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Elektroniczna Dokumentacja Medyczna 
(EDM) – od kiedy?

● W chwili obecnej każdy gabinet może zdecydować czy chce prowadzić 
dokumentację medyczną w postaci papierowej czy w postaci elektronicznej

● Teoretycznie od 01.01.2018 ma zostać wprowadzony obowiązek 
prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, ale w praktyce 
planowana jest  zmiana terminu obowiązku wprowadzenia Elektronicznej 
Dokumentacji Medycznej  (źródło: komunikat CSIOZ z 05.05.2017 
https://goo.gl/Qukecr) z 01.01.2018 w następujący sposób:

● Od 01.07.2018 mają przestać obowiązywać papierowe zwolnienia ZUS ZLA 
na rzecz eZLA. Aktualnie eZLA mogą być wystawiane używając strony zus.pl, 
podpisu kwalifikowanego (wariant płatny) bądź ePUAP (wariant bezpłatny) – 
potrzebne są komputer i internet. Źródło: https://goo.gl/N0IWLf 

● Obowiązek dotyczy wszystkich gabinetów

Recepta Skierowanie Pozostała EDM (oprócz recept, skierowań)

01.01.2020 01.01.2021 01.01.2019

https://goo.gl/Qukecr
https://goo.gl/N0IWLf


  

CSIOZ / Platforma P1

● Ministerstwo Zdrowia powołało Centrum Systemów Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia (CSIOZ), które realizuje zadania dotyczące wprowadzenia 
elektronicznej dokumentacji medycznej w Polsce

● CSIOZ  realizuje projekt platformy e-Zdrowie, w ramach której ma działać 
projekt P1

– P1  ma zawierać  dane o zdarzeniach medycznych (w postaci np. 
konsultacji lekarskiej) – niezależnie od płatnika  – i mają być one 
przesyłane do platformy P1  przez świadczeniodawców (gabinety). 
Źródło: https://www.csioz.gov.pl/projekty/realizowane/projekt-p1/ 

– W zakresie pozostałej Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (oprócz 
recept i skierowań), obowiązek wymiany danych za pośrednictwem 
platformy P1 ma obowiązywać od 01.01.2021 r.

● CSIOZ zapowiedziało możliwość prowadzenia EDM i wymiany danych także 
poza platformą P1 (źródło: komunikat CSIOZ https://goo.gl/Qukecr)

https://www.csioz.gov.pl/projekty/realizowane/projekt-p1/
https://goo.gl/Qukecr


  

Wybrane korzyści wynikające z EDM

● Jednym z celów Elektronicznej Dokumentacji Medycznej jest to, że 
dokumentacja medyczna pacjenta podąża za pacjentem – pacjent może być 
dziś w Białymstoku, a jutro w Jeleniej Górze i lekarz z Jeleniej Góry będzie w 
stanie zapoznać się z dokumentacją medyczną pacjenta z Białegostoku

● Analityka  - programy do EDM zwykle pozwalają szybko odpowiedzieć na 
pytania dotyczące działalności gabinetu pojawiające się przy okazji np. 
konkursów NFZ - np. ile zdjęć RTG wykonano w 2016 r. w Poradni nr 1?

● Bezpieczeństwo dokumentacji medycznej w razie pożaru w przeciwieństwie 
do dokumentacji papierowej, ponieważ możemy zrobić kopię danych

● EDM może pozytywnie wpływać na jakość / prostotę prowadzenia 
dokumentacji medycznej  – np. robiłem wdrożenie, podczas którego 
poproszono mnie, aby program przy każdej wizycie, w odniesieniu do każdej 
wykonanej procedury wstawiał określone rozpoznanie, np.  K03.6 (złogi 
nazębne) dla procedury 23.1601



  

Co jest potrzebne, aby wdrożyć EDM?
● Komputer

– Proponuję notebook z powodu możliwości pracy na baterii (zwykle 3h)

– Ze względu na dostęp do aktualizacji bezpieczeństwa, proponuję wybór 
komputera z Windows 7, 8 lub 10 Data końca wsparcia Windows 10 to 
14.10.2025, 8.1 – 10.01.2023,  7 SP1 – 14.01.2020, Vista SP2 – 11.04.2017, 
XP SP3 – 2014. Brak aktualizacji był przyczyną paraliżu działania brytyjskiej 
sieci szpitali w 05/2017 r. (źródło: https://goo.gl/cHBGTL) 

● Drukarka (np. na potrzeby np. drukowania recept)

– Proponuję zwrócić uwagę czy drukarka posiada możliwość wydruku 
dokumentów na papierze: A4, A5, recepta, np. SAMSUNG SL-M2026W

● Skaner  – w celu zapewnienia możliwości cyfrowego odwzorowania 
dokumentacji papierowej, z którą zgłaszają się pacjenci (standard DICOM)

● Pendrive  (jako miejsce przechowywania kopii danych)

● Napęd na płyty CD/DVD (wewnętrzny lub zewnętrzny USB)

https://goo.gl/cHBGTL


  

Co jest potrzebne, aby wdrożyć EDM?

● Sieć komputerowa  kablowa (w tym: kable w ścianach, router, przełącznik 
sieciowy (switch) - o ile posiadają Państwo większą placówkę medyczną, z 
więcej niż jednym komputerem)

– W przypadku większych placówek medycznych, mających więcej niż 1 
komputer, rekomenduję sieć kablową, a nie Wi-Fi, ewentualnie Wi-Fi i 
korzystanie z oprogramowania na serwerze z Windows jako zdalny 
pulpit. Z uwagi na bezpieczeństwo transmisji i zapobieganie rozłączaniu.

● Zasilacz awaryjny  – UPS (dotyczy komputerów stacjonarnych, serwerów, 
elementów sieci np. routera). Model „podstawowy”: APC BACK-UPS 700VA

● Serwer (raczej w przypadku większych placówek medycznych)

● Oprogramowanie antywirusowe  / filtr dostępu do internetu  jako metoda 
zmniejszenia ryzyka infekcji złośliwym oprogramowaniem (np. ESET Smart 
Security lub ESET Security Pack, Kaspersky Internet Security)

● Oprogramowanie do prowadzenia dokumentacji medycznej



  

Wybór oprogramowania do 
prowadzenia EDM

● Wymagania prawne, które powinien spełniać program do prowadzenia 
Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.  (Dz.U. 2015 poz. 
2069) Rozdział 9 Szczególne wymagania dotyczące dokumentacji prowadzonej 
w postaci elektronicznej (np. podpisywanie dokumentacji, wydruk)

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 
kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1024) (np. możliwość zmiany hasła)

– Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1793)  (np. prowadzenie kolejek NFZ, 31C)

– ZARZĄDZENIA Prezesa NFZ nr 13/2017/DI, 13/2015/DI, nr 32/2014/DI 

– Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1535)

● Wymagania indywidualne: 1) Czy jest prosty w obsłudze?; 2) Czy jest dostępny 
diagram zębów?; 3) Czy możliwa jest integracja z programem do RTG?; 4) Czy 
można tworzyć szablony opisów wizyt?; 5) Czy istnieje możliwość monitoringu 
wykonania umowy z NFZ?; 6) cena; 7) inne



  

Stały dostęp do EDM dla osób 
uprawnionych

● Dostęp do programu do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej 
powinien być zabezpieczony przynajmniej tak, żeby podczas jego włączania 
należało wybrać użytkownika z listy i wprowadzić hasło

● Dostęp anonimowy do programu do prowadzenia elektronicznej dokumentacji 
medycznej -  bez logowania - nie powinien być możliwy

● Dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej powinien być zawsze 
wtedy, kiedy jest to potrzebne (również w razie awarii komputera / prądu)

– Do rozważenia: wykorzystanie laptopów zamiast komputerów 
stacjonarnych; zakup zasilaczy awaryjnych UPS (komputery, serwer, sieć)

● Należy regularnie wykonywać - np. na pendrive -  kopie bezpieczeństwa baz 
danych oprogramowania do prowadzenia EDM. Kopie należy przechowywać 
poza gabinetem i okresowo sprawdzać, że  można szybko skorzystać z nich w 
razie potrzeby. Zapobiega to np. skutkom działania wirusów, awarii

● Okresowe przeglądy techniczne żeby przewidzieć / zapobiec awarii



  

Zabezpieczenie przed kradzieżą i 
nieuprawnionym dostępem

● Wdrożenie zabezpieczeń fizycznych  przed nieuprawnionym dostępem do 
miejsca przechowywania elektronicznej dokumentacji medycznej (w postaci 
komputera / serwera), np. linka zabezpieczająca laptopa, serwer w szafie 
zamykanej na klucz, drzwi na klucz do części pomieszczenia z serwerem

● W 2008 r. w Wolverhampton (Anglia) dokonano kradzieży laptopa, który  
zawierał dane około 11 tysięcy pacjentów brytyjskiej sieci szpitali, w tym ich 
nazwy, adresy,  historie medyczne. Komputer nie był zabezpieczony na 
wypadek takiej sytuacji.  Źródło: https://goo.gl/1zJx9c  Istnieje możliwość 
zabezpieczenia przed tego typu sytuacjami poprzez wdrożenie zabezpieczeń 
technicznych  przed nieuprawnionym dostępem do elektronicznej 
dokumentacji medycznej z wykorzystaniem kryptografii. W praktyce, 
informatyk powinien stworzyć (używając bezpłatnego VeraCrypt  lub 
BitLocker) na dysku komputera zaszyfrowane miejsce, w którym będą 
znajdować się bazy danych oprogramowania do elektronicznej dokumentacji 
medycznej. Dzięki temu, żeby możliwy był dostęp do EDM, użytkownik 
będzie musiał wprowadzić hasło podczas włączania komputera.

https://goo.gl/1zJx9c


  

Z EDM nie trzeba zaczynać zupełnie od 
zera + wdrożenie EDM małymi krokami
● Jeżeli aktualnie posiadają Państwo program do rozliczeń z NFZ w gabinecie 

lub u osoby, której zlecają Państwo zadanie polegające na wprowadzaniu 
danych o wykonanych świadczeniach do systemu celem rozliczeń z NFZ – 
chcąc rozpocząć prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, 
prawdopodobnie nie będą Państwo musieli zaczynać od nowa, z pustą bazą 
danych pacjentów, ponieważ istnieją techniczne możliwości zasilenia 
Państwa nowego programu danymi z programu do rozliczeń z NFZ

● Przenosząc dane między programami, należy zwrócić uwagę, żeby w 
systemie informatycznym została zarejestrowana informacja o tym fakcie w 
postaci daty, informacji z jakiego systemu nastąpił import oraz przez kogo.

● Nie każdy producent oprogramowania oferuje możliwość importu danych z 
innego systemu informatycznego, rekomenduję sprawdzenie tego

● Program powinien oferować możliwość eksportu danych w XML / HL7 plcda- 
aby możliwa była zmiana programu w przyszłości na inny wraz z danymi

● Możliwość wdrożenia EDM małymi krokami, np. zaczynając od recept, NFZ



  

Możliwość wydruku i podpisywania 
dokumentacji medycznej

● Program do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej powinien 
posiadać możliwość wydruku dokumentacji prowadzonej w tym programie

● Elektroniczna dokumentacja medyczna powinna być opatrzona tymi samymi 
danymi, co dokumentacja papierowa (dane z pieczątki poradni / lekarza)

● W przypadku gdy dokumentacja prowadzona w postaci elektronicznej jest 
udostępniana w postaci papierowych wydruków, osoba upoważniona 
potwierdza ich zgodność z dokumentacją elektroniczną i opatruje swoim 
oznaczeniem, zawierającym imię, nazwisko, stanowisko i podpis

● Program powinien oferować możliwość podpisywania dokumentacji 
medycznej – w tym celu nie jest wymagany podpis kwalifikowany / ePUAP

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.  (Dz.U. 2015 poz. 2069)  
„W przypadku dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej podpis, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 3 lit. e, może być złożony oraz weryfikowany przy wykorzystaniu 
wewnętrznych mechanizmów systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 80.”



  

Ile kosztuje EDM? (1 komputer) 1/2



  

Ile kosztuje EDM? (1 komputer) 2/2



  

Ile kosztuje EDM? (2 gabinety, 1 
rejestracja – koszta jednorazowe)



  

Ile kosztuje EDM? (2 gabinety, 1 
rejestracja – koszta cykliczne)



  

Ile kosztuje EDM? (serwer – na 
potrzeby większych wdrożeń)



  

Dziękuję za uwagę

Materiały zostaną udostępnione na stronie 
ZdrowePodlasie.pl gdzie publikujemy także inne 
materiały na tematy związane z prowadzeniem  

Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.  
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