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ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA 



Dokumentacja medyczna

• Np.:

• Księga oczekujących

• Księga chorych

• Księga pracowni 
diagnostycznej

• Np.:

• Sprawozdania 
rozliczeniowe

• Statystyki

• Np.:

• Historia zdrowia i 
choroby

• Historia choroby

• Np.:

• Recepta

• Skierowanie

• Zlecenie

• Karta informacyjna

Indywidualna 
zewnętrzna

Indywidualna 
wewnętrzna

Zbiorcza 
wewnętrzna

Zbiorcza 
zewnętrzna



Jednostkowe dane medyczne
(EHR, PHR, EPR, itp.)

Definicja z polskiego prawa: Jednostkowe dane 

medyczne - dane osobowe oraz inne dane osób fizycznych 
dotyczące uprawnień do udzielonych, udzielanych i 
planowanych świadczeń opieki zdrowotnej, stanu zdrowia, 
a także inne dane przetwarzane w związku z planowanymi, 
udzielanymi i udzielonymi świadczeniami opieki 
zdrowotnej oraz profilaktyką zdrowotną i realizacją 
programów zdrowotnych

Pojęcia podobne: 

• EHR (Electronic Health Record) jest to repozytorium 
informacji w postaci cyfrowej dotyczącej stanu zdrowia 
danego pacjenta,

• PHR (Personal Health Record) - EHR będący pod 
kontrolą pacjenta,

• EPR (Electronic Patient Record) - dane dotyczące 
opieki nad pacjentem dla określonej jednostki w jednej 
instytucji medycznej. 

• (…)

Zestaw powiązanych 
atrybutów 

opisujących stan 
zdrowia pacjenta



Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Dokumentacja medyczna, o której mowa w ustawie z dnia 6 
listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 
wytworzoną w postaci elektronicznej, zawierającą dane o 
udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeniach opieki 
zdrowotnej, w tym dokument elektroniczny umożliwiający 
usługobiorcy uzyskanie świadczenia opieki zdrowotnej określonego 
rodzaju 



Dokument medyczny – jak szeroko rozumieć to pojęcie

W Polsce brak jest prawnej definicji dokumentacji medycznej, która
wiążąco ustaliłaby znaczenie tego terminu.

Aktualnie obowiązujące przepisy ograniczają się do wskazania
minimalnego zakresu danych zawartych w dokumentacji medycznej
(ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) lub do wskazania
rodzajów dokumentacji medycznej, przy czym katalog ten nie ma
charakteru zamkniętego (rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania).

Brak definicji dokumentacji medycznej w polskim systemie prawnym
sprawia, że praktycznie każdy dokument zawierający dane medyczne
może mieć status dokumentacji medycznej.



Dokument elektroniczny

Pojęcie „dokumentu elektronicznego” bywa różnie rozumiane, co może być (i
często jest) przyczyną istotnych nieporozumień pomiędzy zamawiającymi systemy
teleinformatyczne (w których mają być tworzone i przetwarzane dokumenty), a
dostawcami tych systemów.

Dokument - zapisana na nośniku informacja, spełniająca pewne minimalne
wymagania dotyczące zarówno struktury i wzajemnych relacji między elementami
tej struktury, jak i sposobu zapisu, umożliwiającego odtworzenie i przekazanie
odczytanej informacji.

Dokument elektroniczny - każda treść przechowywana w postaci elektronicznej, 
w szczególności tekst lub nagranie dźwiękowe, wizualne lub audiowizualne



Przepisy prawne 
w zakresie EDM



Mała nowelizacja ustawy o SIOZ

• Ograniczenie definicji EDM do recept, skierowań i dokumentów wymienionych w 

rozporządzeniu z art. 13 ustawy o sioz (zgodne z szablonami PIK HL7 CDA ) tj. karty 

informacyjnej leczenia szpitalnego, karty odmowy przyjęcia do szpitala, informacji 

pisemnej lekarza specjalisty dla lekarza kierującego. 

• Obowiązek prowadzenia EDM zgodnie z PIK HL7 CDA

• Kolejne wystandaryzowane w ramach PIK HL7 CDA dokumenty będą wprowadzane 

sukcesywnie poprzez nowelizację rozporządzenia.



1. W odniesieniu do recepty: 

� obowiązek zgłoszenia przez usługodawców do CSIOZ gotowości 
podłączenia swoich systemów do platformy P1 - do 31 grudnia 2018r.;

� obowiązek wystawiania recepty w postaci elektronicznej - od 01 
stycznia 2020r.;

2. W odniesieniu do skierowania: 

� obowiązek zgłoszenia przez usługodawców do CSIOZ gotowości 
podłączenia swoich systemów do platformy P1- do 30 czerwca 2019r.;

� obowiązek wystawiania skierowania w postaci elektronicznej - od 01 
stycznia 2021r.

3. Pozostała EDM (tj. dokumenty wskazane w rozporządzeniu wydanym 
na podstawie art. 13 ustawy): 

� obowiązek prowadzenia w postaci elektronicznej - od 01 stycznia 
2019r.;

� obowiązek zgłoszenia przez usługodawców do CSIOZ gotowości 
podłączenia swoich systemów do platformy P1 w zakresie wymiany 
EDM za pośrednictwem SIM - do 31 grudnia 2019r.;

� obowiązek wymiany za pośrednictwem Platformy P1 - od 01 stycznia 
2021r.

Udostępnienie 
funkcjonalności P1:

Luty 2018

Udostępnienie 
funkcjonalności P1:
Października 2018

Udostępnienie 
funkcjonalności P1:

Październik 2019

Mała nowelizacja ustawy o SIOZ a P1



Trwaj ą pracę nad projektem du żej nowelizacji ustawy o SIOZ

• P1 – m.in. IKP i AUiA, usunięcie zlecenia na wyroby medyczne i deklaracji 

wyboru lekarza i pielęgniarki POZ

• Wymiana EDM poza P1

• Ujęcie regionalnych platformy e-zdrowia



Implementacja bez P1



Implementacja z P1



Poglądowa architektura P1 i systemów 
usługodawców



STANDARYZACJA, KLASYFIKACJE



Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 
udostępniło dokument Reguły tworzenia elektronicznej dokumentacji 

medycznej, 
w tym: 
• Polską Implementację Krajową HL7 CDA, 
• Instrukcję stosowania polskiej implementacji krajowej HL7 CDA,
• Wytyczne, zasady i rekomendacje dla usługodawców dot. 

bezpiecznego przetwarzania EDM,
• Model transportowy P1. 

Źródło:
https://csioz.gov.pl/edm/



Polska Implementacja Krajowa HL7 CDA

• 23 szablony dokumentów

• Większość szablonów jest „otwartych” na ich podstawie można 
tworzyć własne wariantu dokumentów

• Ponad 200 szablonów - zestawów reguł nałożonych na określony 
model danych

• Hierarchia, szablon bazowy umożliwia tworzenie kolejnych 
szablonów dokumentów

• Rejestr OID

• Terminologie: ICD, SNOMED CT, LOINC, ICNP oraz inne



Instrukta ż stosowania HL7 CDA 

Dla skutecznego wdrożenia reguł opracowano Instrukcję 

stosowania Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA, 
przeznaczoną dla dostawców oprogramowania oraz 

usługodawców, która ułatwić ma implementację elektronicznej 
dokumentacji medycznej zgodnie ze standardem i regułami.



Instrukcja stosowania 
Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA

https://www.csioz.gov.pl -> EDM ->  Instruktaż stosowania HL7 CDA



Stan faktyczny HL7 CDA
• Grupa pierwsza - Dokumenty przetwarzane na platformie P1 -

status w trakcie tworzenia

• e-Recepta
Szablon CDA dokumentu recepty
Szablon CDA dokumentu recepty wystawionej przez farmaceutę w 
aptece
Szablon CDA dokumentu recepty na import docelowy
Szablon CDA dokumentu recepty spełniającej wymagania związane 
z refundacją

• e-Skierowanie
Szablon CDA dokumentu skierowania
Szablon CDA dokumentu skierowania do szpitala psychiatrycznego
Szablon CDA dokumentu skierowania do uzdrowiska
Szablon CDA dokumentu skierowania do zakładu opiekuńczego
Szablon CDA dokumentu skierowania na pielęgniarską opiekę 
długoterminową
Szablon CDA dokumentu skierowania na badania w związku z 
podejrzeniem choroby zawodowej



Stan faktyczny HL7 CDA
• Grupa druga – dokumenty indeksowane na platformie P1, wytwarzane na podstawie jednostkowych 

danych medycznych przetwarzanych w systemach informatycznych Podmiotów Wykonujących 
Działalność Leczniczą – status aktywny

• Karta informacyjna leczenia szpitalnego,
Szablon CDA dla karty informacyjnej leczenia szpitalnego

• Karta odmowy przyjęcia do szpitala, 
Szablon CDA karty odmowy przyjęcia do szpitala

• Konsultację lekarską,
Szablon CDA dokumentu konsultacji lekarskiej

• Karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej - zawiera szablony dokumentów:
Kartę oceny stanu pacjenta,
Szablon CDA dokumentu karty pielęgniarskiej oceny stanu pacjenta, 
Kartę wywiadu pielęgniarskiego,
Szablon CDA karty wywiadu pielęgniarskiego, 
Raport pielęgniarski, 
Szablon CDA wpisu do raport pielęgniarskiego, 
Zalecenia pielęgniarskie przy wypisie ze szpitala, 
Szablon CDA dokumentu karty pielęgniarskiej oceny stanu pacjenta,

• Opis badania diagnostycznego, 
Szablon CDA dla dokumentu opisu badania

• Sprawozdanie z badania laboratoryjnego,
Szablon CDA sprawozdania z badania laboratoryjnego

• Protokół operacyjny,
Szablon CDA dla protokołu operacyjnego

• Wpis do karty uodpornienia,
Szablon CDA dokumentu wpisu do karty uodpornienia

• Szablon bazowy
Szablon CDA dokumentu bazowego



Rejestr Systemów Kodowania
• SNOMED CT – Systematized Nomenclature Of Medicine -

Clinical Terms

• ICD-9

• ICD-10

• ICF - Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, 
Niepełnosprawności i Zdrowia

• ICNP - Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej

Słowniki poza RSK
(bezpośrednie linki można znaleźć na: 
https://www.csioz.gov.pl/interoperacyjnosc/klasyfikacje/)

• ATC - klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna

• LOINC – nazwy i kody logicznych identyfikatorów obserwacji



CSIOZ.GOV.PL



Dziękuję za uwagę.

e-mail: wspolpraca-regiony@csioz.gov.pl 


