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Wstęp

Rzędy szaf, szuflady pełne tekturowych teczek wypełnionych do granic możliwości 
dokumentami. Tak wygląda obecnie magazynowanie dokumentacji medycznej 
w szpitalach i przychodniach. Sytuacja ma się zmienić w ciągu niespełna roku. 
Dla menedżerów ochrony zdrowia oraz lekarzy oznacza to spotkanie ze światem 
technologii, systemów komputerowych, informatyki oraz zagadnień finansowa-
nia inwestycji technologicznych. Wynika to z ustawowego obowiązku tworzenia, 
magazynowana i udostępniana innym placówkom dokumentacji medycznej wy-
łącznie w formie cyfrowej, który zacznie obowiązywać od 1 sierpnia 2014 r. 
Oznacza on konieczność wdrożenia specjal nego systemu informatycznego, prze-
szkolenia personelu i nakłonienia lekarzy do prowadzenia dokumentacji za po-
mocą nowego oprogramowania.

Najpierw jednak należy owo oprogramowanie (oraz sprzęt, na którym będzie ono 
działać) wybrać spośród dostępnych na rynku rozwiązań, a jeszcze wcześniej  
– zapewnić finansowanie dla całego przedsięwzięcia.

Najważniejsze jest jednak odpowiednie określenie potrzeb i możliwości własnej 
placówki w zakresie implementacji systemów zarządzających elektroniczną doku-
mentacją medyczną. Nie każdy system sprawdzi się tak samo dobrze, nie każdy 
zostanie w pełni wykorzystany i wreszcie – inne systemy, zamiast usprawnić i przy-
spieszyć zarządzanie danymi medycznymi, wprowadzą dodatkowe kompli kacje  
i niepotrzebnie wydłużą całą procedurę. 

Badania naukowe przeprowadzone w 2009 r. w sześciu krajach UE przez firmę 
Gartner, na zlecenie rządu szwedzkiego dowiodły, że odpowiednie wykorzysta-
nie dobrodziejstw technologii informatycznych w placówkach ochrony zdrowia 
jest w stanie szybko zwiększyć wydajność organizacji, głównie poprzez obniżenie 
kosztów działalności oraz zwiększenie jakości opieki nad pacjentem. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że tylko dzięki zastosowaniu elektronicznej 
dokumentacji medycznej podniesienie stanu wiedzy pacjentów o swoim zdrowiu 
może być na tyle istotne, że liczbę powtórnych przyjęć do francuskich szpitali  

Wstęp
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z powodu przewlekłej niewydolności serca można zmniejszyć o ponad 39 tys. 
rocznie (co odpowiada oszczędnościom rzędu 110 milionów euro). 

Łącznie oszacowano, że elektronizacja dokumentacji medycznej i umożliwienie 
dostępu do niej pacjentom za pośrednictwem Internetu tylko w sześciu krajach 
członkowskich (Szwecja, Holandia, Wlk. Brytania, Czechy, Hiszpania, Francja) 
mogłyby przyczynić się do zwolnienia ponad 9 milionów łóżek rocznie, co po-
zwoliłby na skrócenie średniego czasu pobytu w szpitalu i 3,7 miliarda euro 
oszczędności.

Szansą na realizację tej przełomowej reformy jest zaangażowanie środków unij-
nych. Ich efektywne wykorzystanie to obecnie jeden z kluczowych problemów 
sektora ochrony zdrowia.

Jak więc nie popełnić błędu, przygotowując projekt informatyzacji dokumentacji 
medycznej? Jak przygotować placówkę do skutecznego i bezproblemowego 
wdrożenia elektronicznych kartotek pacjentów? Przede wszystkim trzeba dokład-
nie przeanalizować stan obecny oraz funkcjonujące rozwiązania wspomagające 
tworzenie dokumentacji leczenia pacjenta.
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Definicje i terminy związane z elektroniczną  dokumentacją medyczną

Rozdział 1.
Definicje i terminy związane z elektroniczną  
dokumentacją medyczną

I.  Podstawowe terminy – dane medyczne, dane osobowe, dokument, 
dokument elektroniczny

„Pracownicy nauki często traktują definiowanie pojęć jako nudną konieczność, 
której trzeba się pozbyć jak najprędzej. Wynikiem tej niechęci do definiowania są 
często badania prowadzone tak, jak operacja chirurgiczna wykonywana przy  
pomocy tępych narzędzi. Chirurg musi ciężej pracować, pacjent więcej cierpieć, 
a szanse powodzenia maleją. Tak jak narzędzie chirurgiczne, tak definicje tępieją  
w miarę używania i wymagają częstszego ostrzenia i w końcu i wymiany” – w ten 
swoisty sposób Russell L. Ackoff zwrócił uwagę na potrzebę ciągłej systematyzacji 
pojęć, definicji, terminów aby nie dopuścić do terminologicznego „bałaganu”1. 
Faktycznie, przeglądając publikacje, opracowania naukowe oraz akty prawne  
z dziedziny zarządzania opieką zdrowotną można zauważyć, że wielu auto rów 
przedmiotu stosuje pojęcia i terminy bez wcześniejszej pogłębionej refleksji.  
W konsekwencji wprowadzane pojęcia i terminy przynoszą więcej szkody niż pożytku.  

Określenie, czym są dane medyczne, nie jest łatwe. Definicja ściśle językowa może 
prowadzić do niewłaściwego zrozumienia tego wyrażenia. Według słownika języka 
polskiego przymiotnik „medyczny” oznacza „odnoszący się do medycyny”, czyli 
„nauki o zdrowiu i chorobie człowieka” albo sztuki leczenia chorych i zapobiega-
nia chorobom. Uznanie danych medycznych za wszelkie informacje odnoszące 
się do medycyny jest ujęciem zbyt szerokim. Równie szerokie znaczenie ma definicja 
jednostkowych danych medycznych wprowadzona przez ustawę z 28 kwietnia 
2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Definicja jednostkowych danych medycznych
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 plano-

1 R.L. Ackoff, O systemie pojęć systemowych, Prakseologia 2(46).
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wanymi, udzielanymi i udzielonymi świadczeniami opieki zdrowotnej oraz profi-
laktyką zdrowotną i realizacją programów zdrowotnych.
Ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. 

Pomocny przy wykładni pojęcia danych medycznych może być tekst Rekomen-
dacji nr (97)5 Komitetu Ministrów Rady Europy z 13 lutego 1997 r. Rekomendacja ta 
w art. 1 określa, że: dane medyczne to wszystkie dane osobowe dotyczące zdrowia 
osoby. Odnoszą się one zarówno do danych, które mają wyraźny i ścisły związek ze 
zdrowiem, jak i danych genetycznych2.

Dane osobowe
Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub 
możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej – co wynika z definicji zawartej 
w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Osobą możliwą do 
zidentyfikowania jest ta, której tożsamość można określić bezpośrednio lub po-
średnio, zwłaszcza przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub 
kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, 
umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli 
wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań. Definicja zawarta w usta-
wie o ochronie danych osobowych jest tożsama z zawartą w dyrektywie 95/46/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 października 1995 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego prze-
pływu tych danych. Za szczególną kategorię danych osobowych wymieniona  
dyrektywa uznaje dane z zakresu ochrony zdrowia.

Zakaz przetwarzania danych osobowych w krajach UE
Państwa członkowskie zabraniają przetwarzania danych osobowych ujawniają-
cych pochodzenie rasowe lub etniczne, opinie polityczne, przekonania religijne 
lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania 
danych dotyczących zdrowia i życia seksualnego.

2  The expression „medical data” refers to all personal data concerning the health of an individual. It refers also to data 
which have a clear and close link with health as well as to genetic data – Rekomendacja nr (97)5 Komitetu Ministrów 
Rady Europy z 13 lutego 1997 r. 
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Art. 8 ust. 1 dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 paź-
dziernika 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarza-
nia danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych. 

W opinii Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Komisji Europejskiej3 wszelkie 
dane zawarte w dokumentacji medycznej należy traktować jako „dane osobowe 
szczególnie chronione”, które podlegają nie tylko ogólnym zasadom dotyczącym 
ochrony danych osobowych określonych w dyrektywie, ale także szczególnym 
zasadom dotyczącym ochrony danych, mających zastosowanie do przetwarzania 
informacji szczególnie chronionych4.

Definicja dokumentu według przepisów: kpc, kpa, kk
Dokument to pojęcie stosowane zarówno w obrocie prawnym, gospodarczym, 
jak i w zwykłych stosunkach międzyludzkich. Według słownika języka polskiego 
dokument to pismo urzędowe, dowód stwierdzający czyjąś tożsamość, materiał 
w postaci tekstu, fotografii mający wartość dowodową. Zgodnie z definicją prawo-
dawstwa europejskiego dokument to: dowolna zawartość, niezależna od swojego 
nośnika (zapisana na papierze lub w formie elektronicznej bądź jako zapis dźwiękowy, 
wizyjny lub audiowizualny), odnosząca się do zasad, działań lub decyzji mieszczą-
cych się w sferze odpowiedzialności danej instytucji5 (rozporządzenie nr 1049/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z 30 maja 2001 r., dotyczące publicznego do-
stępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji).

W polskim prawie ogólnej definicji dokumentu nie znajdziemy. Jednak prawo 
administracyjne i cywilne rozróżnia dokumenty urzędowe i dokumenty prywatne.

3  Grupa Robocza ds. Ochrony Osób Fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych została powołana na 
mocy art. 29 dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 października 1995 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych. W skład gru-
py roboczej wchodzą przedstawiciele organu lub organów nadzorczych, powołanych przez każde państwo człon-
kowskie oraz przedstawiciel organu lub organów ustanowionych dla instytucji i organów wspólnotowych, a także 
przedstawiciel Komisji. Komisja nadzoruje stosowanie krajowych środków ochrony danych i zapewnia jednolitość 
ich stosowania oraz doradza Komisji w sprawach mających na celu zabezpieczenie praw i wolności osób  
fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych.

4  Dokument roboczy w sprawie przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia w elektronicznej dokumen-
tacji zdrowotnej (EHR) 00323/07/PL WP 131 s. 8.

5  Definicja ta, na co warto zwrócić uwagę, podkreśla zawartość dokumentu, a nie formę jej zapisania (np. na papierze).
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Dokumenty urzędowe – według art. 244 Kodeksu postępowania cywilnego (kpc) 
– to: sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy władzy  
publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania, stanowią dowód tego, 
co zostało w nich urzędowo zaświadczone.

Dokument prywatny natomiast – według art. 245 kpc – stanowi dowód tego, że 
osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie.

Podobną definicję dokumentów urzędowych zawiera art. 76 ust. 1 Kodeksu po-
stępowania administracyjnego (kpa): dokumenty urzędowe sporządzone w prze-
pisanej formie przez powołane do tego organy państwowe w ich zakresie działania 
stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone.

Opis dokumentu prywatnego kładzie więc nacisk na cechę charakterystyczną zawar-
tości dokumentu – podpisane oświadczenie, z kolei opis dokumentu urzędowego 
– na zawartość urzędowego stwierdzenia i legitymację organu do tego stwierdzenia. 
Obydwie definicje zwracają szczególną uwagę na wartość dowodową dokumentu.
Zwraca na to uwagę również definicja zawarta w Kodeksie karnym (kk). Zasad-
niczo na gruncie przepisów prawa cywilnego uznaje się, że aby można było mówić 
o dokumencie, powinien on zawierać trzy składniki:

 ▶ materiał, na którym jest sporządzony,
 ▶ oświadczenie woli,
 ▶ podpis wystawcy.

W postępowaniu cywilnym – procesowym za dokument uznaje się ten przed-
miot, na którym przy pomocy znaków graficznych utrwalono wypowiedź lub 
wyraz myśli ludzkiej, który został odpowiednio podpisany. Według prawa cywil-
nego materialnego dokumentami będą również plany, wyrysy, mapy. W świetle 
prawa procesowego nie będą one dokumentami, ale mogą stanowić tzw. inne 
środki dowodowe. List będzie można uznać za dokument w postępowaniu cywil-
nym, ale dla prawa materialnego takiej funkcji spełniać nie będzie6.

Wspomniane definicje podkreślają pojęcie dokumentu jako sposobu skutecznego 
utrwalenia treści oświadczenia woli, którego podstawową zarazem funkcją jest 
6  S. Kotecka, Prawne aspekty nowych regulacji w obszarze dokumentu elektronicznego, „Elektroniczna Administracja”,  

nr 3/2007.
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utrzymanie naniesionej informacji na tyle długo, aby możliwe było jej późniejsze 
ujawnienie, odtworzenie, powielenie lub przeniesienie na inny nośnik w stanie 
niezmienionym.

Najtrafniej istotę dokumentu oddaje definicja zawarta w Kodeksie karnym:  
dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym 
jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść 
stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie 
prawne – brzmi art. 115 § 14 Kk. Definicja ta rozszerza pojęcie dokumentu na 
wszelkie czynności mające znaczenie prawne. Mogą to być przede wszystkim zda-
rzenia medyczne.

Istotną wadą wszystkich przytoczonych definicji jest każdorazowe odwoływanie się 
do nośnika dokumentu, co w przypadku dokumentacji elektronicznej jest źród-
łem wielu nieporozumień i wątpliwości. Dokument elektroniczny może istnieć 
bowiem w postaci pliku i nie być zapisany na żadnym nośniku, np. podczas jego 
przesyłania między systemami informatycznymi.

W literaturze rozpatruje się dokument w trzech aspektach, tj. według: sposobu 
sporządzenia, wzajemnych odniesień, okoliczności, w jakiej został on wytworzony. 
Są one również istotne z punktu widzenia dokumentacji medycznej.

Sposoby rozróżniania dokumentów
Według sposobu sporządzenia rozróżnia się dokumenty:

 ▶ wizualne,
 ▶ piśmiennicze (np. rękopisy, druki, książki, czasopisma),
 ▶ niepiśmiennicze (np. fotografie, plany, mapy, dzieła sztuki),
 ▶ audialne (np. taśmy i płyty dźwiękowe),
 ▶ audiowizualne (np. filmy).

Według wzajemnych odniesień dokumenty określa się jako:
 ▶ pierwotne (w formie, jaką nadał im twórca),
 ▶ wtórne, dokładnie odwzorowane (odpis, wypis, kopia, duplikat),
 ▶ pochodne, zawierające informacje o dokumencie pierwotnym i jego zawartości.
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W różnych okolicznościach pojęcie dokumentu może różnić się szczegółami 
interpretacyjnymi, np.:

 ▶ w prawie jest to przedmiot stanowiący dowód prawa, stosunku prawnego lub 
okoliczności, która może mieć znaczenie w sprawie, lub fakty będące podstawą 
ustalenia stanu prawnego. Zwykle sporządzony w formie określonej przepi-
sami i zaopatrzony w środki uwierzytelniające (podpisy, pieczęcie),

 ▶ w administracji to dokument urzędowy sporządzony przez organ państwowy 
lub samorządowy wyrażający wolę, regulujący konkretną sprawę,

 ▶ w informatyce dokument oznacza określony typ pracy zapisywanej do pliku, 
czyli dokument binarny (dokument cyfrowy),

 ▶ według ustawy o ochronie informacji niejawnych: dokumentem jest każda 
utrwalona informacja niejawna, w szczególności na piśmie, mikrofilmach, 
negatywach i fotografiach, nośnikach do zapisów informacji w postaci cyfrowej  
i na taśmach elektromagnetycznych, także w formie mapy, wykresu, rysunku, 
obrazu, grafiki, fotografii, broszury, książki, kopii, odpisu, wypisu, wyciągu  
i tłumaczenia dokumentu, zbędnego lub wadliwego wydruku, odbitki, kliszy, 
matrycy i dysku optycznego, kalki, taśmy atramentowej, jak również infor-
macja niejawna utrwalona na elektronicznych nośnikach danych.

Bardzo często mylone pojęcia to „forma” i „postać”, które w odniesieniu do doku-
mentów nie mogą być traktowane jak synonimy, gdyż są ich różnymi atrybutami. 
Każdy dokument ma jakąś formę (pisemną, graficzną, dźwiękową – lub ich kom-
binację) oraz jakąś postać. Istotę problemu przedstawia rys. 1.

Dokument elektroniczny w świetle przepisów unijnych 
W decyzji Komisji nr 2004/563/WE z 7 lipca 2004 r. zmieniającej jej regulamin 
wewnętrzny pojęcie dokumentu elektronicznego zostało zdefiniowane następu-
jąco: zbiór danych wprowadzonych lub przechowywanych na dowolnym nośniku 
przez system informatyczny lub podobny układ, które mogą być odczytane lub wy-
świetlone przez osobę lub przez tego rodzaju system lub układ, a także wszelkiego 
rodzaju prezentacja i wszelkiego rodzaju przedstawienie tych danych w formie dru-
kowanej lub innej7.

7  Wynika z niej, iż dokumentem elektronicznym jest także wydruk pliku (tekstowego czy graficznego; istnieją jednak 
takie pliki, np. audiowizualne, których wydrukować się nie da). S. Kotecka, Prawne aspekty..., op. cit.
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Rys. 1. Postać a forma dokumentu

Źródło: Kajetan Wojsyk, Dokumentacja elektroniczna w rozumieniu ustawy o syste-
mie informacji medycznej, prezentacja na konferencji zorganizowanej przez  
Centrum Promocji Informatyki, Warszawa 13 lipca 2011 r.

Zgodnie z tą decyzją, jeśli obowiązujący przepis wspólnotowy lub krajowy wy-
maga podpisanego oryginału dokumentu, dokument elektroniczny sporządzony 
lub otrzymany przez Komisję spełnia ten wymóg, jeżeli zawiera zaawansowany 
podpis elektroniczny bazujący na certyfikacie kwalifikowanym i złożony za po-
mocą bezpiecznego urządzenia służącego do składania podpisów8 albo podpis 
elektroniczny dający równoważne gwarancje w odniesieniu do funkcjonalności 
przypisanych podpisowi. Natomiast gdy obowiązujący przepis wspólnotowy lub 
krajowy nakazuje, aby dokument był sporządzony na piśmie, ale nie wymaga 
podpisanego oryginału, dokument elektroniczny sporządzony lub otrzymany 
przez Komisję spełnia ten wymóg, jeżeli:

8  Decyzja KE odwołuje się to terminologii zawartej w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1999/93/WE  
z 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych, Dz. Urz. WE z 19 stycznia 
2000 r., seria L, Nr 13/12.

1.  Dokument w formie pisemnej i postaci 
papierowej (treść wyrażona pismem  
na papierze, zaopatrzona w podpis 
wlasnoręczny).

2.  Dokument w formie pisemnej i postaci 
elektronicznej (treść wyrażona pismem 
zwizualizowana za pomocą urządzeń 
elektronicznych oraz stosownego 
oprogramowania, zaopatrzona  
w podpis elektroniczny, mający  
tę samą fizyczną naturę).

3.  Dokument w formie graficznej  
– zdjęcie/obraz na papierze, opisane 
niezbędnymi metadanymi, podpisane 
podpisem własnoręcznym.

4.  Dokument – zdjęcie wykonane  
aparatem cyfrowym, w jednym  
z formatów graficznych, opatrzone 
niezbędnymi metadanymi, podpisane 
elektronicznie.

5.  Bloki kamienne utrwalające normy 
prawne starożytnych społeczności.

6.  Nagranie dźwiękowe, zaopatrzone 
w niezbędne metadane, zapisane 
w postaci cyfrowej i podpisane 
elektronicznie.

Często mylone pojęcia

6

3

4

5

2

1

Postać papierowaPostać kamienna

Forma pisemna

Postać elektronicznaDokumenty

Forma audialna

Forma graficzna
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 ▶ można należycie zidentyfikować osobę, która wydała dokument,
 ▶ dokument sporządzono w warunkach gwarantujących nienaruszalność jego 

treści i towarzyszących mu metadanych, oraz
 ▶ dokument przechowywany jest w warunkach określonych w art. 7 decyzji  

– który statuuje wymagania dotyczące odpowiedniego przechowywania doku-
mentów elektronicznych, a także związanych z nimi danych (metadanych).

Decyzja KE nakazuje, aby w całym cyklu życia dokumentu (a więc od momentu 
jego powstania do chwili zniszczenia) zapewniono9:

 ▶ przechowywanie dokumentu w postaci, w jakiej został sporządzony, wysłany 
lub otrzymany, albo która pozwala na zachowanie nienaruszalności nie tylko 
treści dokumentu, ale również towarzyszących mu metadanych,

 ▶ czytelność treści dokumentu i towarzyszących mu metadanych – przez cały 
okres przechowywania, dla wszystkich osób upoważnionych do dostępu do niego,

 ▶ przechowywanie minimalnego zakresu metadanych dokumentu elektronicznego, 
który został wysłany lub otrzymany drogą elektroniczną; metadanymi tymi są 
w tym przypadku informacje pozwalające na ustalenie pochodzenia i adresata 
dokumentu elektronicznego, a także godzina jego wysłania lub otrzymania,

 ▶ w przypadku procedur elektronicznych zarządzanych za pomocą systemów 
informatycznych – przechowywanie informacji dotyczących formalnych eta-
pów procedury w sposób gwarantujący identyfikację tychże etapów, a także 
identyfikację autorów i uczestników.

Dokument elektroniczny według przepisów krajowych 
Pojęcie dokumentu elektronicznego wprowadziła ustawa z 17 lutego 2005 r. o infor-
matyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (dalej: ustawa  
o informatyzacji). Dokumentem elektronicznym jest: stanowiący odrębną całość 
znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej 
i zapisany na informatycznym nośniku danych. Definicja ta jest istotna, gdyż  
odwołuje się do niej bezpośrednio – kluczowa dla systemu ochrony zdrowia  
– regulacja dotycząca informatyzacji, tj. ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o systemie 
informacji w ochronie zdrowia. Największą wadą tej definicji jest zmiana statusu 
dokumentu elektronicznego w sytuacji jego transmisji. Podczas tego procesu doku-
ment elektroniczny przestaje być „zapisany na informatycznym nośniku danych”,  
 
9  S. Kotecka, „Prawne aspekty..., op. cit.
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a tym samym przestaje być elektronicznym dokumentem w rozumieniu ustawy 
o informatyzacji.

Eksperci zwracają również uwagę na dosyć problematyczne sformułowanie „zbiór 
danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej”. Wynika z niego, 
że dopóki nie zostaną ustalone szczegóły struktury wewnętrznej elektronicznego 
dokumentu, również nie będzie miał on statusu elektronicznego dokumentu10. 
Rodzi to problem interpretacyjny w przypadku elektronicznych dokumentów me-
dycznych powstałych poprzez zeskanowanie postaci papierowej dokumentacji.

W zakresie komunikacji z instytucją publiczną kwestię tę rozstrzyga rozporzą-
dzenie Prezesa Rady Ministrów z 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania 
pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektro-
nicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektro-
nicznych. W pozostałych przypadkach, np. w zakresie komunikacji pomiędzy 
podmiotami niepublicznymi, kwestia ta pozostaje nierozstrzygnięta.

II. Dokument medyczny – jak szeroko rozumieć to pojęcie

W Polsce brak jest obecnie legalnej definicji dokumentacji medycznej, która wiążąco 
ustaliłaby znaczenie tego terminu11. Jeśli poprzednio obowiązujące regulacje, tj. 
ustawa z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej oraz rozporządzenia:

 ▶ Ministra Zdrowia z 10 sierpnia 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycz-
nej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegóło-
wych warunków jej udostępniania,

 ▶ Ministra Zdrowia z 1 sierpnia 2003 r. w sprawie rodzajów indywidualnej do-
kumentacji medycznej pacjenta, sposobu jej prowadzenia i przechowywania 
oraz szczegółowych warunków jej udostępniania przez pielęgniarkę, położną 
udzielającą świadczeń zdrowotnych, a także

 ▶ Ministra Zdrowia z 30 lipca 2001 r. w sprawie rodzajów indywidualnej doku-
mentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków 
jej udostępniania

10 S. Kotecka, „Prawne aspekty..., op. cit.
11  Na problem ten zwróciło uwagę Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego podczas konsultacji pierwszej wersji 

projektu rozporządzenia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania  
w grudniu 2009 r. 



Elektroniczna dokumentacja medyczna

18

– podejmowały jeszcze próby zdefiniowania tego terminu, to przepisy aktualnie  
obowiązujące ograniczają się do wskazania minimalnego zakresu danych zawar-
tych w dokumentacji medycznej (ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta  
i Rzeczniku Praw Pacjenta) lub do enumeratywnego wskazania rodzajów doku-
mentacji medycznej, przy czym wskazany katalog nie ma charakteru zamkniętego 
(rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i za-
kresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania).

Przepisy dotyczące dokumentacji medycznej (obowiązujące)
Art. 25. Dokumentacja medyczna zawiera co najmniej:
1) oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości:
 a) nazwisko i imię (imiona),
 b) datę urodzenia,
 c) oznaczenie płci,
 d) adres miejsca zamieszkania,
 e)  numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL 

matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj 
i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

 f )  w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwła-
snowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko 
i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca za-
mieszkania,

2)  oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych ze wskazaniem 
komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych,

3) opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych,
4) datę sporządzenia.
Ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

Wykaz rodzajów dokumentacji medycznej
§ 2.3. Dokumentację indywidualną wewnętrzną stanowią w szczególności:
 1) historia zdrowia i choroby,
 2)  historia choroby,
 3)  karta noworodka,
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 4)  karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej,
 5)  karta indywidualnej opieki prowadzonej przez położną,
 6)  karta wizyty patronażowej,
 7)  karta wywiadu środowiskowo-rodzinnego.
4.  Dokumentację indywidualną zewnętrzną stanowią w szczególności:
 1)  skierowanie do szpitala lub innego podmiotu,
 2)  skierowanie na badanie diagnostyczne lub konsultację,
 3)  zaświadczenie, orzeczenie, opinia lekarska,
 4)  karta przebiegu ciąży,
 5) karta informacyjna z leczenia szpitalnego.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r. 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 powinien mieć status 
dokumentacji medycznej, co może być źródłem wielu problemów, np. w kontekście 
obowiązku elektronizacji dokumentacji medycznej12. Pomocna może być definicja 
wypracowana przez Grupę Roboczą ds. Ochrony Danych Komisji Europejskiej 
przy okazji prac nad wytycznymi dotyczącymi ochrony danych w elektronicznej 
dokumentacji zdrowotnej. Grupa określiła dokumentację medyczną jako: doku-
mentację o przeszłym i bieżącym stanie zdrowia fizycznego i psychicznego danej 
osoby13.

Warto również wspomnieć o definicji zawartej w Polskiej Normie PN-EN 13940- 
-1:2010 Informatyka w ochronie zdrowia – System pojęć wspomagających ciągłość 
opieki – Część 1: Pojęcia podstawowe. Zasługuje ona na uwagę przede wszystkim 
ze względu na metodykę konstrukcji definicji (norma najpierw definiuje pojęcie 
opieki zdrowotnej, następnie podmiotu opieki zdrowotnej, a w końcu dokumentu 
medycznego)

12  Zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia każdy dokument 
medyczny utworzony po 1 sierpnia 2014 r. powinien posiadać postać elektroniczną.

13  Dokument roboczy w sprawie przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia w elektronicznej dokumen-
tacji zdrowotnej (EHR) 00323/07/PL WP 131, s. 4.
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Rys. 2.  Definicja dokumentacji medycznej zawarta w normie PN-EN 13940- 
-1:2010

 

oraz fakt, że odwołuje się do niej pośrednio rozporządzenie Ministra Zdrowia  
z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz 
sposobu jej przetwarzania przez zapis § 85 ust. 1 rozporządzenia:  

§ 85. 1. Dokumentację prowadzoną w postaci elektronicznej sporządza się  
z uwzględnieniem postanowień Polskich Norm, których przedmiotem są zasady 
gromadzenia i wymiany informacji w ochronie zdrowia, przenoszących normy 
europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru  
Gospodarczego przenoszące te normy.

Zbiór danych osobowych
Kluczową sprawą w kontekście rozważań nad definicją dokumentacji medycznej 
jest pojęcie zbioru danych osobowych. Przez zbiór ten należy rozumieć: każdy 
posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według 
określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzie-
lony funkcjonalnie, co wynika z art. 7 ustawy o ochronie danych osobowych.  

Dokumentację medyczną – zbiorczą wewnętrzną należy traktować jako szcze-
gólny rodzaj zbioru danych osobowych, w rozumieniu ustawy o ochronie danych 
osobowych. Dokumentacji medycznej sensu stricte nie powinno się więc utożsa-
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miać z danymi osobowymi, a co się z tym wiąże odnosić pojęcie „przetwarzanie 
dokumentacji medycznej” do „przetwarzania danych” w rozumieniu ustawy  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych14.

Przetwarzanie danych osobowych
Art. 7. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
(…)
2)  przetwarzaniu danych – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykony-

wane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, 
opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które 
wykonuje się w systemach informatycznych.

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

Nie powinno się więc mówić o przetwarzaniu dokumentacji medycznej, ale raczej 
o przetwarzaniu danych medycznych w obrębie dokumentacji medycznej.

III.  Rodzaje dokumentacji medycznej – indywidualna, zbiorcza, 
wewnętrzna, zewnętrzna

Podmioty lecznicze, w tym praktyki: lekarskie oraz pielęgniarek i położnych, to 
największy wytwórca informacji wykorzystywanych w procesie zarządzania ochroną 
zdrowia. Zasoby informacyjne tych podmiotów obejmują dwa typy informacji:

 ▶ o charakterze administracyjno-finansowym,
 ▶ medyczną15.

Informacja o charakterze administracyjno-finansowym służy celom ekonomicz-
nym, np. wyliczeniu kosztów w procesie leczenia, rozliczeniom z płatnikiem  
publicznym oraz jest wykorzystywana w celach zarządczych, np. na potrzeby  
organu założycielskiego16.
14  Na problem braku legalnej definicji pojęcia „przetwarzanie dokumentacji” zwróciło uwagę Polskie Towarzystwo 

Prawa Medycznego podczas konsultacji projektu rozporządzenia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji me-
dycznej oraz sposobu jej przetwarzania w grudniu 2009 r.

15   J. Jasłowski, System informacyjny jako narzędzie niezbędne do prowadzenia racjonalnej polityki ochrony zdrowia na 
poziomie regionalnym. w: A. Frączkiewicz-Wronka [Red.], Ochrona zdrowia w regionie, AE Katowice 2005, s. 282.

16  j.w.
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Z kolei informacja medyczna ogniskuje się wokół danych pacjentów, zawartych 
w dokumentacji medycznej. Do jej prowadzenia zobowiązane są zakłady opieki 
zdrowotnej, indywidualne i grupowe praktyki: lekarskie oraz pielęgniarek i po-
łożnych. Dokumentacja medyczna zawiera co najmniej:

 ▶ oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości,
 ▶ oznaczenie podmiotu udzielającego świadczenia, ze wskazaniem komórki orga-

nizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych,
 ▶ opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych,
 ▶ datę sporządzenia17.

Według rozporządzenia Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodza-
jów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, doku-
mentację medyczną dzieli się ze względu na zakres gromadzonych danych (indy-
widualna lub zbiorcza) oraz miejsce przeznaczenia (wewnętrzna i zewnętrzna).

Dokumentacja indywidualna to dokumentacja dotycząca konkretnego pacjenta 
korzystającego ze świadczeń zdrowotnych. Zbiorcza dotyczy natomiast określonej 
grupy lub kategorii pacjentów. Status dokumentacji zewnętrznej mają te zbiory 
informacji, które opuszczają lub wchodzą do podmiotu udzielającego świadczenie 
zdrowotne i są związane z procesem leczenia (np. recepty, skierowania, zlecenia, 
sprawozdania). Szczegółowo rodzaje dokumentacji przedstawia rys. 3.

Podział na dokumentację indywidualną, zbiorczą, wewnętrzną i zewnętrzną prze-
widuje również:

 ▶ rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 maja 2011 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycz-
nej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego 
do spraw wewnętrznych,

 ▶ rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 2 lutego 2011 r. w sprawie rodza-
jów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w zakładach opieki 
zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania,

 ▶ rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 18 grudnia 2009 r. w sprawie 
rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej 
utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej oraz sposobu jej przetwarzania,

17  Art. 25 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r. nr 52, poz. 417  
z późn. zm.).
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 ▶ rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów doku-
mentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i prze-
chowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów,

 ▶ rozporządzenie Ministra Zdrowia z 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów doku-
mentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, prze-
chowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów.

Cechy tego podziału można również dostrzec w większości regulacji prawnych 
określających sposób i zasady dokumentowania świadczeń zdrowotnych, np. w:

 ▶ rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązko-
wych szczepień ochronnych,

l pacjent
l  przedstawiciel ustawowy 

pacjenta
l przedstawiciel  

faktyczny pacjenta

l Narodowy Fundusz Zdrowia
l Główny Urząd Statystyczny
l Państwowy Zakład Higieny

l świadczeniodawca
l zakład opieki zdrowotnej

l praktyka lekarska
l sklep ortopedyczny

l apteka

l świadczeniodawca
l zakład opieki zdrowotnej

l praktyka lekarska
l sklep ortopedyczny

l apteka

Dokumantacja
indywidualna
wewnętrzna
(np. historia 
zdrowia i choroby)

Dokumantacja
zbiorcza
wewnętrzna
(np. księga 
oczekujących, 
księga chorych)

Dokumantacja
indywidualna

zewnętrzna
(recepty, skierowania, 

zlecenia, karta 
informacyjna 

z leczenia szpitalnego)

Dokumantacja
zbiorcza

zewnętrzna
(sprawozdania 

rozliczeniowe 
i statystyczne)

Rys. 3.  Rodzaje dokumentacji medycznej wg zakresu gromadzonych danych 
oraz miejsca jej przeznaczenia.


