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Szanowny Panie Marszałku

Odpowiadając na pismo z dnia 20 grudnia 2019 r., dotyczące oświadczenia senatora 

Krzysztofa Kwiatkowskiego podczas 2. Posiedzenia Senatu RP w dniu 18 grudnia 2019 

r., proszę przyjąć poniższe informacje.

Na wstępie chciałbym zauważyć, że Elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM), 

zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 

zdrowia (SIOZ), obejmuje dokumenty wytworzone w postaci elektronicznej opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym 

albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych 

dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych. 

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie 

rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, 

dokumentacja medyczna co do zasady może być prowadzona w postaci elektronicznej 

lub w postaci papierowej. Jednocześnie w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 

maja 2018 r.  w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej  uregulowano 
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zamknięty katalog rodzajów dokumentacji medycznej, które muszą być obligatoryjnie 

prowadzone jako EDM w rozumieniu art. 2 pkt 6 SIOZ.

Od 1 stycznia 2019 r. jako EDM należy prowadzić trzy rodzaje dokumentów: karta 

informacyjna z leczenia szpitalnego, karta odmowy przyjęcia do szpitala i informacja 

pisemna dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub 

leczenia szpitalnego. Od 25 kwietnia 2020 r. obowiązek ten będzie dotyczył także opisu 

badań diagnostycznych, a od 25 kwietnia 2021 r. rozszerzy się dodatkowo o wyniki 

badań laboratoryjnych wraz z ich opisem. 

Z dniem 8 stycznia 2020 r. wszedł w życie obowiązek wystawiania e-recept w postaci 

elektronicznej.

Poniżej przesyłam odpowiedzi na zadane przez Pana pytania.

1. Jak do tego zadania są przygotowane placówki służby zdrowia w zakresie 

sprzętowym?

Zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 

zdrowia podmioty lecznicze miały obowiązek podłączenia się do Systemu P1 nie później, 

niż do dnia 31 grudnia 2019 r. Do końca ubiegłego roku podłączonych było ponad 14 000 

podmiotów, co wskazuje na dostosowanie się placówek do potrzeb technicznych. 

Osiągnięcie tego poziomu było możliwe dzięki uruchomionym różnym instrumentom 

dofinansowania zakupu sprzętu i oprogramowania dla placówek medycznych oraz 

prowadzanym m.in. przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

szkoleniom w zakresie wprowadzanych rozwiązań.

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przygotowało i przeprowadziło 

czterokrotnie badanie podmiotów wykonujących działalność leczniczą, których celem 

było pozyskanie wiedzy na temat stopnia przygotowania tych podmiotów do realizacji 

obowiązków wynikających z ustawy o SIOZ. 

Zgodnie z danymi wynikającymi z analizy IV edycji z października 2019 r. ponad 75% 

wszystkich ankietowanych podmiotów, niezależnie od prowadzonej działalności, 

oświadczyło, że posiada wystarczającą liczbę stanowisk komputerowych do wdrożenia 

EDM. Wyniki ankiety pokazały, że:
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 blisko 82% ankietowanych szpitali,

 ponad 53% jednostek innych niż szpitalne oferujących stacjonarne i całodobowe 

świadczenia zdrowotne,

 50% zakładów opieki długoterminowej,

 około 73% zakładów lecznictwa uzdrowiskowego,

 około 64% AŚZ POZ (ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w podstawowej 

opiece zdrowotnej), AŚZ AOS (ambulatoryjna opieka specjalistyczna) i AŚZ  

(ambulatoryjne świadczenia zdrowotne) – rehabilitacja lecznicza,

posiadają rozwiązania informatyczne umożliwiające prowadzenie dokumentacji 

medycznej w postaci elektronicznej. 

Należy zauważyć, że porównując dane z 2018 roku, o 16 pkt. % wzrosła liczba szpitali, 

które posiadają rozwiązania informatyczne umożliwiające prowadzenie dokumentacji 

medycznej w postaci elektronicznej, o 3 pkt. % wzrosła liczba świadczeniodawców 

innych niż szpitale, a o 6 pkt. % zwiększyła się liczba POZ.

2. Czy były wdrożenia pilotażowe? Jeśli tak, to gdzie i kiedy? Jakie są wyniku 

pilotażu?

Dążeniem Ministerstwa Zdrowia jest zwiększanie funkcjonowania obszarów sektora 

zdrowia objętych informatyzacją. Informuję, że każde wdrożenie nowych rozwiązań 

informatycznych przygotowanych centralnie poprzedzone jest pilotażem, którego celem 

jest weryfikacja procesu pod względem technicznym, jak i biznesowym. W roku 2018 

odbył się pilotaż wdrożenia funkcjonalności e-recepty, natomiast w roku 2019 e-

skierowań. Obecnie trwają prace nad wdrożeniem pilotażu zdarzeń medycznych oraz 

wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej.

3. Czy wszyscy pracownicy jednostek służby zdrowia są odpowiednio 

przeszkoleni?

Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby jak największa liczba 

profesjonalistów medycznych uzyskała ekspercką wiedzę na temat rozwiązań 

informatycznych wprowadzanych w sektorze ochrony zdrowia. Należy zauważyć, że 

w ubiegłym roku CSIOZ przeszkoliło 50 tys. pracowników z funkcjonowania e-recepty, 

e-skierowań oraz Internetowego Konta Pacjenta odwiedzając ponad 650 miast na 

terenie całej Polski. Co więcej, CSIOZ w listopadzie 2019 r. rozpoczęło realizację 
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projektu pt. „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie 

i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami 

i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej 

Dokumentacji Medycznej”. Projekt ten ma na celu poprawę jakości udzielanych przez 

podmioty lecznicze świadczeń, poprzez wzrost kompetencji oraz wiedzy pracowników 

podmiotów leczniczych w zakresie tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. 

Bezpłatne szkolenia w obszarze informatyzacji dla pracowników, dedykowane są 

podmiotom leczniczym realizującym świadczenia opieki zdrowotnej w tym leczenie 

szpitalne oraz podmiotom leczniczym realizującym świadczenia opieki zdrowotnej  

w formie podstawowej opieki zdrowotnej. W ramach projektu zaplanowano 330 szkoleń 

dla pracowników podmiotów leczniczych wykonujących podstawową opiekę zdrowotną 

oraz 660 szkoleń dla pracowników szpitali, posiadających aktualny kontrakt 

z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

4. Czy są przygotowane materiały instruktażowo-informacyjne dla pracowników 

tych placówek?

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia oprócz przeprowadzania spotkań 

szkoleniowych w zakresie e-zdrowia, przygotowało również materiały instruktażowo-

informacyjne o e-recepcie, które zostały rozdystrybuowane m.in. przez oddziały 

wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia. Natomiast materiały w zakresie kolejnych 

etapów projektu e-zdrowie (P1) są w trakcie przygotowywań. Należy zauważyć, że 

w 2019 r. CSIOZ przygotowało i rozdystrybuowało ok. 4,5 mln materiałów 

informacyjnych. 

5. Czy jest jakaś formalna organizacja do wdrażania tego systemu?

Za wdrożenie projektu e-zdrowie (P1) odpowiedzialne jest Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ). Jest to jednostka podległa Ministerstwu 

Zdrowia w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia.

6. Jaki jest planowany koszt przygotowania, wykonania i wdrożenie tego systemu?
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E-usługi realizowane w ramach Projektu P1 to funkcjonalność e-recepty, e-skierowania 

i wymiana Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Koszt wdrażania całego projektu 

to ponad 172 mln zł.

7. Kto odpowiada za przygotowanie, wykonania i wdrożenie tego systemu?

Odpowiedź została udzielona w pytaniu nr 5. 

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Janusz Cieszyński

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/


		2020-06-26T07:35:56+0000
	Janusz Cieszyński




