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wg rozdzielnika

Szanowni Państwo, 

w dobie obecnego postępu technologicznego i osiągnięć cyfrowych rozwój 

informatyzacji w sektorze ochrony zdrowia jest priorytetowym wyzwaniem stojącym 

przed wszystkim instytucjami zaangażowanymi w kształtowanie polityki zdrowotnej. 

Systematycznie postępująca cyfryzacja ma kluczowe znaczenie dla poprawy 

funkcjonowania podmiotów leczniczych, zwiększenia efektywności udzielania 

świadczeń oraz zapewnienia pacjentowi możliwie jak najlepszej opieki i dostępu 

do informacji na temat swojego stanu zdrowia. Wskazując powyższe, chciałabym 

przypomnieć wszystkim podmiotom wykonujących działalność leczniczą, że zgodnie                   

z art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia 

(dalej: ustawa o SIOZ)  od 1 lipca 2021 r. usługodawcy są zobowiązani zapewnić 

możliwość dokonywania za pośrednictwem Systemu Informacji Medycznej wymiany 

danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 13a powołanej ustawy. 

Wspominane obowiązki ustawowe dotyczą określonego katalogu dokumentów, 

do którego należą:

1) informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach 

przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych 

świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy 

przyjęcia pacjenta do szpitala,

2) informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub 

leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych 

lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego                                
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i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz 

wyznaczonych wizytach kontrolnych,

3) karta informacyjna z leczenia szpitalnego,

4) opis badań diagnostycznych (innych niż badania laboratoryjne),

5) wynik badań laboratoryjnych wraz z opisem.

Obok obowiązku prowadzania i wymiany EDM, od 1 lipca 2021 r., zgodnie z art. 56 ust. 

2a ustawy o SIOZ, usługodawcy są obowiązani przekazywać do SIM dane zdarzenia 

medycznego (ZM) przetwarzanego w systemie informacji. Należy podkreślić, że zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie 

informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji 

Medycznej, usługodawca przekazuje do SIM dane ZM niezwłocznie, lecz nie później niż 

w terminie 2 dni od dnia zakończenia zdarzenia medycznego, a w przypadku gdy 

rozpoczęcie i zakończenie udzielania świadczenia zdrowotnego nie następuje w tym 

samym dniu, w terminie 2 dni od dnia rozpoczęcia zdarzenia medycznego (§ 6 ust. 1 i 2 

ww. rozporządzenia).

Wymiana EDM i raportowanie ZM stanowią ważny krok na drodze cyfryzacji zdrowia. 

Dotychczasowe doświadczenia wyniesione z okresu realizacji pilotaży, jak i z pierwszych 

miesięcy obowiązywania wymogu prowadzenia EDM pokazują, że wprowadzone 

funkcjonalności  usprawniają dostęp do świadczeń zdrowotnych przez możliwość analizy 

danych o zdarzeniach medycznych, udzielonych procedurach oraz rozpoznanych 

jednostkach chorobowych. 

Systematycznie rośnie liczba usługodawców udostępniających i wymieniających 

dokumentację medyczną w formie elektronicznej. Poczynając od lipca 2021 r., 

w kolejnych miesiącach odnotowaliśmy znaczący wzrost zaraportowanych zdarzeń 

medycznych – o 40% więcej zaraportowanych ZM w sierpniu niż lipcu, o ponad 20% 

więcej we wrześniu niż w sierpniu i o ponad 50% więcej w październiku niż we wrześniu. 

Podkreślając powyższe, dziękuję wszystkim podmiotom realizującym obowiązek 

wymiany EDM i raportowania ZM za Państwa zaangażowanie i wkład w rozwój cyfryzacji 

w polskim systemie ochrony zdrowia.

Jednocześnie zwracam się do wszystkich placówek, które nie dostosowały się 
do ustawowego obowiązku z prośbą o jak najszybsze podjęcie działań mających 
na celu dostosowanie oprogramowania w Państwa podmiotach leczniczych 
do możliwości realizacji wymiany EDM i raportowania zdarzeń medycznych (ZM).                    
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Realizacja powołanego obowiązku będzie podlegać kontroli ze strony resortu 
zdrowia. 

Należy przy tym pamiętać, że wdrożenie funkcjonalności w zakresie wymiany EDM 
i ZM jest również istotne w kontekście przyszłych wymogów ustawowych – 
zgodnie z art. 56 ust. 2b ustawy o SIOZ przekazanie do SIM danych zdarzenia 
medycznego będzie niezbędne do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej 
z Narodowym Funduszem Zdrowia (wypełnienie opisanego obowiązku będzie 

warunkować wypłatę środków). Jednocześnie mając na uwadze prowadzone przez 

Ministerstwo Zdrowia prace legislacyjne, planowane jest przesunięcie powyższego 

terminu przekazywania danych do Narodowego Funduszu Zdrowia na 1 stycznia 2023 

r., o czym jest mowa w opublikowanym komunikacie:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-przekazywania-danych-

zdarzenia-medycznego-do-narodowego-funduszu-zdrowia-w-celu-rozliczania-

swiadczen-opieki-zdrowotnej

Wszystkie informacje techniczne na temat integracji z Systemem e-zdrowie P1 są 

dostępne na portalu e-zdrowie.gov.pl. Ministerstwo Zdrowia wspólnie z Centrum                 

e-Zdrowia prowadzi szereg działań skierowanych do dostawców, wspierających ich              

w procesie integracji z P1. Równolegle prowadzone są szkolenia w ramach projektu: 

„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”. Na każdym ze szkoleń prezentowany jest blok tematyczny obejmujący 

zakresem EDM i ZM. Szczegółowe informacje są dostępne pod linkiem: 

https://cez.gov.pl/akademia-cez/szkolenia-z-edm/. W przypadku dodatkowych pytań 

prosimy o kontakt na adres e-mail: akademiaedm@cez.gov.pl.

Serdecznie zachęcam do udziału we wspomnianych powyżej szkoleniach, ułatwiających 

integrację z systemem P1 i wspomagających podmioty lecznicze w pracach 

dostosowawczych do wymogów wynikających z obowiązujących aktów normatywnych. 

Z poważaniem

Adam Niedzielski 

Minister Zdrowia 
/dokument podpisany elektronicznie/
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