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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/15/061 – Tworzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku 

Kontroler Marcin Kiersnowski – starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 93344 z dnia 19 maja 2015 r.                                               (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie, ul. Szpitalna 1, 19-230 Szczuczyn 
(dalej: „Zakład”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

lek. med. Elżbieta Niklińska – Dyrektor Zakładu1                             (dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości2, 
prowadzenie i przetwarzanie w Zakładzie dokumentacji medycznej, organizację procesu 
udostępniania tej dokumentacji oraz przygotowanie do uczestnictwa w elektronicznym 
Systemie Informacji Medycznej w latach 2013−2015 (do zakończenia kontroli). 

Ocenę pozytywną uzasadnia prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej w części 
dotyczącej przyjęcia pacjentów i ich pobytu w Zakładzie, właściwe zabezpieczenie 
dokumentacji medycznej oraz wdrażanie narzędzia informatycznego do prowadzenia 
dokumentacji medycznej w formie elektronicznej.  

Stwierdzona nieprawidłowość polegała na niewystawianiu karty informacyjnej z leczenia 
w Zakładzie w przypadku zgonów pacjentów. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Prowadzenie i przetwarzanie dokumentacji medycznej 

Do 31 grudnia 2014 r. Zakład prowadził dokumentację medyczną w formie papierowej, 
a od 1 stycznia 2015 r. rozpoczęto wdrażanie prowadzenia jej w formie elektronicznej, 
co szczegółowo omówiono w pkt. 5 wystąpienia pokontrolnego. Analiza dokumentacji 
medycznej 40 pacjentów (27,6% pacjentów leczonych w Zakładzie w latach 2013−2015), 
w tym 20 przebywających w Zakładzie do 31 grudnia 2014 r. oraz 20 leczonych w trakcie 
kontroli NIK wykazała, że: 

 w części dotyczącej przyjęcia do Zakładu, analizowana dokumentacja zawierała dane 
określone w § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. 
w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania3 
(zwane dalej: „rozporządzeniem w sprawie dokumentacji medycznej”), w tym numer 
w księdze głównej przyjęć, pod którym dokonano wpisu o przyjęciu pacjenta do szpitala, 
dane pacjenta, tryb i datę przyjęcia pacjenta do szpitala, dane z wywiadu lekarskiego 
i badania przedmiotowego, rozpoznanie wstępne, 

 w części dotyczącej pobytu w Zakładzie dokumentacja pacjentów spełniała wymagania 
określone w § 18 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej - 
zawierała bowiem m.in. wyniki badań diagnostycznych lub konsultacji, karty obserwacji 
lekarskich, karty zleceń lekarskich, karty indywidualnej opieki pielęgniarskiej,  

                                                      
1  Pani Elżbieta Niklińska jest Dyrektorem Zakładu od 8 maja 2000 r. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. 
3 Dz. U. z 2014 r., poz. 177 ze zm. 
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 w części dotyczącej wypisania pacjenta z Zakładu dokumentacja 20 pacjentów 
przebywających w Zakładzie do 31 grudnia 2014 r. prowadzona była zgodnie z § 19 lub 
§ 20 rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej, tj. zawierała rozpoznanie 
kliniczne, opis zastosowanego leczenia i wykonanych badań diagnostycznych, 
adnotację o przyczynie, okolicznościach i terminie wypisania z Zakładu lub wymagane 
adnotacje w przypadku zgonu pacjenta, 

 stosownie do § 4 ust. 1 i 2 oraz § 5 rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej 
w analizowanych przypadkach wpisów w dokumentacji dokonywano w sposób czytelny 
z oznaczeniem osoby dokonującej wpisu oraz w porządku chronologicznym, a strony 
w dokumentacji były ponumerowane, 

 do analizowanej dokumentacji dołączono wyniki badań diagnostycznych, zgodnie z § 15 
ust. 1 pkt 10 rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej,  

 w przypadku wszystkich pacjentów pierwszego wpisu do dokumentacji dokonano w dniu 
przyjęcia pacjenta do Zakładu, a w przypadku przekazania pacjenta do innego podmiotu 
(np. szpitala) odnotowywano ten fakt w dokumentacji medycznej,  

 do dokumentacji ośmiu pacjentów wypisanych z Zakładu do 31 grudnia 2014 r. 
dołączono kartę informacyjną z leczenia w Zakładzie (więcej na ten temat w dalszej 
części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”), 

 w dokumentacji trzech z 40 pacjentów lekarze sprawujący opiekę nad pacjentem lub 
lekarze konsultanci dokonywali wpisów średnio co dwa dni, a w przypadku 37 pacjentów 
przeciętnie co trzy dni (w 27 przypadkach najdłuższa przerwa pomiędzy wpisami lekarzy 
wynosiła trzy dni, w 12 − cztery dni, a w jednym − pięć dni),  

 dokumentacja 20 pacjentów przebywających w Zakładzie do 31 grudnia 2014 r. została 
przyjęta do statystyki medycznej w ciągu dziewięciu dni od dnia wypisania pacjenta 
z Zakładu (w 12 przypadkach w dniu wypisu, w siedmiu − do czterech dni od wypisu, 
a w jednym – dziewięć dni). Dokumentacja ta do 27 maja 2015 r. nie została przekazana 
do archiwum Zakładu. W uregulowaniach wewnętrznych Zakładu (np. regulaminie 
organizacyjnym) nie ustalono terminów przekazywania dokumentacji medycznej 
do statystyki medycznej oraz terminów jej archiwizacji. Pielęgniarka oddziałowa 
wyjaśniła, że „dokumentacja medyczna po wypisaniu pacjenta z Zakładu przyjmowana 
jest przeze mnie do statystyki medycznej niezwłocznie, nie później niż w terminie 
do 10 dni. Następnie dokumentacja medyczna (przed zarchiwizowaniem jej przeze 
mnie), przechowywana jest zgodnie z obowiązującą polityką bezpieczeństwa 
w gabinecie przyjęć lekarskich. Archiwizację dokumentacji medycznej przeprowadzam 
raz w roku. W tym czasie archiwizuję średnio około 50 historii chorób.”  

Dyrektor Zakładu wyjaśniła, że lekarze sprawujący opiekę nad pacjentami dokonują wpisów 
w dokumentacji medycznej średnio co dwa−trzy dni. Wynika to z ilości dokonanych badań 
lekarskich pacjentów i wydanych zaleceń. Dodała, że: „Wpisy w dokumentacji medycznej 
odzwierciedlają faktyczne ilości obserwacji (na podstawie badania przedmiotowego) 
i wydane zalecenia”.                                   (dowód: akta kontroli str. 4-44, 124-125, 128-131) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
nieprawidłowość, polegającą na niewystawieniu i w konsekwencji niedołączeniu 
do dokumentacji medycznej karty informacyjnej z leczenia w Zakładzie w żadnym 
z 12 analizowanych przypadków, w których do 31 grudnia 2014 r. nastąpił zgon pacjentów. 
Naruszono w ten sposób § 22 w zw. z § 37 ust. 1 rozporządzenia w sprawie dokumentacji 
medycznej. Zgodnie z § 22 ust. 5 powołanego rozporządzenia karta informacyjna 
w przypadku zgonu pacjenta zawiera m.in. oznaczenie pacjenta, oznaczenie osoby 
udzielającej świadczeń zdrowotnych, rozpoznanie choroby w języku polskim, datę zgonu 
pacjenta (ze wskazaniem roku, miesiąca, dnia oraz godziny i minuty w systemie 
24-godzinnym), opis słowny stanów chorobowych prowadzących do zgonu wraz 
z odstępami czasu pomiędzy ich wystąpieniem, adnotację o wykonaniu lub niewykonaniu 
sekcji zwłok wraz z uzasadnieniem podjętej decyzji. Lekarze prowadzący ww. pacjentów 
zgodnie wyjaśnili, że: „nie wystawiono kart informacyjnych, ponieważ wynikało to z praktyki 
wypracowanej na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. 
w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz 
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sposobu jej przetwarzania, które nie zobowiązywało Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych 
do wystawiania kart informacyjnych. Były wystawiane karty informacyjne przy wypisie 
pacjentów, natomiast nie wystawiano ich w przypadku zgonów pacjentów”. 

(dowód: akta kontroli str. 5-44, 126-131) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
prowadzenie i przetwarzanie dokumentacji medycznej w Zakładzie. 

2. Organizacja procesu udostępniania dokumentacji medycznej 

W Zakładzie osobą odpowiedzialną za udostępnianie dokumentacji medycznej jest Dyrektor 
Zakładu, który nie upoważnił innej osoby do jej udostępniania. Zasady udostępniania 
dokumentacji medycznej opisano w Regulaminie Organizacyjnym Zakładu4, w którym 
określono m.in.: 

 podmioty, którym udostępnia się dokumentację (m.in. pacjenci, osoby upoważnione 
przez pacjentów, przedstawiciele ustawowi pacjentów), 

 formy udostępniania dokumentacji, tj. wgląd w siedzibie Zakładu, sporządzanie 
wyciągów, odpisów lub kopii, wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru 
z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, 

 wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji (za jedną stronę wyciągu lub odpisu, 
kopii bądź za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej 
na elektronicznym nośniku danych − nie więcej niż 0,002 albo 0,0002 przeciętnego 
wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego 
miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski).  

W Regulaminie Organizacyjnym Zakładu nie określono terminu w jakim dokumentacja 
medyczna powinna zostać udostępniona wnioskującemu od złożeniu wniosku w tej sprawie. 
Dyrektor Zakładu wyjaśniła, że: „przepisy prawa nie nakładają takiego obowiązku. 
Za wystarczające uznaliśmy fakt, iż § 78 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 
2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 
przetwarzania zobowiązuje nas do udostępnienia dokumentacji bez zbędnej zwłoki.” 

(dowód: akta kontroli str. 45, 47-51, 128-131) 

Informację dotyczącą prawa dostępu do dokumentacji medycznej oraz form udostępniania 
dokumentacji medycznej za odpłatnością podano do wiadomości publicznej, poprzez jej 
wywieszenie w dziale opiekuńczo-leczniczym Zakładu.         (dowód: akta kontroli str. 52-54) 

W Zakładzie nie prowadzono rejestrów: opłat za udostępnienie dokumentacji, podmiotów, 
które wystąpiły o udostępnienie dokumentacji i którym udostępniono dokumentację. 
Dyrektor Zakładu wyjaśniła, że: „w Zakładzie nie prowadzi się rejestrów (…) ponieważ 
od początku funkcjonowania Zakładu do chwili obecnej była znikoma ilość wniosków 
o udostępnienie dokumentacji medycznej – zaledwie 2 wnioski” (żaden nie wpłynął 
do Zakładu w latach 2013−2015).                                 (dowód: akta kontroli str. 55, 128-131) 

Dokumentację medyczną właściwie zabezpieczono przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub 
utratą, a także przed dostępem osób nieupoważnionych. Przechowywano ją w sposób 
określony w polityce bezpieczeństwa Zakładu5. Przetwarzanie dokumentacji w formie 
elektronicznej odbywało się na zasadach określonych w instrukcji zarządzania systemem 
informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych6. Dokumentację 
przechowywano w zamykanych na klucz pomieszczeniach i szafkach, a dostęp 
do oprogramowania komputerowego służącego do prowadzenia tej dokumentacji 
zabezpieczony był hasłem.                                          (dowód: akta kontroli str. 52-54, 56-83) 

                                                      
4 Regulamin Organizacyjny Zakładu został wprowadzony zarządzeniem nr 6/2012 Dyrektora Zakładu z dnia 7 czerwca 2012 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie. 
5 Politykę bezpieczeństwa w Zakładzie wprowadzono zarządzeniem Nr 9/2011 Dyrektora Zakładu z 1 września 2011 r. 

w sprawie wprowadzenia w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Szczuczynie Polityki Bezpieczeństwa. 
6 Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do prowadzenia dokumentacji medycznej wprowadzono 

zarządzeniem Nr 2/2015 z 2 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji zarządzania systemem informatycznym dla 
systemu Ks-Medis w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Szczuczynie. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że w Regulaminie Organizacyjnym Zakładu 
wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalono w sposób, który nie 
wskazywał jednoznacznie wysokości odpłatności za jedną stronę wyciągu, odpisu lub kopii, 
w tym na elektronicznym nośniku danych. Wskazano jedynie stawki, których nie można 
przekroczyć przy ustalaniu wysokości opłat. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli może 
to umożliwić dowolność w ustalaniu wysokości odpłatności od poszczególnych 
wnioskodawców. Dyrektor Zakładu wyjaśniła, że: „wynikało to z niefortunnego 
zamieszczenia w regulaminie zwrotu „nie więcej niż”. Zwrot ten został omyłkowo 
zamieszczony w regulaminie”.                                 (dowód: akta kontroli str. 47-51, 128-131) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie organizację procesu udostępniania 
dokumentacji medycznej w Zakładzie oraz zabezpieczenie dokumentacji medycznej przed 
zniszczeniem, uszkodzeniem, utratą i dostępem osób nieupoważnionych. 

3. Udostępnianie dokumentacji medycznej 

W okresie objętym kontrolą osobą odpowiedzialną za udostępnianie dokumentacji 
medycznej był Dyrektor Zakładu, który określił również obowiązującą w Zakładzie Politykę 
Bezpieczeństwa. Dyrektor Zakładu nie upoważnił innej osoby do udostępniania 
dokumentacji medycznej.                                                       (dowód: akta kontroli str. 45, 46) 

W latach 2013−2015 (I kwartał) do Zakładu nie wpływały wnioski o udostępnienie 
dokumentacji medycznej, w tym załączonych do niej wyników badań. 

(dowód: akta kontroli str. 84) 

Przyjęta w Zakładzie procedura udostępniania dokumentacji medycznej nie była 
przedmiotem nadzoru i kontroli w latach 2010 r.−2015 r. (I kwartał) przez podmioty 
zewnętrzne.                                                                                  (dowód: akta kontroli str. 85) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli odstępuje od formułowania oceny w tym obszarze, z powodu braku 
wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej. 

4. Skargi na udostępnianie dokumentacji medycznej  

W latach 2013−2015 (I kwartał) do Zakładu nie wpływały skargi na udostępnianie 
dokumentacji medycznej przez Zakład.                                       (dowód: akta kontroli str. 86) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli odstępuje od formułowania oceny w tym obszarze, z uwagi na brak 
skarg w sprawach podlegających ocenie. 

5. Przygotowanie do uczestnictwa w Systemie Informacji Medycznej 

Zakład 23 października 2014 r. podpisał umowę na zakup i uruchomienie systemu 
informatycznego przeznaczonego m.in. do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie 
elektronicznej. Stopniowe wdrażanie zakupionego oprogramowania Ks-Medis (wersja 
2015.00.0.100), produkcji firmy Kamsoft S.A., rozpoczęto 1 stycznia 2015 r. Na dzień 
29 maja 2015 r. w formie elektronicznej prowadzono: 

 dokumentację zbiorczą wewnętrzną w formie księgi głównej przyjęć i wypisów, listy 
oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego finansowanego ze środków 
publicznych oraz księgi chorych działu opiekuńczo-leczniczego, 

 dokumentację indywidualną wewnętrzną w formie historii choroby, karty indywidualnej 
opieki pielęgniarskiej, karty obserwacji, karty gorączkowej, oceny sprawności pacjenta 
wg skali Barthel, oceny zagrożenia odleżynami wg. metody Northon, wywiadu 
pielęgniarskiego. Do dokumentacji elektronicznej wprowadzano także wyniki badań 
wykonywanych w Zakładzie. 
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Nie prowadzono w formie elektronicznej dokumentacji medycznej zbiorczej wewnętrznej 
w formie księgi raportów lekarskich, księgi raportów pielęgniarskich, księgi zabiegów oraz 
dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej w formie karty zleceń lekarskich, karty 
zabiegów fizjoterapeutycznych, karty informacyjnej z leczenia szpitalnego. Dyrektor Zakładu 
wyjaśniła, że: „jesteśmy w początkowej fazie wdrażania narzędzia informatycznego. 
Prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej w całości planujemy wdrażać 
sukcesywnie do 31.03.2016 r.”                      (dowód: akta kontroli str. 87-114, 115, 128-131) 

Odnośnie występujących w Zakładzie trudności z wdrożeniem systemu informatycznego, 
które spowodowały przesunięcie ustawowego obowiązku prowadzenia dokumentacji 
medycznej wyłącznie w formie elektronicznej z 1 sierpnia 2014 r. na 1 sierpnia 2017 r.7, 
Dyrektor Zakładu wyjaśniła, że: „w Zakładzie były trudności finansowe by zakupić system 
informatyczny do prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej. Ten problem udało się 
rozwiązać dzięki dotacji na ten cel udzielonej przez Powiat Grajewski”. 

(dowód: akta kontroli str. 128-131) 

Dokumentacja medyczna w Ks-Medis prowadzona jest w autorskim formacie opracowanym 
przez producenta i nie spełnia warunków określonych przez Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Regułach biznesowych i walidacyjnych określających 
strukturę dokumentów medycznych przetwarzanych na platformie P1. Z informacji 
uzyskanych przez Zakład od producenta oprogramowania wynika, że aktualnie trwają prace 
dostosowujące stosowane w systemie Ks-Medis formaty skierowań, zleceń na środki 
pomocnicze, recept, karty informacyjnej z leczenia szpitalnego oraz konsultacji lekarskich. 
Ponadto firma Kamsoft S.A. poinformowała, że: „dokumenty te wymagają uruchomienia 
platformy P1 co najmniej w zakresie nadawania numerów identyfikacyjnych podmiotom 
tworzącym dokumentację medyczną w formacie HL7-CDA, co za tym idzie do czasu jej 
uruchomienia brak jest technicznych możliwości wykorzystania tych formatów w aplikacjach 
medycznych”. Z postanowień umowy na zakup i uruchomienie systemu informatycznego 
przeznaczonego do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej 
w Zakładzie wynika m.in., że dostawca oprogramowania zobowiązał się w okresie gwarancji 
(36 miesięcy) do aktualizacji oprogramowania, mającej na celu jego dostosowanie 
do zmieniających się przepisów prawa.                              (dowód: akta kontroli str. 116-123) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie przygotowanie Zakładu do uczestnictwa 
w Systemie Informacji Medycznej. 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli8, wnosi o: 

1. Wystawianie karty informacyjnej również w przypadku zgonu pacjenta. 

2. Jednoznaczne określenie w Regulaminie Organizacyjnym Zakładu wysokości opłaty 
za udostępnianie dokumentacji medycznej.  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden kierownikowi 
jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK 
w Białymstoku. 

                                                      
7 Termin został przedłużony na podstawie art. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie informacji 

w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2014 r., poz. 998). 
8 Dz. U. z 2012 r., poz. 82. ze zm. Ustawa zwana dalej „ustawą o NIK”. 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub 
zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Białystok, dnia 03 lipca 2015 r. 

Kontroler 
Marcin Kiersnowski 

starszy inspektor kontroli państwowej 

DYREKTOR DELEGATURY 
Najwyższej Izby Kontroli w Białymstoku 

z up. WICEDYREKTOR 
Robert Skwarko 
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