alergen.info.pl


231. Informacja naukowa w Polsce. Tradycja i współczesność. Praca zb. pod red. E. Ścibora. 
Olsztyn 1998.

232. Informacja naukowaw zdrowiu publicznym. Praca zb. pod red. P. Franaszka. Kraków 2001.
233. Informacja o obiektach kultury i Internet. XI międzynarodowa konferencja naukowa. 

Kraków, 6-7.06.2005 r. Praca zb. pod red. M. Kocójowej. Kraków 2005, Uniwersytet Ja
gielloński [dokument elektroniczny; płyta CD-ROM].

234. Informacjaw sieci. Praca zb. pod red B. Sosińskiej-Kalaty, E.Chuchro i W. Daszewskiego. 
Warszawa 2006.

2Ъ5. Informatyka medyczna. Praca zb. pod red. R. Rudowskiego. Warszawa 2003.
236. International Classification for Health Accounts (ICHA) OECD, b.d. [dokument elek

troniczny]. Tryb dostępu: http://www.oecd.Org/dataoecd/3/42/1896876.pdf
237. International Classification for Nursing Practice; version 1.1,1899-2009 [dokument 

elektroniczny], Tiyb dostępu: http://www.icn.ch/icnp
238. International Classification o f Diseases for Oncology, 3rd revision. Genewa: WHO, 

2000 [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.who.int/classifications/icd/ 
adaptations/oncoIogy/en/index.html

239. International Classification o f External Canses o f Injury. Genewa: WHO, 2008 [doku
ment elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.who.int/classifications/icd/adaptations/ 
iceci/en/index.html

240. International Classification o f Functioning, Disability and Health. Genewa: WHO, 
2008 [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.who.int/classifications/icf7 
site/icftemplate.cfm

241. International Classification ofPrimary Care, 2nd revision. Geinewa: WHO, 2008 [doku
ment elektroniczny], Tiyb dostępu: http://www.who.int/classifications/icd/adaptations/ 
icpc2/en/index.html

242. Internet Medyczny 2000 -  materiały zjazdowe VKonferencji Internetu Medycznego. 
Poznań 2000.

2ЛЪ. Interregional consultation on WHO support to health information system development 
as part of health systems development. Materiały konferencyjne Kuala Lumpur, Malezja, • 
23-27,08,1999 r. Genewa 1999 [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://whqlib- 
doc.who.int/hq/1999/WHO_EIP_OSD_99.2,pdf

244. ISO FIDS 18104:2003. Health informatics—Integration o f reference terminology model 
for nursing. Geneva: ISO, 2003.

245. ISO 21127:2006Information and Documentation—a Reference Ontologyfor the Inter
change o f  Cultural Heritage Information. Genewa: ISO, 2006.

246. IS09999 Geneva: WHO, 2009 [dokument elektroniczny]. Tiyb dostępu: http://www.who. 
int/classifications/ic£^iso9999/en/index.html

247. ISO/CD n  115: Health Informatics -  Vocabulary o f  terminological systems. Genewa: 
ISO, 2003,

248. Iżycka-Rączka М.: Prowadzenie dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowot
nej. „Medycyna Dyplomowa” 2002, nr 11, s. 66.68-69.

249. Jachimowicz-JanaszekA,: Języki informacyjno-wyszukiwawczew MEDINFORM. Nara
da w Warszawie. 21-25.04.1986r „BiuletynGBL” 1986, vol, 32, nr 339, s, 88-89.

250. Jachowicz R.: Zagadnienie klasyfikacji i indeksowania w zakresie nauk medycznych. 
,^ktualne Problemy Informacji i Dokumentacji” 1972,nr2,s. 16-23.

251. Janus B,: Podsumowanie i wnioski z  III Kongresu Pielęgniarek Polskich. „Pielęgniarka 
iPołożna” 1996,nr9,s, 17-19.

252. Januszewicz P. (oprać.): Elektroniczny system identyfikacji pacjentajako element ana
lizy danych medycznych i ekonomicznych w Instytucie -  „ Pomnik— Centrum Zdrowia 
Dziecka ”. „Antidotum” 2000, nr 9, s. 41 -56.

253. Januszko W.: Systemy informacji gospodarczej. Warszawa 2001.

http://www.oecd.Org/dataoecd/3/42/1896876.pdf
http://www.icn.ch/icnp
http://www.who.int/classifications/icd/
http://www.who.int/classifications/icd/adaptations/
http://www.who.int/classifications/icf7
http://www.who.int/classifications/icd/adaptations/
http://whqlib-
http://www.who


254. Jaraczewska W., Czerczak S., Kotwica М., idsosz A. : Analiza informacji toksykologiczr^ch 
udzielanych przez Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej i Kliniką Ostrych Za
truć Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. „Przegląd Lekarski” 1996, vol. 53, nr 8, s. 595-599.

255. Jarmoszuk Z.: Pole semantyczne kultury w uniwersalnych językach informacyjno-wy- 
szukiwawczych. .Zagadnienia Informacji Naukowej” 2002, nr 2, s. 14-36.

256. Jarmoszuk Z.: Pole semantyczne terminu kultura w definicjach kultury. „Zagadnienia 
Informacji Naukowej” 2001, nr 1, s. 17-34.

257. Jarosz М., Horoch A.: Prawdy i mity o RUMie. ,^ntidotum” 1996, nr 5, s. 19-30.
258. Jarosz М., Horoch A.: Rejestr usług mecfycznych-fakty i polemiki. „Przewodnik Lekar

ski” 1998, nr 1, s. 9-12.
259. Jarosz М., Horoch A.: Standard elektronicznej karty zdrowia oparty na ustaleniach 

EU/WG7. „Zdrowie Publiczne” 2000, nr 110 supl. 3, s. 36-56.
260. Jarosz М., HorochA., Masiakowski A.: Zadania Rejestru UsługMedycznychw stosunku 

do rynku leków. „Antidotum” 1996, nr 5, s. 8-19.
261. Jasiński P. J.: Relacyjne medyczne systemy informacyjne. Próba ujęcia globalnego. Po

znań 1990.
262. Jasłowski J.: System informacyjny w ochronie zdrowia jako narzędzie wspomagające 

pracę nabywcy świadczeń. „Zdrowie i Zarządzanie” 2001, nr 2, s. 70-75.
263. Jasłowski J.: Wspieranie zarządzania placówkami ochrony zdrowia za pomocą systemu 

informacyjnego. ,^drowie i Zarządzanie” 2000, nr 6, s. 58-66.
264. Jaśkiewicz A.: Położna. Sierpc 1996.
265. Javor A.: Closing the gap by e-health in Hungary. W: Information society accelerating Eu

ropean integration. Europejska konferencja ministerialna. Warszawa 11-12.05.2000 r. War
szawa 2000, s. 181 -185.

266. Jaworska D., Budek D.; Komunikacja elektroniczna z doświadczeń Biblioteki Głównej 
Pomorskiej Akademii Mecfycznej. „Biuletyn GBL” 1999, vol. 45, nr 359, s. 47-54.

267. Jerva M.: BPR and systems analysis and design: making the casefor integration. „To
pics in Health Information Management” 2001, vol. 21, nr 4, s. 30-37.

26i. Joachim Lelewel—księgoznawca, bibliotekarz, bibliograf. W200. rocznicę urodzin 
1786-1986. Międzynarodowa sesja naukowa. Warszawa 1986.

269. Johnson D.: Decisions and dilemmas in the development o f a nursing information sys
tem. „Computers in Nursing” 1987, vol. 5, nr 3, s. 94-98.

270. Kaczmarska В.: Prace pielęgniarki środowiskowej/rodzinnej w świetle nowych kompe
tencji. „Pielęgniarstwo rodzirme”. Problemy Dydaktyczno-Metodyczne. Wkładka spe
cjalna 1997, nr3, s. 6-17. W: „Pielęgniarstwo 2000”, 1997, nr 4.

271. Kaliszuk-Makles Т.: Organizacja informacji-podstawą modernizacji nauczania (zin
tegrowanego) w medycynie. „Problemy Szkolnictwa i Nauk Medycznych” 1983, vol. 8, 
nr l,s. 33-38.

272. Kamiński S.: Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. Lublin 1998.
273. Kamiński W. A.: Globalne społeczeństwo informacyjne, nadzieje, szanse, zagrożenia. 

Zamość 2000.
274. Kaplan В., Shaw N. Т.: Future directions in evaluation research: people, organizatio

nal, and social issues. „Methods of Information in Medicine” 2004, vol. 43, s. 231 -251.
275. Kapuścik J.: Medical scientific information in Poland. „Health Information and Libra

ries” 1991, vol. 2, nr 1, s. 28-32.
276. Kargul J.: O dupowszechniania kultury do animacji kulturalnej. Wyd. 3. Toruń 1998.
277. KarlińskaK.; Farmaceuta. Sierpc 1996.
278. Karliński W.; Modelowe rozwiązania systemu informacyjnego w ochronie zdrowia. „Bi

blioteka Zdrowia Publicznego” 2001, nr 8. Warszawa; Centrum Systemów Informacyj
nych Ochrony Zdrowia, s. 150.



279. Karzankina R.: Medyczna służba informacyjna na Łotwie. „Biuletyn GBL” 1997, t. 43, 
nr355,s. 41-46.

280. Kashyap V., Hongsermeier Т.: Towards a National Health Knowledge Infrastructure 
(NHKI). The role o f semantics-based knowledge management [dokument elektronicz
ny]. Tiyb dostępu: http://www.w3.org/2005/04/swls/White_Paper.pdf

281. Kądalska E.: Regulacje prawne zawodu pielęgniarki i położnej w świetle dyrektyw Unii 
Europejskiej. „Zdrowie i Zarządzanie” 2001, nr 5, s. 8-14.

282. Kerckhove D.: Inteligencja otwarta. Warszawa 2001.
283. Kieżun W.: Sprawne zarządzanie organizacją. Warszawa 1997.
284. Kilby S. A., Fishel C. C., Gupta A. D.: Access to nursing information resources. „IMAGE: 

The Journal of Nursing Scholarship” 1989, vol. 21, nr 1, s. 26-30.
285. Kim K. et al.: Predictors ofcancer information overload: findingsfrom a national survey. 

„Information Research” 2007, vol. 12, nr 4, paper 326 [dokument elektroniczny]. Tryb do
stępu: http://InformationR.net/ir/12-4/paper326.html

286. Kim S.-I., Kim H.-S.: Effectiveness ofmobile and internet intervention in patients with 
obese type 2 diabetes. „International Journal of Medical Informatics” 2008, vol. 77, nr 6, 
s. 399^04.

287. Kisielnicki J.: Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania. Warszawa 
1999.

288. Kisilowska M. .Co? Komu? Jak? Publikacja elektroniczna jako komunikat w bibliote
ce. W: Elektronicznepublikacjew bibliotekach. Kraków 2002, s.75-79. (Materiały Edu
kacyjne Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego; 13).

289. Kisilowska М.: Definicje materiałów audiowizualnych wobec nowych form dokumen
tów. „Zagadnienia Informacji Naukowej” 1997, nr 2, s. 4-61.

290. Kisilowska М.: Health information-prolegomenafor an information system. W: Busi
ness and informatics-current trends. Praca zb. pod red. H. Kisilowskiej, J. Serugi. Syd
ney-Warsaw 2004, s. 157-164.

291. Kisilowska М.: Health information literacy. Biblioteki na zdrowie! W: Biblioteka klucz 
do sukcesu użytkowników. Praca zb. pod red. M. Kocójowej. Kraków 2008, s. 225-232 
[dokument elektroniczny: CD-ROM],

292. Kisilowska М.: Informacja kulturalna a informacja o kulturze -prolegomena do budo
wy Systemu Informacji o Kulturze Regionu. W: Seminarium ogólnopolskie „Procesy 
informacyjne o kulturze regionu. Gdańsk, 17-18.11.2005 r  [dokument elektroniczny: 
CD-ROM]. Gdańsk 2005.

293. Kisilowska М.: Knowledge management prerequisitesfor building an information so
ciety in healthcare. „International Joumal of Medical Informatics” 2005, vol. 75, nr 3-4, 
s. 322-329.

294. Kisilowska М.: Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej -  narzędzie 
zarządzania wiedzą w opiece zdrowotnej. „Biuletyn EBIB” 2005, nr 8 (69) [dokument 
elektroniczny]. Tryb dostępu; http://www.ebib.info/2005/69/kisilowska.php

295. Kisilowska М.: Międzynarodowa klasyfikacja praktyki pielęgniarskiej. Powstające 
narzędzie opisu pracy pielęgniarek. „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2000, nr 2, 
s. 59-69.

296. Kisilowska М.: National e-health p o r ta l- information prerequisites. „Informedica Jo
urnal” 2004, May [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.informedica.org

297. Kisilowska M.: Naukowa informacja medyczna. W: Vademecum bibliotekarza. Praca zb. 
pod red. L. Bilińskiego. Warszawa 2005.

298. Kisilowska М.: Obserwatorium kulturyjako ośrodek zarządzania wiedzą. Warszawa: 
Narodowe Centrum Kultuiy, 2005.

299. Kisilowska М.: Potrzeby i możliwości udostępniania informacji zdrowotnej w bibliote
kach publicznych. „Bibliotekarz” 2004, nr 6, s. 3-7.

http://www.w3.org/2005/04/swls/White_Paper.pdf
http://InformationR.net/ir/12-4/paper326.html
http://www.ebib.info/2005/69/kisilowska.php
http://www.informedica.org


300. Kisilowska М.: Procesy informacyjne w kulturze zjednoczonej Europy. „Biuletyn EBIB” 
[dokument elektroniczny] 2004, nr 10 (61). Tiyb dostępu; http://www.ebib.info/2004/61/ 
kisilowska.php.

301. KisilowskaM.: Re-organised structure... and other proposals for the ICNP® develop
ment. „International Nursing Review” 2001, vol. 48, nr 4, s. 218-223.

302. Kisilowska М.: Terminologia z  zakresu pielęgniarstwa w wybranych polskichjęzykach 
informacyjno-wyszukiwawczych (KABA, JHP BN, PTMGBL, MeSH.PL). „Zagadnienia 
Informacji Naukowej” 2004, nr 1.

303. Kisilowska М.: Udział bibliotek szkolnych w kształceniu kompetencji zdrowotnych 
dzieci i młodzieży. W: Ksicpka, biblioteka, informacja w kręgu kultury i edukacji. Praca 
zb. pod red. E. B. Zybert i D. Grabowskiej. Warszawa2008, s. 262-272.

304. Kisilowska М., Przastek-Samok М.: Identification ofcultural differences in the process 
o f  communication with the users. W: Libraries, Globalisation and Cooperation. Pa
persfrom the International Conference heald in Sofia, Bulgaria, 3-5 November 2004. 
Praca zb. pod red. H. Achleitnera i A. Dimcheva, Sofia 2005, s. 86-94.

305. Klasyfikacja badań laboratoryjnych. Praca zb. pod red. J. W. Naskalskiego. Kraków
1998.

306. Klasyfikacja SNOMED [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: www.ihtsdo.org
307. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Badawcze kry

teria diagnostyczne. Kraków-Warszawa 1998.
308. Kolbusz E.; Dane i informacja. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego -  Folia 

Oeconomica” 1994,nr l,s. 135-149.
309. Kołodziejska J.: Publiczne biblioteki samorządowe w okresie międzywojennym. Warsza

wa 1967.
310. Komitet Badań Naukowych, Zespół ds. Krajowej Polityki w Zakresie Informacj i Nauko

wej, Program rozwoju informacji naukowej i technicznej w Polsce (projekt). „Praktyka 
i Teoria Informacj i Naukowej i Technicznej” 1996, nr 1 -2, s. 5-10.

311. Kosińska М., Kucharska М.: Klasyfikacja metodpracy pielęgniarskiej. „Pielęgniarka 
i Położna” 1989, nr I, s. 5.

312. KowalczykG. etal. (oprać.): Rola komputerowych systemów gromadzenia danychw bi
bliograficznych z  zakresu higieny pracy i medycyny pracy -  wykorzystanie bazy ME- 
DIP. „Higiena Pracy” 1998, nr 1, s. 35-40.

313. Kozierkiewicz A.; Regulacje i standardy w elektronicznym rekordzie pacjenta. „Zdrowie 
i Zarządzanie” 1999, nr 6, s. 31 -40.

3\A.Ys)±mms\i\A.: Analiza systemowa organizacji.^dsSTSwa 1976,s. 185.
315. Krówczyński L.: Współczesna informacja o leku. „Farmacja Polska” 1977, vol. 33, nr 2, 

s. 91-94.
316. Krzyżanowska-Łagowska U.: Organizacja opieki pielęgniarskiej w Polsce na tle po

równawczym. Warszawa 1991.
317. Książki, które pomagają żyć. Rewalidacyjna i terapeutyczna funkcja książki w zakła

dach opieki zdrowotnej i społecznej. Materiały z Ogółnopolskiego Seminarium 
w Ustroniu Zawodziu 7-9 czerwca 1999 r. Oprać. E. B. Zybert. Warszawa 2000.

318. Ksykiewicz-DorotaA., red.: Organizacja opieki pielęgniarskiej a zmiany w systemie 
ochrony zdrowia. Materiały z konferencji. Lublin, 7-8.05.1993 r. Warszawa 1994.

319. Ksykiewicz-DorotaA.: Zasób informacji pacjentów hospitalizowanychjako wyznacz
nik opieki pielęgniarskiej. „Pielęgniarka i Położna” 1996, nr 1, s. 4-6.

320. Ksykiewicz-DorotaA., Widomska-CzekajskaT.: Zakres informacji przekazywanej cho
rym z chorobąniedokrwiennąserca. „Pielęgniarka i Położna” 1987, nr 8, s. 14-15.

Ъ2\.Ки problemowemu uczeniu się w akademii medycznej. Materiały konferencji. Praca zb. 
pod red. Z. Adamskiego. Poznań 2001.

http://www.ebib.info/2004/61/
http://www.ihtsdo.org


322. Kubicka A.: Przepływ informacji. „Pielęgniarka i Położna” 1987, nr 7, s. 6-7.
323. Kuc B. R.: Zarządzanie doskonałe. Wyd. III. Warszawa 2003.
324. Kuhn K. A., Guise D. A.: From hospital information system s to health information sys- 

tems-problems, challenges, perspectives. „Methods of Information in Medicine” 2001, 
vol. 40, s. 275-287.

Ъ25.¥лйтк.-. Farmaceutyczny wywiadz pacjentemw szpitalu. „Farmacja Polska” 1981, vol. 
37 nr, 1, s. 23-24.

326. Kilhn A.: Irformacja о leku w aptekach-stan a potrzeby. „Farmacja Polska” 1982, vol. 38, 
nr 10, s. 482-484.

327. Kurek-Kokocińska S.: Informacja. Zagadnienia teoretyczne i uwarunkowania prawne 
działalności informacyjnej. Łodź2004.

328. Kurek-Kokocińska S.: Joachim Lelewel o działalności informacyjnej bibliografa i bi
bliotekarza. „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2003, nr 1, s. 3-11.

329. Kuś W. М., Kuźmiński D.; Analiza bibliometryczna w ocenie naukowców i instytucji 
naukowych -  nowąfunkcją bibliotek lekarskich. „Medycyna Dydaktyka Wychowa
nie” 1993, vol. 25, nr 1-2, s. 108-110.

330. Kuźmiński D.: Naukowa irformacja mecfycznaw GBL1945-1984. „Biuletyn GBL” 1986, 
vol. 32, nr 339, s. 29-35.

331. Kuźmiński D.; Współpraca GBL z sieciąw zakresie działalności informacyjnej. „Biule- 
tynCBL” 1987, vol.33,nr 340, s. 18-25.

332. Kuźmiński D.: Znaczenie baz danych MICROMEDEXw informacji o łękach, toksykolo
gii i terapii. Projekt konsorcjum polskich bibliotek medycznych. „Biuletyn GBL” 2000, 
vol. 46, nr363,s. 77-90.

333. Kwapiszewski W: Rola i zadania współczesnegofarmaceuty w Polsce. „Farmacja Pol
ska” 1980, vol. 36, nr 8, s. 479-482.

334. Lambrix P., Tan H.: SAMBO-A System for Aligning and Merging Biomedical Ontolo
gies [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.websemanticsjoumal.org/ps/ 
pub/2006-14

335. Land G. H. et al.: Developing an integrated public health information system for Misso
uri. „Journal of Public Health Management and Practice” 1995, vol. 1, nr 1, s. 48-56.

336. Lankes R. D. et al.: Participatory networks. The library as conversation. „Information 
Research” 2007, nr 12(4), paper colis 05 [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http:// 
InformationR.net/ir/12-4/colis05 .html

337. Lech-Skubińska J.: Organizacja obrotu lekiem i informacji o leku w aptece. „Farmacja 
Polska” 1976, vol. 32, nr 11, s. 974-978.

338. Lekarski Internet. Praca zb. pod red. J. Szymasia iR. Śpiewaka. Lublin 1995.
339. Leksykon zarządzania. Warszawa 2004.
340. Lenartowicz H.: Nowy model kształcenia pielęgniarek. „Zdrowie i Zarządzanie” 2001, 

nr 5, s. 15-20.
341. Lenartowicz H.: Zarządzanie jakością w pielęgniarstwie. Warszawa 1998.
342. Levy D. М.: More, faster, better: Governance in an age o f  overload, busyness, and 

spped [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://firstmonday.org/issues/ 
special 1 l_9/levy/

343. Lewis L., Timby B.: Fundamental skills and concepts in patient care. Philadelphia 1988.
344. Library o f Congress Classification Outline LCC, b.d. [dokument elektroniczny]. Tryb 

dostępu: http://catdir.loc.gov/catdir/cpso/lcco/
345. Licklider J. С. К., Biblioteki przyszłości. Warszawa 1970.
346. Lima da Nobrega M. М., Rivero de Gutierrez М. G.: Semantic equivalence o f the Nursing 

Phenomena Classification oflCNP. Alpha Version in Brazilian Portuguese. „Interna
tional Nursing Review” 2000, nr 47, s. 19-27.

http://www.websemanticsjoumal.org/ps/
http://firstmonday.org/issues/
http://catdir.loc.gov/catdir/cpso/lcco/


347. Lipscomb С. E.: Clinical librariamhip. „Bulletin ofthe Medical Library Association” 
2000, vol. 88, nr4, s. 393-395.

348. Litewka K.: Archiwa polskie w dobie społeczeństwa informacyjnego. „Polskie Regiony 
w Europejskiej Przestrzeni Kulturowej” 2005, nr 2.

349. Liu H.: Design o f  computer integrated safety and health management system. W: Uni
versal access in human-computer interaction. Applications and services. Springer Ber
lin/Heidelberg 2007.

350. Lovis C.: Trends andpitfalls with nomenclatures and classifications in medicine. „Inter
national Journal of Medical Informatics” 1999, vol. 52,nrl-3,s. 141-148.

351. Luntiala H.: Electronic identification in Finland. W: Information society accelerating 
European integration. Europejska konferencja ministerialna, Warszawa II-12.05. 
2000 r. Warszawa 2000, s. 167-172.

352. Łapa A.: Społeczeństwo informacyjne ijego problemy—konotacje socjologiczne [doku
ment elektroniczny]. Tiyb dostępu: http://katalog.a^.kzb.krakow.pl/

353. Łazarski J.: Zadania aptekarza w poradnictwiefarmakoterapeutycznym. „Farmacja Pol
ska” 1997, vol. 53, nr 17, s. 797-802.

354. Łobejko S.; Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą. Warszawa 2004.
355. Łozińska I.: Dokumentowanie programu edukacji pacjenta z  cukrzycą. „Pielęgniarka 

i Położna” 1996, nr 11, s. 7-12.
356. Łukasiak J., Namieśnik J., Jamrógiewicz Z.; Podstawy analityki. Wyd. 2 zm. Gdańsk 

1992, C Z .I .
357. Machaczka J.: Metoda modelowania w projektowaniu systemów zarządzania. ICraków 

1984. „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie: Monografie nr 65”.
358. Madden R., Sykes C., Ustun T. B.: World Health Organization Family o f International 

Classifications: definition, scope andpurpose. Genewa: WHO, 2007 [dokument elek
troniczny]. Tryb dostępu: http://www.who.int/classifications/en/FamilyDocument 
2007.pdf

359. Madge В.: Służba informacyjna The British Library w zakresie ochrony zdrowia. „Biu- 
letynGBL” 1997,t.43,nr355,s. 105-112.

360. Majewski Т.: Międzynarodowa Klasyfikacja Uszkodzeń, Niepełnosprawności i Upośle
dzeń —problemy i nowe propozycje. „Problemy Rehabilitacj i Społecznej i Zawodowej” 
1998, vol. 155,nrl,s. 64-68.

361. Makówka A.: Centralny Ośrodekinformacji Archiwalnej asystem informacji archiwal
nej w Polsce. Praca magisterska napisana pod kierunkiem B. Sosińskiej-Kalaty. Warsza
wa 2006 [maszynopis niedrukowany dostępny w Bibliotece IINiSB UW].

362. Maksymowicz A.: Rola czasopism pielęgniarskich. „Pielęgniarka i Położna” 1993, nr 7, 
s.4-5.

363. Malloch K. М., Milton D. A., Jobes M. O.: modelfor differentiated nursing practice. 
„Journal of Nursing Administration” 1990, vol. 20, nr 2, s. 6-26.

364. Mala encyklopedia medycyny PWN. Praca zb. pod red. P. Kostrzewskiego i J. Ziółkow
skiego. Warszawa 1999.

365. Manchester et al.: Primary Care Heałth Information System: a hybrid electronic-paper 
medical record system. „Journal of Ambulatory Care Management” 1992, vol. 15, nr 3, 
s. 13-29.

366. Manning J., McConnell E. A.: Technology assessment A framework for generating qu
estions useful in evaluating nursing information systems. „Computers in Nursing” 1997, 
vol. 15, nr 3, s. 141-146.

367. Mańko J., Szeligowski M.: Nowe zasady redakcji ulotki informacyjnej o leku dla pacjen
tów wprowadzane w Unii Europejskiej. „Farmacja Polska” 1999, vol. 55, nr 12, s. 576-578.

368. Marciniak J., DudarewiczD., Tymowska K.: Samodzielny publiczny zakład opieki zdro
wotnej. Procedura tworzenia oraz projekty umów. Warszawa 1996.

http://katalog.a%5e.kzb.krakow.pl/
http://www.who.int/classifications/en/FamilyDocument


369. Marcinkiewicz J.: Ewolucja podejść do budowy systemów informacyjnych. „Zes2yty Na
ukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Studia Informatica” 1998, nr 11, s. 17-37.

370. Markiewicz B., Sacherska W., Ostrowska B.: Dokumentacja realizacji procesu pielę
gnowania na kursie dla położnych środowiskowych/rodzinnych, wzór ciechanowski. 
„Pielęgniarstwo rodzinne”. Problemy Dydaktyczno-Medyczne. Wkładka specjalna 1997, 
nr 2. W: „Pielęgniarstwo 2000” 1997, nr 2.

371. Marody М., Giza-PoleszczukA.: Przemiarty wiązi społecznych. Zarys teorii zmiany spo
łecznej. Warszawa 2004

372. Materiały II konferencji naukowej pielęgniarstwa „ Współczesne pielęgniarstwo -  stan 
badań i kierunki rozwoju". Kraków, 13-14.09.85 r. Kraków 1985.

373. MaterskaK.: Informacjaw organizacjach społeczeństwa wiedzy. Warszawa2007.
374. Mazurkiewicz A., Ruta R., Trzos М.: Budowa modułu informacyjnego systemu transfor

macji wiedzy naukowej do praktyki gospodarczej. „Problemy Eksploatacj i” 2001, nr 1, 
s. 61-70.

375. McGillis Hall L.: Report cards: relevancefor nursing and patient care safety. „Internatio
nal Nursing Review” 2002, vol. 49, nr 3, s. 168-177.

376. McGraw-HiłłNursing Dictionary. Nowy Jork 1979.
377. Mcilwaine 1. С.: The Universal Decimal Classification. Haga 2000.
378. Medical Subject Headings [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.nlm. 

nih.gov/mesh/
379. Medical librarian 2.0. Praca zb. pod red. M. S. Wood. The Haworth Press Inc., 2007.
380. MEDLINE NIL, 2006 [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: www.nlm.nih.gov/databa- 

ses/databases_medline.html
381. Medycyna Praktyczna, 2009 [dokument elektroniczny]. Tiyb dostępu; http://mp.pl/
382. MESH.PL, 1997-2009 [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: vww.mesh.pl
383. Messerle J.: The road not taken. „Bulletin of the Medical Library Association” 2000, vol. 

89, nr 1, s. 1-7.
384. Metodyka zarządzania projektami Prince 2®  CRM, 2007 [dokument elektroniczny]. 

Tiyb dostępu: http://www.crm.com.pl/prince2_2 .htm
385. Mianownictwo anatomiczne. Praca zbiór, pod red. M. Stelmasiaka. W^d. 4 popr. i uzup. 

Warszawa 1983.
386. Michallek R. C.: Analysis ofthe health information system o f  a squatter area in Manila, 

Philippines. Marburg 1999.
387. Międzynarodowałdasyfikacjaprocedurmetfyczriych. Pierwszapolskaecfycja. Kraków 1995.
388. Międzynarodowa statystyczna klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych. Rewizja 

/0. Kraków 1994.
389. Międzynarodowy tezaurus rozwoju kułtury. Oprać. J. Viet. Paryż 1980.
390. Miga E.: Biblioteka Główna Śląskiej Akademii Medycznej w roku jubileuszu uczelni. 

,3iuletynGBL” 1999, vol. 45, nr 360, s. 105-108.
391. Migoń K.: Nauka o książce. Wrocław 1984.
392. Migoń K.: Z dziejów nauki o książce. Wrocław 1974.
393. Mikułowski Pomorski J.: Informacja i komunikacja. Pojęcia, wzajemne relacje. Wrocław, 

Kraków 1988.
394. Miller B. E, Keane C. B., red.: Encyclopedia and Dictionary o f Medicine, Nursing, and 

Allied Health. Filadelfia 1978.
395. Modele nauki. Praca zb. pod red. J. Goćkowskiego, М. Sikoiy. Poznań 1993.
396. Monistrol R.: Online cultural resources. Search for information on museums in Spain, 

France, Italy, Germany and the United Kingdom. „Hipertext.net” 2007, nr 5 [dokument 
elektroniczny]. Tryb dostępu: www.hipertext.net/english/pagI024.htm

397. Morey О.: Health information ties: preliminary findings on the health information se
eking behaviour ofan African-American community. „Information Research” 2007, vol.

http://www.nlm
http://www.nlm.nih.gov/databa-
http://mp.pl/
http://www.crm.com.pl/prince2_2.htm
http://www.hipertext.net/english/pagI024.htm


12, nr 2, paper 297 [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu; httpiZ/InformationR-net îr/ 
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33. Ustawa z 6.02.1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
34. Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia z dn. 17 lutego 

2003. Dz. U. z 17.03.2003 r. Nr 45, poz. 391.
35. Ustawazdn. 19.04.1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych. Dz. U. 1991,nr41,poz. 

178, z późn. zmianami.
36. Ustawa z dn. 29.06.1995 r. o statystyczne publicznej. Dz. U. nr 88, poz. 439, z późn. zm.
37. Ustawa z 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. Dz. U. Nr 91, poz. 408 z 1992, nr 63, 

poz. 315.
38. Ustawaz5.12.1996r.ozawodzie lekarza. Dz. U. 1997, nr 28, poz. 152.
39. Zarządzenie MZiOS z dn. 15.06.1992 r. w sprawie szczegółowych zasad ewidencji docho

dów i kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Monitor Polski z 30.06.1992 r. 
nr 19, poz. 145.

40. Zarządzenie MZiOS z 7.09.81 r. w sprawie wykonywania niektórych czynności przez pielę
gniarki i położne. Dz. U. Nr 12 z 25.11.81 r., poz. 45.

Wybrane źródła instytucjonalne -  domena zdrowia
1. American College of Radiology/National Electrical Manufacturers’Association (ACR/ 

NEMA) [dokument elektroniczny]. Tiyb dostępu: http://www.nema.org
2. Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie [dokument 

elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.cskwam.mil.pl/
3. Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych [dokument elektronicz

ny]. Tiyb dostępu: http://www.ckppip.edu.pl/
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4. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego [dokument elektroniczny]. Tryb dostę
pu: http://www.cmkp.edu.pl

5. Centrum Onkologii -  Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie [dokument elektro
niczny]. Tiyb dostępu: http://www.coi.waw.pl

6. The Computer-based Patient Record Institute [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: 
http://www.cpri.org

7. The Gene Ontology Consortium [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: www. 
geneontology.org

8. Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: 
www.gbl.waw.pl/

9. Główny Inspektorat Farmaceutyczny [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http:// 
www.gif.gov.pl

10. Główny Inspektorat Sanitarny [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www. 
gis.mz.gov.pl

11. Główny Urząd Statystyczny [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www. 
stat.gov.pl

12. Health and Consumer Protection Directoriate -  General [dokument elektroniczny]. Tryb 
dostępu: http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm

13. Health Level 7 [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.hl7.org
14. Information Society and Media Directoriate -  General [dokument elektroniczny]. Tryb do

stępu: http://ec.europa.eu/dgs/information_society/index_en.htm
15. Institute of Electrical and Electronics Engineers [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: 

http://standards.ieee.org
16. Instytut Farmaceutyczny w Warszawie [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http:// 

www.ifann.waw.pl/
17. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: 

http://www.igchp.edu.pl
18. Instytut Kardiologii w Warszawie [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www. 

ikard.waw.pl
19. Instytut Matki i Dziecka w Warszawie [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http:// 

www.imid.med.pl/
20. Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http:// 

WWW.immt.gdynia.pl
21. Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: 

http://www.imp.lodz.pl
22. Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu [dokument elektro

niczny]. Tryb dostępu: http://www.imp.sosnowiec.pl
23. Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie [dokument elektroniczny]. Tryb dostę

pu; http://www.imw.lublin.pl
24. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: 

http://www.ipi.edu.pl
25. Instytut Żywności i Żywienia im. A. Szczygła w Warszawie [dokument elektroniczny]. 

Tryb dostępu: http://www.izz.waw.pl
26. International Council of Nurses [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://vww. 

icn.ch.
27. International Health Terminology Standards Development Organisation [dokument elek

troniczny]. Tryb dostępu: http://www.ihtsdo.org/our-standards/
28. Karolińska Institute -  the University Library [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: 

http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=167&l=en
29. Komisja Akredytacyjna Akademickich Uczelni Medycznych [dokument elektroniczny]. 

Tryb dostępu: http://www.medaccred.edu.pl/
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30. Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: 
http://www.kidl.gov.pl

31. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: 
www.mz.gov.pl

32. Naczelna Izba Aptekarska [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.nia.oig.pl
33. Naczelna Izba Lekarska [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: www.nil.org.pl
34. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: www. 

izbapiel.org.pl
35. Narodowy Fundusz Zdrowia [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.nfz. 

gov.pl/
36. Narodowy Instytut Leków [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: www.il.waw.pl
37. National Institute of Nursing Research [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: www. 

nih.gov/ninr
38. National Library of Medicine [dokument elektroniczny]. Tiyb dostępu: http://www.nlm, 

nih,gov/
39. The Object Management Group [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www, 

omg.org
40. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: 

http://www.ozzl.org.pl
41. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych [dokument elektroniczny]. 

Tryb dostępu: http://www.ozzpip.org.pl/
42. Onto Web Consortium [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu; http://www.ontoweb. 

org
43. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych [dokument elektroniczny]. 

Tryb dostępu: www.pfron.org.pl
44. Państwowy Zakład Higieny [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: www.medstat, 

waw,pl
45. Polski Czerwony ICrzyż [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: www.pck,oig,pl
46. Polskie Towarzystwo Alergologiczne [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: www, 

pta,pl
47. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http:// 

www,ptfarm,org,pl
48. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http:// 

www,pflcardio,pl
49. Polskie Towarzystwo Lekarskie [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www, 

ptl,org,pl
50. Polskie Towarzystwo Medycyny Prenatalnej [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu; 

http://www,gpsk,am.poznan.pl/ptmp/l
51. Polskie Towarzystwo Otolaryngologów [dokument elektroniczny], Tryb dostępu: http:// 

lekarz,net/ptolwawa/
52. Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Autystycznych i Ich Rodzin [dokument elek

troniczny], Tryb dostępu: http://narda,gapp,pl/forum/dzieci/autyzm-ruda,htm
53. REWERSE. EU Network of Excellence on Reasoning on the Web with Rules and Semantics 

[dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://rewerse,net/
54. Royal College of Nursing [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: www,rcn.org.uk/
•55, Stowarzyszenie „Nadzieja” [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www,nadzie-

ja,home,pl/
56, Stowarzyszenie Pacjentów „Primum non nocere” [dokument elektroniczny], Tiyb dostę

pu: http://www,sppnn,org,pl
57, Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu; 

www,unuz,gov,pl
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58. W3C Semantic Web Health Care and Life Sciences Interest Group [dokument elektronicz
ny]. Tryb dostępu; http://www.w3.oig/2001/sw/hcls/

59. WHO Collaborating Center for the FIC in the Netherlands [dokument elektroniczny]. Tryb 
dostępu: http://www.rivm.nl/who-fic/ICECIeng.htm

60. World Health Organisation [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: www.who.int

Wybrane źródła instytucjonalne -  domena kultury

1. Biblioteka Narodowa [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.bn.org.pl
2. Boekman Fundation. Study Centre for Arts, Culture, and Related Policy [dokument elek

troniczny]. Tryb dostępu: http://www.boekman.nl/engindex.html
3. Canadian Cultural Observatory [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://vmw. 

pch.gc.ca/obs/index_e.cfin
4. Canadian Heritage [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.pch.gc.ca/ 

indexe.cfrn
5. Center for Study in Cultural Development [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http:// 

www.zaprokul.org.yu/english/maine.html
6. Centre for Cross-Cultural Research (Australia) [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: 

http://www.anu.edu.au/culture/
7. Centre for Cultural Policy Research (Glasgow) [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: 

http://www.culturalpolicy.arts.gla.ac,uk/
8. Centre for Cultural Policy Research (Szwecja) [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: 

http://www.hb.se/bhs/kpc/engKpc/index.htm
9. Cultural Commons (Waszyngton) [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www. 

culturalcommons.org/
10. Cultural Observatory-University of Buenos Aires, Argentina [dokument elektroniczny]. 

Tryb dostępu: http://www.econ.uba.ar/www/institutos/observ-cultural/index.html
11. Culture Concepts [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.culture- 

concepts.de/
12. Culturelink Network (Zagrzeb) [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www. 

culturelink.hr
13. Danish Center for Culture and Development [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: 

http://www.dccd.dk7dccd/cku.nsf/doc/start?OpenDocument&lang=uk
14. Ethnocultural Diversity Resource Centre [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http:// 

provincia,ro/en/
15. EUCLID [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: www,euclid,info/
16, European Cultural Foundation [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.eu- 

rocult.org/
17, European Forum for the Arts and Heritage [dokument elektroniczny], Tryb dostępu: http:// 

www,efah,org/
18, Filmoteka Narodowa [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.fii.org.pl
19. Fondazione Fitzcarraldo (Włochy) [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www. 

fitzcarraldo,it/en/index,htm
20, Foundation for Cultural Policy Research (Finlandia) [dokument elektroniczny]. Tryb do

stępu: http://www,cupore.fi/en_index,php
21, Główny Urząd Statystyczny [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: www,stat,gov,pl
22, Information Systems Laboratory (Grecja) [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http:// 

www,ics,forth,gr/isl/index.html
23, Institut de Cultura de Barcelona [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www. 

bcn.es/icub/catala/institut.htm
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24. Institut fur Ки1Шфо1Шк [dokument elektroniczny]. Tiyb dostępu: http://www.kupoge.de/ 
ifk/(po niemiecku)

25. Institute for Cultural Programmes (St. Petersburg) [dokument elektroniczny]. Tryb dostę
pu: http://www.cityvision2000.com/icp-projects/main-info.html

26. Instytut A. Mickiewicza [dokument elekfroniczny]. Tryb dostępu: http://www.iam.pl
27. Instytut Frydeiyka Chopina [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.nifc.pl/ 

Chopin
28. Instytut Książki [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.instytutksiazki.pl
29. Instytut Sztuki PAN w Warszawie [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www. 

ispan.pl
30. Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie [dokument elektroniczny]. Tryb do

stępu: http://www.instytut-teatralny.pl
31. International Centre for Culture and Management (Niemcy) [dokument elektroniczny] 

Tryb dostępu: http://iccm.co.at/typo3/index.html
32. International Council of Archives [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www 

ica.org
33. International Intelligence on Culture [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www 

intelculture.org/
34. Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków [dokument elektroniczny]. Tryb do 

stępu: http://www.kobidz.pl
35. Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu 

http://www.mck.krakow.pl
36. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego [dokument elektroniczny]. Tryb dostę 

pu: http://wwwmkidn.gov.pl
37. Muzeum Narodowe w Gdańsku [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www 

muzeum.narodowe.gda.pl
38. Muzeum Narodowe w Kielcach [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www 

muzeumkielce.net/
39. Muzeum Narodowe w Krakowie [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www 

muzeum.krakow.pl
40. Muzeum Narodowe w Poznaniu [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www 

mnp.art.pl/
41. Muzeum Narodowe w Szczecinie [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www 

mnw.art.pl/glowna.html
42. Muzeum Narodowe w Warszawie [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www 

mnw.art.pl
43. Muzeum Narodowe we Wrocławiu [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www. 

mnwr.art.pl/
44. Muzeum Powstania Warszawskiego [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http:// 

WWW, 1944.pl
45. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: 

http://www.archiwa.gov.pl
46. Narodowe Centrum Kultury [dokument elektroniczny]. Tiyb dostępu: http://www.nck.pl
47. Observatoire de la Culture et des Communicaiton du Quebec [dokument elektroniczny]. 

Tryb dostępu: http://www.stat.gouv.qc.ca/observatoire/
48. Observatorio de Politicas Culturales (Wenezuela) [dokument elektroniczny]. Tryb dostę

pu: http://www.innovarium.com/
49. Observatoire des Politiques Culturelles [dokument elektroniczny]. Tiyb dostępu: http:// 

www.observatoire-culture.net/
50. Observatorio das Actividades Culturais (Lizbona) [dokument elektroniczny]. Tiyb dostę

pu: http://www.oac.pt/
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51. Observatoty of Cultural Policies in Africa [dokument elektroniczny]. Tiyb dostępu: http:// 
ocpa.irmo.hr/

52. Osservatorio Culturale del Piemonte [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http:// 
www.ocp.piemonte.it/

53. Osservatorio Culturale dellaRegione Lombardia [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: 
http://213.145.18.56/osservatorio/

54. Ósterreichische Kulturdokumentation [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http:// 
www.kulturdokumentation.org/eversion/index.html

55. Polski Instytut Sztuki Filmowej [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www. 
pisf.pl

56. Polskie Centrum Informacji Muzycznej [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http:// 
www.polmic.pl

57. Polskie Towarzystwo Bibliologiczne [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http:// 
www.ptb.bn.org.pl/

58. Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: 
http://www.ptin.org.pl/

59. Polskie Wydawnictwo Audiowizualne [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http:// 
www.pwa.gov.pl

60. Relais-Culture-Europe [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.relais-cul- 
ture-europe.org/site2002/f_acc.htm

61. Resources for Cultural Policy in Europe [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http:// 
www.recap-network.org/

62. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http:// 
www.sap.waw.pl/

63. Stowarzyszenie Autorów ZAIKS [dokument elektroniczny]. Tiyb dostępu: http://www.za- 
iks.org.pI

64. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http:// 
www.ebib.info

65. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http:// 
www.shs.pl

66. Stowarzyszenie Muzealników Polskich [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http:// 
www3 .uj. edu.pl/Muzeum/stow/

67. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www, 
pisarze.org.pl/

68. Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków [dokument elektroniczny]. Tiyb dostępu: 
http://www.spam.stoart.org.pl/spam

69. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http:// 
www.tifc.chopin.pl

70. UNESCO International Metwork of Observatories in Cultural Policies [dokument elektro
niczny]. Tryb dostępu: http://www.unesco.org/culture/development/observatories/ 
index.shtml

71. Związek Artystów Scen Polskich [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www. 
zasp.pl

72. Związek Kompozytorów Polskich [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www. 
zkp.pl
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