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Wyk az stosowanych sk rótów, sk rótowców i pojęć
ambulatoryjne
świadczenia
zdrowotne

AOS

1
2

obejmują świadczenia podstawowej lub specjalistycznej opieki
zdrowotnej oraz świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, udzielane
w warunkach niewymagających ich wykonywania w trybie stacjonarnym
i całodobowym w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu.
Ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych udziela się w ambulatorium
(przychodni, poradni, ośrodku zdrowia, lecznicy lub ambulatorium
z izbą chorych), a także zakładzie badań diagnostycznych i medycznym
laboratorium diagnostycznym
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

badania
diagnostyczne

mogą wchodzić w skład udzielanych świadczeń zdrowotnych
i wykonywane są w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego
postępowania leczniczego

DM

przez dokumentację medyczną (o której mowa w u.p.p.)1 należy rozumieć
określone ustawowo dane i informacje medyczne odnoszące się do
stanu zdrowia pacjentów i/lub udzielonych im świadczeń zdrowotnych.
Dokumentację medyczną tworzą m.in. „historia zdrowia i choroby”,
„historia choroby”, „karty indywidualnej opieki pielęgniarskiej2

EDM

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

POZ

Podstawowa Opieka Zdrowotna

przetwarzanie
danych

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

rozporządzenie
w sprawie DM

rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów,
zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
(Dz. U. poz. 2069); weszło w życie z dniem 23 grudnia 2015 r.

uchylone
rozporządzenie
w sprawie DM

rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów
i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
(j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 177, ze zm.); utraciło moc z dniem 23 grudnia 2015 r.

rozporządzenie
w sprawie ogólnych
warunków umów

rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
(Dz. U. poz. 1400, ze zm.); weszło w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

uchylone
rozporządzenie
w sprawie ogólnych
warunków umów

rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81,
poz. 484); utraciło moc z dniem 1 stycznia 2016 r.

rozporządzenie
w sprawie wymagań
dla Systemu
Informacji Medycznej

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
wymagań dla Systemu Informacji Medycznej (Dz. U. poz. 463)

U.p.p. – ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 186).
Informację o dokumentacji medycznej i jej rodzajach – przedstawiono w załączniku nr 2.

świadczenie
zdrowotne

działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie
zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub
przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania3

u.o.d.l.

ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.z 2015 r.
poz. 618, ze zm.)

u.o.d.o.

ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2135, ze zm.)

u.p.p.

ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(Dz. U. z 2016 r. poz. 186)

ustawa o zawodzie
lekarza

ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
(Dz. U. z 2015 r. poz. 464, ze zm.)

u.s.i.w.o.z.

ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
(j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 636, ze zm.)

ustawa
o świadczeniach
zdrowotnych

ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, ze zm.)

ustawa o NIK

ustawa z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (j.t. Dz. U. z 2015 r.
poz. 1096)

ZOL

3

Art. 2 ust. 1 pkt 10 u.o.d.l.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
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WPROWADZENIE

Właściwe dokumentowanie wszystkich istotnych informacji w indywidualnej dokumentacji
medycznej pacjenta4, związanych z jego leczeniem, jest obowiązkiem wynikającym z przepisów
prawa. Proces ten ma istotne znaczenie, ponieważ nie tylko odzwierciedla czynności podejmowane
wobec pacjenta przez personel medyczny, ale stanowi także formę wzajemnego przekazywania
informacji o jego stanie zdrowia w trakcie procesu diagnostyczno-terapeutycznego.
Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy
medycznej stosownie do art. 6. ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Zapewnieniu tego prawa służy m.in. rzetelne prowadzenie dokumentacji medycznej, która jest
źródłem informacji o pacjencie. Nieprzestrzeganie obowiązku dokonywania wymaganych wpisów,
szczególnie w sytuacji, gdy z dokumentacji korzysta więcej niż jeden lekarz, utrudnia rzetelną
analizę problemów zdrowotnych pacjenta, a także zwiększa ryzyko nierozpoznania wczesnych
stanów chorobowych. W kolejnym etapie leczenia może utrudnić ocenę progresji choroby lub
efektów leczenia, którą dokonuje się porównując stan zdrowia pacjenta z wynikiem wcześniejszych
badań.
W postępowaniu sądowym (cywilnym lub karnym) dokumentacja stanowi materiał dowodowy.
Wadliwie prowadzona dokumentacja może wydłużać proces cywilny w sprawie o odszkodowanie
za błąd medyczny lub proces karny w sprawie o narażenie życia lub zdrowia pacjenta. To na jej
podstawie pacjent musi wykazać, że lekarz popełnił błąd, a lekarz dowodzi swojej niewinności.
Powinna być zatem prowadzona rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawnymi.
Obecnie dokumentację medyczną można prowadzić w postaci papierowej lub elektronicznej5,
ale po 31 grudnia 2017 r. dokumentacja medyczna powinna być prowadzona wyłącznie w postaci
elektronicznej6. Zmiany te wynikają z ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia7. Zgodnie
z założeniem taka forma prowadzenia dokumentacji ma zapewnić sprawniejszy, lepszy i szybszy
dostęp do potrzebnych informacji zarówno personelowi medycznemu, jak i samym pacjentom.
Procedura tworzenia i udostępniania dokumentacji medycznej nie była do tej pory przedmiotem
odrębnej kontroli NIK. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności oraz sugestię Szefa Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów Najwyższa Izba Kontroli podjęła kontrolę koordynowaną poświęconą temu
zagadnieniu.

4
5
6
7

6

Indywidualna dokumentacja medyczna pacjenta – zwana dalej w skrócie „dokumentacją medyczną” lub „dokumentacją” lub „DM”.
§ 1 rozporządzenia w sprawie DM.
Elektroniczna dokumentacja medyczna („EDM”) będzie wykorzystywana przez budowany na zlecenie Centrum Systemów
Informacyjnych Ochrony Zdrowia („CSIOZ”) ogólnopolski System Informacji Medycznej.
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 636, ze zm.). Art. 56
ustawy (zwanej dalej u.s.i.w.o.z.) stanowi, że „Do dnia 31 grudnia 2017 r. elektroniczna dokumentacja medyczna może być
wystawiana w postaci papierowej lub elektronicznej”.

1

ZAŁOŻENIA KONTROLI
Cel główny kontroli

Celem głównym kontroli P/15/061 „Tworzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej” była
ocena rzetelności i zgodności z prawem tworzenia dokumentacji medycznej pacjentów oraz jej
udostępniania wszystkim uprawnionym.
Cele szczegółowe
Cele szczegółowe obejmowały ocenę:
−− prowadzenia i przetwarzania dokumentacji medycznej,
−− organizacji procesu udostępniania dokumentacji medycznej,
−− realizacji zadania polegającego na udostępnianiu dokumentacji medycznej wszystkim
uprawnionym,
−− sposobu załatwiania skarg pacjentów na trudności w dostępie do dokumentacji medycznej,
−− przygotowania do uczestnictwa w Systemie Informacji Medycznej.
Okres objęty kontrolą
Kontrolą objęto lata 2013–2015 (do czasu zakończenia kontroli) realizując ją w okresie od 18 maja
do 15 września 2015 r.
Zakres podmiotowy kontroli
W kontroli uczestniczyło siedem delegatur Najwyższej Izby Kontroli oraz Departament Zdrowia NIK.
Skontrolowano 24 jednostki8, w tym:
−− ośmiu świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie lecznictwa szpitalnego
(szpital wieloprofilowy),
−− ośmiu świadczeniodawców realizujących świadczenia POZ i AOS,
−− ośmiu świadczeniodawców realizujących świadczenia opiekuńczo-lecznicze w ramach opieki
długoterminowej.
Zakres przedmiotowy kontroli
Podstawą prawną przeprowadzenia kontroli był art. 2 ust. 1, 2 i 3 pkt 6 ustawy o NIK (w zależności
od statusu kontrolowanego podmiotu)9.

8
9

Wykaz uczestników kontroli i jednostek objętych kontrolą stanowi załącznik nr 1 do Informacji.
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o NIK przeprowadzono kontrolę w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu
Klinicznym w Warszawie oraz w 105 Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Żarach.
Na podstwie art. 2 ust. 2 ustawy o NIK przeprowadzono kontrole u świadczeniodawców, dla których podmiotem tworzącym
są jednostki samorządu terytorialnego.
Na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 6 ustawy o NIK przeprowadzono kontrole u świadczeniodawców będących przedsiębiorcami
wykonującymi zadania z zakresu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

7

2

PODSUMOWANIE W YNIKÓW KON TROLI
2.1 Ogólna ocena kontrolowanej działalności
Spośród 24 kontrolowanych świadczeniodawców10, 21 podmiotów prowadziło dokumentację
medyczną z naruszeniem wymogów określonych w przepisach prawnych 11. Stwierdzone
nieprawidłowości dotyczyły nie tylko kwestii formalnych, ale w części przypadków świadczyły
o braku należytej staranności w dokumentowaniu procesu diagnozowania i leczenia pacjentów
(co mogło skutkować nieprawidłowym jego przebiegiem).
Kontrola 1730 indywidualnych dokumentacji medycznych wykazała uchybienia w 73,5%
przypadków. W 24,2% dokumentacji (418) znajdowało się ponad pięć uchybień różnego rodzaju,
co pozwoliło ocenić sposób ich prowadzenia jako nieprawidłowy12.
Kontrolowane podmioty zapewniały dostęp do dokumentacji medycznej pacjentom, osobom przez
nich upoważnionym oraz innym podmiotom (np. ZUS, sądy, prokuratury), a wysokość pobieranych
z tego tytułu opłat była zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi. Liczba skarg dotyczących
realizacji prawa dostępu do dokumentacji w badanych podmiotach (19) była znikoma w relacji
do liczby złożonych wniosków (38,7 tys.), a sposób ich załatwienia nie budził zastrzeżeń NIK.
Spośród 24 świadczeniodawców objętych kontrolą, 11 podmiotów nie przestrzegało procedur
związanych z zabezpieczeniem papierowej dokumentacji medycznej przed zniszczeniem,
uszkodzeniem lub utratą, a także dostępem do niej osób nieuprawnionych.
Najwyższa Izba Kontroli zidentyfikowała ponadto szereg zagrożeń dla prawidłowego udostępniania
dokumentacji medycznej, a także skutecznego nadzoru nad tym procesem oraz ochroną danych
osobowych pacjentów. Wynikały one z braku szczegółowych regulacji prawnych w tym zakresie.
W ocenie NIK dotychczasowy stopień zaawansowania przygotowań świadczeniodawców
do uczestnictwa w Systemie Informacji Medycznej (SIM) i trudności wskazane przez kierownictwo
kontrolowanych podmiotów świadczą o istnieniu ryzyka niezapewnienia prowadzenia
dokumentacji medycznej wyłącznie w formie elektronicznej po 31 grudnia 2017 r. 

2.2 Synteza wyników kontroli
2.2.1. Najwięcej nieprawidłowości odnotowano w dokumentacji prowadzonej w lecznictwie
ambulatoryjnym, gdzie w 924 – spośród 930 badanych dokumentacji (99,4%) – stwierdzono
przypadki naruszenia przepisów rozporządzenia w sprawie DM.
Stwierdzono brak wpisów dokumentujących przeprowadzenie wywiadu z pacjentem.
W dokumentacji prowadzonej przez lekarzy POZ brakowało informacji o przebytych chorobach
(w 62,5% DM), pobytach w szpitalu (w 65,4% DM), zabiegach lub operacjach (w 78,8% DM),
o chorobach przewlekłych (w 29,2% DM)13. Natomiast w dokumentacji prowadzonej przez lekarzy
specjalistów wspomniane nieprawidłowości stwierdzono – odpowiednio – w 72%, 70,7%, 84,9%,
50% badanej dokumentacji14.

10 Tylko w przypadku trzech świadczeniodawców w badanej dokumentacji medycznej nie stwierdzono żadnych uchybień

8

(dotyczyło to dwóch szpitali i jednego ZOL).
Rozporządzenie
Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu
11
jej przetwarzania zastąpione rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
Wg
kryteriów przyjętych dla tej kontroli – por. przypis 34).
12
Lub
informacji, iż takie zdarzenia nie miały miejsca.
13
Obowiązek
dokonania tych wpisów wynikał z § 42 ust. 3 pkt 1–4 uchylonego rozporządzenia w sprawie DM.
14

P O D S U M O WA N I E W Y N I KÓ W KO N T R O L I

Ponadto strony nie były ponumerowane w 14,5% badanej dokumentacji 15, wpisy były nieczytelne
w 12,9% przypadków 16, a w 15,4% dokumentacji korekty błędów dokonano niezgodnie
z wymaganiami17. W odniesieniu do lekarzy specjalistów odsetek ten stanowił odpowiednio 13%,
8,7%, 27,4% dokumentacji.
Zdaniem NIK nieczytelne i niekompletne wpisy w dokumentacji medycznej mogą stanowić
zagrożenie dla pacjenta (np. w sytuacji nagłego pogorszenia się jego stanu zdrowia i konieczności
udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej), a także mogą mieć wpływ na jego dalsze leczenie.
Wpis powinien być więc czytelny i zrozumiały nie tylko dla lekarza, który go dokonuje, ale także
dla każdej osoby sprawującej opiekę nad pacjentem.
Kontrola wykazała przypadki zlecania pacjentom badań diagnostycznych, zabiegów lub konsultacji
(głównie przez lekarzy POZ), przy jednoczesnym braku odnotowania bądź załączania wyników
tych zleceń w DM (w skrajnych przypadkach lekarz udzielił 11 zleceń, a w dokumentacji brak było
opisu wyniku któregokolwiek z nich). W ocenie NIK może to świadczyć o niewłaściwej współpracy
pomiędzy lekarzem a pacjentem, która warunkuje skuteczność procesu terapeutycznego.

[str. 18–22]
2.2.2. W dokumentacji medycznej prowadzonej w lecznictwie stacjonarnym, uchybienia
stwierdzono w 47,5% przypadków. W 12,3% badanej dokumentacji wpisy lekarzy nie były
autoryzowane, a w 20,2% DM nie podano specjalizacji lekarzy dokonujących wpisów i udzielających
świadczeń zdrowotnych. Brak prawidłowej autoryzacji wpisów lub niekompletne dane,
identyfikujące personel medyczny, uniemożliwiają przypisanie odpowiedzialności za leczenie
pacjenta.
Korekty błędnych wpisów zgodnie z wymogami dokonano tylko w 57,7% zbadanych przypadków,
a prawidłowo ponumerowano strony tylko w 71,5% DM (stwierdzono m.in. przypadek,
że dokumentacja pacjenta zawierała ok. 300 nienumerowanych i nieuporządkowanych
chronologicznie kart, datowanych od 2011 r. i wpiętych do segregatora, z którego łatwo można
je usunąć).
W różnych odstępach czasu, przekazywano dokumentację medyczną pacjentów wypisanych
ze szpitala do oceny i podpisu lekarzowi kierującemu oddziałem18, a następnie do działu statystyki
i archiwum szpitala19. W większości przypadków w ogóle nie można było ustalić, kiedy te czynności
miały miejsce ponieważ nie odnotowywano ich dat. Sytuację tę tłumaczono brakiem przepisów
określających te terminy.
Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę na zróżnicowaną częstość dokonywania wpisów
lekarskich do dokumentacji pacjentów hospitalizowanych (w szpitalach i w ZOL). Pierwszego
wpisu w dokumentacji dokonywano wprawdzie najczęściej w dniu przyjęcia pacjenta na oddział
– odpowiednio – 86,5% i 78,8% DM, ale kolejne dokonywane były już z różną częstością – raz
na dwa do nawet 14 dni. Stwierdzono także przypadek, że w dokumentacji medycznej pacjenta
15
16
17
18
19

Wymóg § 5 uchylonego rozporządzenia.
Wymóg wskazany w § 4 ust. 1 uchylonego rozporządzenia w sprawie DM.
Określonymi w § 4 ust. 3 uchylonego rozporządzenia w sprawie DM.
Obowiązek ten wynika z § 24 ust. 1 uchylonego rozporządzenia w sprawie DM.
Wymóg przekazywania dokumentacji medycznej wynikał z § 25 ust. 1 i 2 uchylonego rozporządzenia w sprawie DM.
Natomiast, w rozporządzeniu w sprawie DM w ogóle nie określono szczegółowego sposobu postępowania z dokumentacją
medyczną pacjentów wypisanych ze szpitala, bądź/zakładu opieki długoterminowej, po jej ocenie i podpisaniu przez
lekarza kierującego oddziałem.
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hospitalizowanego 24 dni nie było żadnego wpisu dotyczącego jego pobytu w szpitalu.
Sytuację tę tłumaczono brakiem przepisów określających wymaganą częstość wpisów lekarskich
w dokumentacji medycznej. W ocenie NIK niesystematyczne dokonywanie wpisów, odnoszących się
do codziennych obserwacji chorego, świadczy o braku rzetelnego dokumentowania monitorowania
procesu terapeutycznego.
Ponadto świadczeniodawcy nie przestrzegali obowiązku wystawiania kart informacyjnych
z pobytu pacjentów w szpitalu/ZOL, a w przypadku zakończenia hospitalizacji z powodu zgonu
pacjenta w kartach informacyjnych nie zamieszczano wszystkich wymaganych informacji, w tym
o wykonaniu lub niewykonaniu sekcji zwłok wraz z uzasadnieniem podjętej decyzji20 (brak tych
adnotacji stwierdzono w 55% dokumentacji pacjentów hospitalizowanych i w 50% dokumentacji
pacjentów ZOL).
Stwierdzono przypadki, że w dokumentacji medycznej niektórych hospitalizowanych pacjentów
znajdowała się część dokumentacji innego chorego (np. wyniki badań), co mogło prowadzić
do niewłaściwej interpretacji stanu pacjenta na podstawie dokumentów, które go nie dotyczą.
W przypadku udostępnienia takiej dokumentacji pacjentowi mogłoby dojść do naruszenia ochrony
danych wrażliwych innej osoby. 
[str. 15–18 i 22–24]
2.2.3. Większość świadczeniodawców (22 spośród 24 objętych kontrolą) posiadała regulaminy
udostępniania DM o różnym stopniu szczegółowości. W 14 (53%) wyznaczono w ich strukturze
jednostkę organizacyjną do realizacji zadań związanych z udostępnieniem DM, a w pozostałych
– upoważniono do tej czynności poszczególnych pracowników. W skrajnym przypadku
upoważniono nawet 65 osób. Za udostępnienie DM świadczeniodawcy pobierali opłaty w wysokości
ustalonej na zasadach określonych w u.p.p. Niektórzy z nich (ośmiu spośród 23 pobierających opłatę
za udostępnienie DM) nie podawali jednak obowiązującej stawki w regulaminie organizacyjnym,
mimo iż zobowiązywał ich do tego art. 24 ust. 1 pkt 9 u.o.d.l. 
(str. 24–26)
2.2.4. Świadczeniodawcy udostępniali dokumentację medyczną pacjentom i osobom
upoważnionym, na podstawie ich pisemnych wniosków lub ustnych próśb.
Spośród 24 świadczeniodawców objętych kontrolą, 10 podmiotów nie prowadziło rejestrów
tych wniosków lub prowadziło je nierzetelnie. W efekcie nie można było jednoznacznie określić
liczby wniosków, które wpłynęły, ile spośród nich zostało zrealizowanych, a także kto, kiedy i komu
udostępnił wnioskowaną dokumentację.
Udostępnienie dokumentacji odbywało się najczęściej w terminach ustalonych przez
świadczeniodawcę, bez zbędnej zwłoki lub w terminie uzgodnionym z wnioskodawcą. Stwierdzono
jednak przypadki, że udostępniono ją, z różnych powodów, po 30, a w skrajnym przypadku nawet
po 54 dniach.
Większość świadczeniodawców (14 spośród 24 objętych kontrolą) nie podawała informacji na temat
zasad udostępniania DM i odpłatności z tego tytułu w miejscach ogólnie dostępnych dla pacjentów,
natomiast informowali o tym dopiero na ich prośbę.

20 Obowiązek ten wynikał z § 22 ust. 5 w związku z § 20 pkt 4 uchylonego rozporządzenia w sprawie DM. Natomiast § 24 ust. 5
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w związku z § 21 pkt 4 rozporządzenia w sprawie DM nie zawiera obowiązku uzasadnienia wykonania lub niewykonania sekcji
zwłok; adnotację o zaniechaniu sekcji sporządza się w przypadku gdy wynika on ze sprzeciwu pacjenta wyrażonego jeszcze
za życia lub sprzeciwu wyrażonego przez jego przedstawiciela ustawowego (art. 31 ust. 2 u.o.d.l.). Obowiązek uzasadnienia
w dokumentacji medycznej pacjenta dokonania albo zaniechania sekcji zwłok wynika jednak z art. 31 ust. 5 u.o.d.l.
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Dokumentacja udostępniana była pacjentom głównie w formie kopii, a innym podmiotom (np. ZUS,
sądom, bądź prokuraturze) w oryginale.
Najwyższa Izba Kontroli jako nierzetelne oceniła postępowanie sześciu świadczeniodawców, którzy
udostępniając oryginały dokumentacji nie podejmowali działań – nawet przez trzy lata – aby ją
odzyskać. 
[str. 28–32]
2.2.5. W przypadku 11, spośród 24 objętych kontrolą podmiotów, nie zapewniono odpowiednich
warunków przechowywania dokumentacji medycznej zabezpieczających ją przed zniszczeniem,
uszkodzeniem lub utratą, a także przed dostępem osób nieuprawnionych. Na przykład
u jednego z kontrolowanych świadczeniodawców dokumentacja składowana była w kartonach
na podłodze lub luzem, a u innego – przechowywano ją w drewnianych, niezamykanych szafach
ustawionych na korytarzu, do których dostęp miały także osoby postronne (pacjenci, interesanci).
Nie stwierdzono natomiast istotnych nieprawidłowości w zabezpieczeniu i przechowywaniu
dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. 
[str. 27–28]
2.2.6. Do czasu zakończenia kontroli żaden z kontrolowanych świadczeniodawców nie wdrożył
systemu informatycznego przeznaczonego do prowadzenia dokumentacji medycznej wyłącznie
w postaci elektronicznej.
Kierownicy kontrolowanych jednostek wskazywali na trudności z wdrożeniem systemu EDM,
polegające m.in. na niedoprecyzowaniu przez ustawodawcę, jaki zakres danych medycznych
ma być eksportowany do SIM, braku jednoznacznych informacji na temat konieczności
stosowania znaczników czasu podpisywanych elektronicznie dokumentów, wysokich kosztach
przekraczających możliwości finansowe świadczeniodawców i niewskazaniu źródeł finansowania
tego przedsięwzięcia. 
[str. 33–34]

2.3 Uwagi końcowe i wnioski
2.3.1. Stwierdzone w toku kontroli liczne przykłady nierzetelnego prowadzenia dokumentacji
medycznej wskazują na niską wśród personelu medycznego świadomość znaczenia poprawnego
jej prowadzenia. W wyjaśnieniach składanych w toku kontroli świadczeniodawcy wskazywali,
iż „jest to przykry, biurokratyczny obowiązek, zajmujący zbyt wiele czasu”. NIK zauważa, iż w naszym
kraju nie funkcjonuje model organizacyjny, w którym istotną część obowiązków związanych
z prowadzeniem dokumentacji przejmują pracownicy niemedyczni.
W ocenie NIK celowe jest zatem systematyczne egzekwowanie od personelu medycznego
prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej przez kierownictwo podmiotów leczniczych
oraz podjęcie szerokich działań uświadamiających skutki nieprawidłowości w tym zakresie.
Działania te powinny być realizowane nie tylko poprzez kierowników poszczególnych placówek21,
ale także samorząd zawodowy, konsultantów wojewódzkich i krajowych, a także Ministra Zdrowia.
2.3.2. Z ustaleń kontroli wynika, iż w podmiotach, które prowadziły część dokumentacji w formie
elektronicznej, udało się wyeliminować szereg uchybień związanych z jej prowadzeniem
(dotyczących czytelności, kompletności, czy częstości wpisów). Obowiązek prowadzenia
całości dokumentacji wyłącznie w formie elektronicznej został wprawdzie przesunięty na dzień
po 31 grudnia 2017 r., ale kontrola NIK pozwoliła zidentyfikować szereg istotnych przeszkód
w jego efektywnym wdrażaniu w publicznych podmiotach leczniczych. Aktualne pozostają
21 Szereg działań w tym zakresie, w poszczególnych kontrolowanych jednostkach, podjęto jeszcze w toku kontroli.
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również zagrożenia dla procesu informatyzacji systemu ochrony zdrowia, na które NIK wskazała
na początku 2013 r.22. Proces wprowadzania elektronicznej dokumentacji medycznej, umożliwiającej
funkcjonowanie Systemu Informacji Medycznej23, powinien być zatem monitorowany głównie przez
Ministra Zdrowia oraz przez podmioty tworzące podmioty lecznicze.
2.3.3. W ocenie NIK przepisy dotyczące prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej nie
precyzują niektórych kwestii istotnych dla realizacji tego zadania. W efekcie świadczeniodawcy
przyjmują w swojej działalności różne rozwiązania organizacyjne, nie zawsze korzystne
dla pacjentów.
Mając powyższe na uwadze, NIK wnosi do Ministra Zdrowia o doprecyzowanie procedury
udostępniania dokumentacji medycznej określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu
jej przetwarzania, w następującym zakresie:
−− wprowadzenia w § 78 ww. rozporządzenia obowiązku rejestrowania wniosków o udostępnienie
dokumentacji medycznej, co umożliwi sprawowanie kontroli nad ich prawidłową realizacją;
−− określenia, w rozdziale 8 ww. rozporządzenia, sposobu informowania o zasadach udostępniania
dokumentacji medycznej;
−− określenia sposobu postępowania z dokumentacją medyczną po wypisaniu pacjenta ze szpitala/
zakładu opieki długoterminowej – po dokonaniu jej oceny i podpisaniu przez lekarza kierującego
oddziałem24.
2.3.4. Wyniki kontroli wykazały, że lekarze specjaliści, w 15,5% prowadzonej przez nich DM,
nie odnotowali faktu poinformowania lekarzy POZ o rozpoznaniu choroby, rokowaniu i sposobie
leczenia skierowanych do nich pacjentów oraz ordynowanych lekach i wyznaczonych wizytach
kontrolnych, również w przypadku gdy z ich wyjaśnień udzielonych w toku kontroli wynikało,
iż taką informację przekazali lekarzowi Poz. Tłumaczono to brakiem takiego obowiązku.
Zauważyć jednak należy, że procedura ta ma istotne znaczenie dla zachowania ciągłości leczenia
pacjenta, a dokonanie wpisu pozwoli na monitorowanie jej realizacji.
Mając powyższe na uwadze, NIK wnosi do Ministra Zdrowia, aby w rozporządzeniu z dnia 8 września 2015 r.
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zobowiązać lekarzy
specjalistów do sporządzania adnotacji w dokumentacji medycznej o przekazaniu lekarzom podstawowej
opieki zdrowotnej informacji, o których mowa w § 12 ust. 4 załącznika do ww. rozporządzenia.
22 W Informacji NIK o wynikach kontroli informatyzacji szpitali (Warszawa, kwiecień 2013 r.) do najistotniejszych zagrożeń
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w tym zakresie zaliczono: ograniczone środki finansowe świadczeniodawców na modernizację systemów informatycznych,
brak jasnych i precyzyjnych norm określających podstawowe parametry budowanych systemów, a także różne tempo
wprowadzanych zmian w poszczególnych województwach, w niewielkim stopniu skorelowane z działaniem Centrum
Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
23 Docelowo System Informacji Medycznej SIM powinien umożliwić wymianę danych i informacji pomiędzy usługodawcami
– w zakresie wymiany drogą elektroniczną dokumentacji medycznej, automatycznego dostępu do dokumentów elektronicznych
związanych z kontynuacją leczenia (e-skierowanie, e-recepta, e-zlecenie) oraz dostępu usługodawców do informacji o stanie
zdrowia usługobiorcy lub stosowanych poprzednio metodach leczenia – co pozwoli na przyspieszenie wymiany informacji,
ograniczy koszty związane np. z powtarzaniem badań diagnostycznych w celu ustalenia stanu zdrowia pacjenta.
24 Zgodnie z § 25 ust. 1 i 2 uchylonego rozporządzenia w sprawie DM, dokumentacja medyczna pacjentów wypisanych
ze szpitala/zakładu opieki długoterminowej – po jej ocenie i podpisaniu przez lekarza kierującego oddziałem – miała być
przekazywana do komórki organizacyjnej właściwej do spraw dokumentacji chorych i statystyki medycznej, a następnie
po sprawdzeniu jej kompletności, do archiwum tej jednostki. W obecnie obowiązującym rozporządzeniu w sprawie DM
zrezygnowano z uregulowania dalszego trybu postępowania z dokumentacją medyczną po jej ocenie i podpisaniu przez
lekarza kierującego oddziałem.
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3.1 Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań ekonomicznych i organizacyjnych
Sposób prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej (DM) przez lekarza określają
przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta25.
Dokumentację medyczną dzieli się ze względu na zakres gromadzonych danych (indywidualna
lub zbiorcza) oraz miejsce przeznaczenia (wewnętrzna i zewnętrzna)26.
Poszczególne elementy dokumentacji zawierają istotne informacje mające bezpośredni związek
z postępowaniem medycznym.
Wpisu w dokumentacji medycznej powinno dokonywać się niezwłocznie po udzieleniu świadczenia
zdrowotnego, w sposób czytelny i w porządku chronologicznym, a każdy wpis musi zawierać
oznaczenie osoby, która go dokonała (imię i nazwisko, tytuł zawodowy, specjalizację, numer
prawa wykonywania zawodu, podpis). Wpis dokonany w dokumentacji medycznej nie może być
z niej usunięty, a jeśli został błędnie dokonany, to musi być zamieszczona przy nim adnotacja
o przyczynie błędu oraz data i oznaczenie osoby sporządzającej tę adnotację (tj. jej imię i nazwisko,
tytuł zawodowy, uzyskane specjalizacje, numer prawa wykonywania zawodu, podpis)27.
Strony w dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej muszą być numerowane i stanowić
chronologicznie uporządkowaną całość28.
Świadczeniodawca ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną pacjentowi lub jego
przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta, a także innym
podmiotom i uprawnionym organom bez zbędnej zwłoki29.
Podmiot ma obowiązek zapewnić odpowiednie warunki zabezpieczające dokumentację przed
zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i dostępem osób nieupoważnionych, a także umożliwiające
jej wykorzystanie bez zbędnej zwłoki30.
Do 31 grudnia 2017 r. dokumentacja medyczna może być prowadzona w postaci elektronicznej
lub papierowej. Natomiast po tym terminie – tylko w formie elektronicznej31.
Szczegółowe przepisy prawne regulujące zagadnienia związane z tworzeniem i udostępnianiem
dokumentacji medycznej przedstawione zostały w załączniku nr 2 do Informacji.

3.2 Istotne ustalenia kontroli
3.2.1. Tworzenie i prowadzenie dokumentacji medycznej
W okresie objętym kontrolą, indywidualna dokumentacja medyczna pacjentów (DM) prowadzona
była w badanych podmiotach leczniczych w postaci papierowej, a w dwóch32 – również w formie
elektronicznej.

25 Art. 41 ust. 2 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty ( Dz. U. z 2015 r. poz. 464, ze zm.), zwana
26
27
28
29
30
31
32

dalej „ustawą o zawodzie lekarza”.
§ 2 uchylonego i obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie DM.
§ 4 uchylonego i obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie DM.
§ 5 uchylonego i obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie DM.
§ 78 uchylonego i obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie DM.
§ 73 uchylonego rozporządzenia w sprawie DM i § 74 obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie DM.
Art. 56 u.s.i.w.o.z.
W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach i Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia
w Poznaniu.
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W toku kontroli badano indywidualną dokumentację medyczną pod względem jej tworzenia
i prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami 33. Zbadano 1.730 indywidualnych
dokumentacji medycznych pacjentów (kart „historii choroby” oraz kart „historii zdrowia
i choroby”), w tym 480 kart pacjentów hospitalizowanych, 930 kart pacjentów leczonych w trybie
ambulatoryjnym (w tym przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej – 240 kart i specjalistów
z zakresu kardiologii, neurologii i ortopedii – 690 kart) oraz 320 kart pacjentów leczonych w trybie
stacjonarnym w ramach opieki długoterminowej (w zakładach opiekuńczo-leczniczych).
Stwierdzono, że tylko 26,5% badanej dokumentacji (458 kart spośród 1.730) prowadzonej było
prawidłowo, tzn. spełniało wszystkie wymagania określone przepisami34, a 49,4% badanej
dokumentacji (854 karty) zawierało do pięciu uchybień różnego rodzaju, niezależnie ile razy
dane uchybienie wystąpiło. Natomiast 24,1% badanej dokumentacji (418 kart) prowadzonej było
nieprawidłowo, tzn. w każdej z kart stwierdzono więcej niż pięć uchybień różnego rodzaju.
Najczęściej występującymi uchybieniami były: brak rozpoznania wstępnego, brak adnotacji
o przebytych poważnych chorobach, o chorobach przewlekłych, brak lub niepełna autoryzacja
wpisów lekarskich w DM, niewpisywanie lub niedołączanie wyników badań, brak numeracji
stron DM, nieprawidłowa korekta błędnych wpisów, bądź wpisy nieczytelne.
Najlepiej prowadzono dokumentację medyczną w zakładach opiekuńczo-leczniczych, w których
62,5% badanej dokumentacji (tj. 200 spośród 320 kart) spełniało wszystkie wymagania określone
przepisami, a w 37,5% (120 kart) wykryto do pięciu uchybień różnego rodzaju. Nie stwierdzono
kart prowadzonych nieprawidłowo.
W lecznictwie stacjonarnym 52,5% dokumentacji medycznej prowadzono prawidłowo (252 spośród
480 kart), tj. bez żadnych uchybień, a w 47,1% dokumentacji (226 kart) stwierdzono do pięciu
uchybień różnego rodzaju. Natomiast 0,4 % dokumentacji (dwie karty) prowadzono nieprawidłowo,
gdyż stwierdzono w niej powyżej pięciu uchybień różnego rodzaju.
Najwięcej uchybień w prowadzonej dokumentacji medycznej stwierdzono w lecznictwie
ambulatoryjnym, w którym aż 44,7% badanej dokumentacji (416 spośród 930 kart) prowadzono
nieprawidłowo, a w 54,6% dokumentacji (508 kart) stwierdzono do pięciu uchybień. Tylko 0,7%
badanej dokumentacji (sześć kart) spełniało wszystkie wymagania określone w obowiązujących
przepisach.
Ustalono, że dokumentacja medyczna była sporadycznie kontrolowana przez kierujących
jednostkami kontrolowanymi (lub przez inne wyznaczone osoby) pod kątem prawidłowego jej
prowadzenia.

33 U.p.p., rozporządzenie w sprawie DM z dnia 21 grudnia 2010 r. (obowiązywało w okresie objętym kontrolą, tj. 2013
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– IX 2015 r. i utraciło moc z dniem 23.12.2015 r.).
34 Prowadzone karty oceniano: prawidłowo – gdy wszystkie przyjęte do oceny wymagania (24 wymagania) wynikające
z obowiązujących przepisów były spełnione, prawidłowo z uchybieniami – gdy stwierdzono do pięciu rodzajów uchybień
(np. brak autoryzacji wpisów, numeracji stron – niezależnie od tego ile razy dane uchybienie wystąpiło), nieprawidłowo
– gdy stwierdzono więcej niż pięć rodzajów uchybień.
Oceny łącznej prowadzenia kart pacjentów dokonano według następujących kryteriów:
– ocena pozytywna – gdy do 10 % badanych kart prowadzonych było z uchybieniami,
– ocena negatywna – gdy więcej niż 10 % badanych kart było nieprawidłowo prowadzonych,
– w pozostałych przypadkach – prowadzenie kart oceniano pozytywnie z nieprawidłowościami.
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3.2.1.1. Tworzenie i prowadzenie dokumentacji medycznej w lecznictwie stacjonarnym
Wszystkie szpitale objęte kontrolą (osiem), w latach 2013–2015, prowadziły indywidualną
dokumentację medyczną pacjentów w postaci papierowej, a dwa35 z nich również w postaci
elektronicznej.
W toku kontroli przeanalizowano łącznie 480 historii choroby36 pacjentów hospitalizowanych
w klinikach/oddziałach kardiologii, neurologii, chirurgii i ortopedii.
Analiza wykazała, że:
3.2.1.1.1. – w części dotyczącej przyjęcia pacjenta do szpitala – historie choroby wszystkich
pacjentów zawierały numer pozycji z księgi głównej przyjęć i wypisów (pod którym dokonano
wpisu o przyjęciu pacjenta do szpitala), datę i tryb przyjęcia pacjenta (67,3% – w trybie doraźnym
i 26,0% – w trybie planowym), istotne dane z wywiadu lekarskiego i badania przedmiotowego przy
przyjęciu pacjenta do szpitala (w 97,7% badanych dokumentacji), a rozpoznanie wstępne zawarte
było w 92,1% przypadków.
3.2.1.1.2. – w części dotyczącej przebiegu hospitalizacji – pierwszego wpisu w historii choroby
dokonano w dniu przyjęcia pacjenta na oddział w 415 przypadkach spośród 480 badanych
(w 86,5%), a w 65 przypadkach – w kolejnych dniach (nawet dopiero piątego dnia). Wpisów
dokonywano codziennie – w 81,7% badanej dokumentacji, z częstotliwością co 2–3 dni – w 12,5%,
a w pozostałych przypadkach – co 4–7 dni.
yy W toku kontroli wyjaśniano (np. kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej CSK w Warszawie37),
że „w rozporządzeniu w sprawie DM brak jest precyzyjnych informacji o koniecznej częstości wpisów lekarskich”.
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, iż duże odstępy czasowe w dokonywaniu wpisów mogą świadczyć
o nierzetelnym dokumentowaniu monitorowania stanu zdrowia chorego.

Wpisy w historii choroby dokonywane były w sposób czytelny (w 98,1% badanej dokumentacji)
i w porządku chronologicznym (w 95,6%). W 418 (87,1%), dokumentacjach medycznych wszystkie
wpisy były autoryzowane, a specjalizacje lekarzy dokonujących wpisów lub udzielających świadczeń
zdrowotnych – podane były w każdym przypadku w 383 historiach choroby (79,8%).
Korekty błędnych wpisów dokonano zgodnie z wymogami tylko w 57,7% badanej dokumentacji,
w której dokonywano korekt, a wszystkie strony dokumentacji medycznej ponumerowane były
tylko w 343 historiach choroby (71,5%).
Nadmienić należy, że uchylone jak i obecnie obowiązujące rozporządzenie w sprawie DM (§ 5)
stanowi, że „strony w dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej są numerowane i stanowią
chronologicznie uporządkowaną całość”. Nie precyzuje natomiast jak należy postępować w tym
zakresie z dokumentacją pacjentów aktualnie hospitalizowanych, tzn. czy należy numerować jej
strony na bieżąco, uwzględniając załączniki (np. wyniki badań), czy ponumerować całość dopiero
po wypisaniu pacjenta ze szpitala. W kontrolowanych podmiotach stosowane były różne sposoby
postępowania w tym zakresie.
yy CSK w Warszawie – strony badanej dokumentacji medycznej 22 pacjentów (spośród 40) przebywających
w Szpitalu do 31 grudnia 2014 r. były ponumerowane, natomiast w dokumentacji 18 pacjentów stwierdzono
nieprawidłowości lub uchybienia w tym zakresie. Natomiast w dokumentacji medycznej pacjentów
hospitalizowanych w trakcie kontroli NIK (20) nie numerowano stron historii choroby w Klinice Neurologii
(siedem dokumentacji), zaś w Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej oraz w I Klinice Kardiologii
35 Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu.
36 W tym 320 dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych do 31 grudnia 2014 r. i 160 dokumentacji pacjentów
hospitalizowanych w czasie trwania kontroli.

37 Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie – zwany dalej „CSK w Warszawie”.
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nie numerowano załączników do historii choroby. Powyższy sposób postępowania tłumaczono „przyjętą
praktyką porządkowania dokumentacji polegającą na numerowaniu stron w chwili zakończenia indywidualnej
dokumentacji medycznej”.
yy Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach – we wszystkich 20 analizowanych historiach
choroby pacjentów leczonych w trakcie kontroli NIK, strony dokumentacji medycznej prowadzonej w wersji
papierowej numerowano dopiero po zakończeniu leczenia. Dyrektor oraz pełnomocnik ds. zarządzania
lecznictwem odpowiedzialny m.in. za sprawowanie nadzoru nad dokumentacją medyczną i właściwym jej
prowadzeniem wyjaśnili, że rozporządzenie nie nakłada obowiązku numerowania dokumentacji medycznej
w trakcie leczenia. W związku z czym przyjęto zasadę, że numeracja dokonywana jest po wypisie chorego
i autoryzacji ordynatora.

W ocenie NIK dobrą praktyką jest bieżące numerowanie stron, co ułatwia prowadzenie
dokumentacji w porządku chronologicznym.
Do dokumentacji pacjentów wpisywane były lub dołączane wyniki konsultacji lekarskich (w 97,7%), karty
obserwacji (w 99%), karty zleceń lekarskich (w 99%), karty indywidualnej opieki pielęgniarskiej (w 99%).
3.2.1.1.3. – w części dotyczącej wypisu pacjenta ze szpitala – wszystkie historie choroby
(320) zawierały rozpoznanie kliniczne, opis zastosowanego leczenia, opis wykonanych badań
diagnostycznych, zabiegów, operacji, datę wypisania ze szpitala. Natomiast trzem pacjentom
nie wystawiono karty informacyjnej z leczenia szpitalnego38, a w 23 historiach choroby nie podano
przyczyny i okoliczności wypisania pacjenta ze szpitala (7,2%); wymaganych adnotacji w przypadku
zgonu pacjenta nie podano w pięciu przypadkach (55,5%)39.
yy Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. – w dwóch historiach chorób (spośród 40 badanych)
pacjentów, którzy zmarli w szpitalu w załączonych kartach informacyjnych z leczenia szpitalnego nie
zamieszczono adnotacji o wykonaniu lub niewykonaniu sekcji zwłok wraz z uzasadnieniem podjętej decyzji.
Stanowiło to niewykonanie obowiązku określonego odpowiednio w § 20 pkt 4 oraz § 22 ust. 5 uchylonego
rozporządzenia w sprawie DM.
yy CSK w Warszawie – w dokumentacji medycznej trzech pacjentów, którzy zmarli w szpitalu nie było powyższej
adnotacji.

Analiza 320 kart historii choroby pacjentów wypisanych ze szpitala wykazała, że tylko 210 (65,6%)
przekazano do oceny i podpisu lekarzowi kierującemu oddziałem w dniu wypisu pacjenta, dziwięciu
dokumentacji w ogóle nie przekazano, a w przypadku pozostałej dokumentacji – nie podano daty
jej przekazania ordynatorowi.
Do działu statystyki szpitala przekazano 80 dokumentacji (spośród 320 badanych) w terminie
do siedmiu dni (25%), 13 – w ogóle nie przekazano (pozostawała na oddziale), a w przypadku
pozostałej dokumentacji nie podano daty jej przekazania. Natomiast z działu statystyki do archiwum
przekazano 105 dokumentacji (32,8%) w terminie do 30 dni, 93 – w ogóle nie przekazano
(pozostawała w dziale statystyki), a w przypadku 120 dokumentacji nie było dat ich przekazania.
Stosownie do § 24 uchylonego rozporządzenia w sprawie DM, lekarz wypisujący pacjenta ze szpitala
winien przedstawić zakończoną i podpisaną przez siebie historię choroby do oceny i podpisu
lekarzowi kierującemu oddziałem, a następnie, stosownie do § 25 uchylonego rozporządzenia,
powinna być ona przekazana do komórki organizacyjnej właściwej do spraw dokumentacji chorych
i statystyki medycznej, która po sprawdzeniu kompletności tej dokumentacji winna przekazać
ją do archiwum szpitala. W żadnym z ww. przepisów nie określono jednak terminu, w jakim
dokumentacja winna być przekazywana do ww. komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego40.
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38 Stanowiło to naruszenie § 22 uchylonego rozporządzenia w sprawie DM (obecnie § 24 rozporządzenia w sprawie DM).
39 Naruszało to § 22 ust. 5 uchylonego rozporządzenia w sprawie DM. Por. też przypis 20.
40 Por. przypis 18 i 19.

WA Ż N I E J S Z E W Y N I K I KO N T R O L I

Na brak tej regulacji powoływali się również niektórzy dyrektorzy szpitali (np. p.o. zastępcy dyrektora
ds. Lecznictwa w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku41,
dyrektor CSK w Warszawie). W efekcie panowała dowolność w tym zakresie.
yy CSK w Warszawie – Dokumentacje medyczne pacjentów Kliniki Neurologii nie były w ogóle przekazywane
do archiwum zakładowego (w tym 13 badanych dokumentacji). W trakcie kontroli NIK, kierownik archiwum
poinformowała, że „Klinika jest w trakcie przekazywania dokumentacji i przekazała już dokumentację z lat 1991,
1996, 1997 i 1998”:
– 	w przebiegu historii choroby jednego z pacjentów Oddziału Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej
(hospitalizowanego 24 dni), brak było wpisów dotyczących pobytu w Szpitalu, pomimo iż § 4 ust. 1
uchylonego (i obecnie obowiązującego) rozporządzenia w sprawie DM stanowi, że wpisu w dokumentacji
dokonuje się niezwłocznie po udzieleniu świadczenia; w historii choroby innego pacjenta tego Oddziału
lekarz dokonał pierwszego wpisu wyrazem „operacja” dopiero w piątym dniu pobytu w Szpitalu (średnia
częstość kolejnych wpisów lekarskich w jego dokumentacji wynosiła 3,7 dnia);
– 	nie autoryzowano wszystkich wpisów dotyczących przebiegu ośmiu historii chorób (14% skontrolowanych),
natomiast, wpisy w czterech historiach chorób (7%) nie miały pełnej autoryzacji, a osiem wpisów w dwóch
innych historiach chorób podpisano jedynie parafą;
– 	w dwóch analizowanych dokumentacjach nie dołączono zleceń lekarskich (w jednej – za okres siedmiu
dni, a w drugiej – za okres 8 dni w sytuacji gdy pacjent był hospitalizowany przez 10 dni), a w pięciu
dokumentacjach brakowało – kart indywidualnej opieki pielęgniarskiej;
– 	w dokumentacji pacjenta z Oddziału Chirurgii umieszczono kartę indywidualnych zleceń lekarskich oraz
kartę indywidualnej opieki pielęgniarskiej (za okres 11–16 grudnia) innego pacjenta; w tej dokumentacji
brakowało też karty zleceń lekarskich w dniach 22–23 grudnia; wyjaśniono, iż mogło to wynikać
z niezamierzonego omyłkowego skompletowania dokumentacji medycznej;
– 	nie wystawiono karty informacyjnej z leczenia szpitalnego trzech pacjentów, którzy zmarli w szpitalu
(co nie spełniało wymogu § 22 ust. 5 uchylonego rozporządzenia w sprawie DM)42; w ich dokumentacjach
medycznych nie było też adnotacji o niewykonaniu sekcji zwłok wraz z uzasadnieniem podjętej decyzji
(§ 20 ust. 4)43;
– 	dziewięć kart informacyjnych z leczenia szpitalnego, podpisanych przez lekarza wypisującego, nie
zostało podpisanych przez lekarza kierującego oddziałem (nie spełniono tym samym wymogu
§ 22 ust. 2 uchylonego rozporządzenia w sprawie DM)44;
– 	sześć skontrolowanych dokumentacji medycznych (15%) nie było ocenionych i podpisanych przez
lekarza kierującego oddziałem (pomimo wymogu określonego w § 24 ust. 1 uchylonego rozporządzenia
w sprawie DM)45;
– 	w Oddziale Kardiologii dokumenty w jednej z historii choroby zawierały podwójną numerację
od str. 28 do 56 i str. 59, a w innej historii choroby brakowało stron od 83 do 88.
Kierownik tej Kliniki wyjaśnił, że podwójna numeracja jest wynikiem błędu, a brak stron wynikał z błędnej
numeracji, a nie brakujących stron;
– 	nie numerowano wszystkich stron w 18 zakończonych indywidualnych dokumentacjach medycznych
(45% skontrolowanych), (co było niezgodne z § 5 uchylonego (i obecnie obowiązującego) rozporządzenia
w sprawie DM), z tego:
 w 13 dokumentacjach Kliniki Neurologii (100% skontrolowanych); szczególnie krytycznie należy
ocenić sposób przechowywania dokumentacji jednego z pacjentów, która zawierała ok. 300
nienumerowanych i nieuporządkowanych chronologicznie kart, datowanych już od 2011 r. i wpiętych
do segregatora, z którego łatwo można je usunąć;
 w pięciu dokumentacjach Oddziału Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej (38% skontrolowanych);
szczególną uwagę zwróciła dokumentacja jednego z pacjentów, która miała ponumerowane 18 stron,
zawierała nienumerowane wyniki różnych badań i do dokumentacji tej dołączono także 56 kart innych
nienumerowanych dokumentów, w tym m.in. karty informacyjne z leczenia szpitalnego w innych
szpitalach oraz wyniki badań z poprzednich lat.

41
42
43
44
45

Zwanym dalej Wojewódzkim Szpitalem we Włocławku.
Obecnie § 24 ust. 5 rozporządzenia w sprawie DM.
Por. przypis 20.
Obecnie § 24 ust. 2 rozporządzenia w sprawie DM.
Obecnie § 26 ust. 1 rozporządzenia w sprawie DM.
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yy Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. – w czterech dokumentacjach (spośród 60 objętych badaniem)
stwierdzono, że włączono do nich dokumentację medyczną z przebiegu leczenia innych pacjentów (tj. wyniki
badań, zgoda na zabieg, indywidualne karty opieki pielęgniarskiej). Kierownicy oddziałów, w których
stwierdzono te nieprawidłowości wyjaśnili, że „powyższe wynika z błędu ludzkiego, który powstał w trakcie
kompletowania dokumentacji medycznej”.
yy Wojewódzki Szpital we Włocławku – badanie 40 dokumentacji wykazało m.in., że:
 w pięciu historiach choroby (tj. 12,5%) nie zawarto adnotacji o przyczynie i okolicznościach wypisania
pacjenta ze szpitala (co stanowiło naruszenie § 19 pkt 5 uchylonego rozporządzenia w sprawie DM)46;
 w dziesięciu historiach choroby dokonano korekty wpisów niezgodnie z wymogami – stwierdzono brak
adnotacji o przyczynie błędu oraz oznaczenia osoby dokonującej adnotacji (co stanowiło naruszenie § 4
ust. 3 uchylonego (i obecnie obowiązującego) rozporządzenia w sprawie DM);
 w 31 historiach choroby strony dokumentacji choroby nie były ponumerowane (co stanowiło naruszenie
§ 5 uchylonego (i obecnie obowiązującego) rozporządzenia w sprawie DM);
 osiem historii chorób zawierało nieczytelne wpisy47 (co stanowiło naruszenie § 4 ust. 1 uchylonego
rozporządzenia w sprawie DM).

Wynik badania prowadzenia i przetwarzania dokumentacji medycznej w lecznictwie stacjonarnym
w wersji graficznej – stanowi załącznik nr 4.
3.2.1.2. Tworzenie i prowadzenie dokumentacji medycznej w lecznictwie ambulatoryjnym
W toku kontroli analizowano indywidualną dokumentację medyczną pacjentów w ośmiu
przychodniach wielospecjalistycznych, łącznie 930 historii zdrowia i choroby 48, w tym 240
dokumentacji pacjentów leczonych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)
i 690 dokumentacji pacjentów leczonych przez lekarzy specjalistów (kardiologii, neurologii
i ortopedii – AOS).
Analiza 930 dokumentacji medycznej wykazała, że tylko sześć (0,7%) prowadzonych było
prawidłowo, tzn. spełniało wszystkie wymagania określone przepisami i aż 416 dokumentacji
(44,7%) prowadzono było nieprawidłowo. Natomiast w 508 dokumentacjach (54,6%) stwierdzono
do pięciu uchybień różnego rodzaju. Skala stwierdzonych nieprawidłowości w prowadzonej
dokumentacji medycznej była bardzo zróżnicowana w poszczególnych poradniach (POZ,
kardiologicznej, neurologicznej i ortopedycznej) w obrębie danej przychodni, jak i między
przychodniami objętymi kontrolą.
yy Niepubliczny ZOZ Medicus w Grajewie – spośród 120 ogółem analizowanych historii zdrowia i choroby
– 111 (92,5%) prowadzonych było nieprawidłowo (w tym przez lekarza POZ – 29 spośród 30 analizowanych
(tj. 96,7%) i przez lekarzy specjalistów – 82 spośród 90 analizowanych (tj. 91%).
yy ALDEMED Centrum Medyczne w Zielonej Górze – 76,7% dokumentacji medycznej prowadzonej było
nieprawidłowo (tj. 92 spośród 120 analizowanych), w tym przez lekarzy POZ – 26,7%, a przez lekarzy
specjalistów – 93,3%.
W obu ww. przychodniach nie było żadnej dokumentacji spełniającej wszystkie wymagania określone
przepisami.

Do obowiązków lekarza należy m.in. prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej
pacjenta 49 w sposób określony przepisami u.p.p. i rozporządzenia w sprawie DM 50. Zgodnie
46 Obecnie § 20 pkt 1 rozporządzenia w sprawie DM.
47 Za nieczytelne uznano wpisy, których nie mogła odczytać osoba wyznaczona przez kierownika jednostki kontrolowanej
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do udziału w badaniu dokumentacji medycznej.
48 W podmiotach leczniczych udzielających ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych – szczegółowym badaniem objęto
po 30 kart historii zdrowia i choroby pacjentów POZ, poradni Kardiologicznej, Neurologicznej i Ortopedycznej (łącznie
po 120 kart).
Art.
41 ustawy o zawodzie lekarza.
49
Por.
przypis 33.
50
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z rozporządzeniem w sprawie DM, historia zdrowia i choroby w części ogólnej powinna zawierać51
dane z wywiadu lekarskiego, w szczególności m.in. o przebytych chorobach, chorobach
przewlekłych, pobytach w szpitalu, zabiegach lub operacjach i obciążeniach dziedzicznych. Ta część
winna być wypełniana podczas zakładania historii zdrowia i choroby52, w trakcie pierwszej wizyty
pacjenta w poradni, a następnie uzupełniana, w przypadku gdy przebywał w szpitalu, rozpoznano
u niego chorobę przewlekłą, miał wykonany zabieg operacyjny. Ponadto ta część dokumentacji
powinna być aktualizowana przynajmniej raz do roku lub częściej, jeśli istnieją do tego wskazania.
Ma to istotne znaczenie, jeśli z DM korzysta więcej niż jeden lekarz – pozwala to na szybkie
zorientowanie się w głównych problemach zdrowotnych pacjenta, a także zredukowanie ryzyka
nierozpoznania wczesnych stanów chorobowych, jak również w przyszłości daje możliwość oceny
progresji choroby lub efektów leczenia poprzez porównanie aktualnego stanu pacjenta z wynikiem
pierwszego badania. Historia zdrowia i choroby, w części dotyczącej porad ambulatoryjnych,
powinna zawierać m.in. dane z wywiadu i badania przedmiotowego, adnotacje o zleconych
zabiegach, wyniki badań diagnostycznych oraz opis udzielonych świadczeń zdrowotnych53.
Analiza dokumentacji medycznych tworzonych i prowadzonych przez lekarzy podstawowej opieki
zdrowotnej (240) wykazała, że żadna nie spełniała wszystkich wymagań określonych przepisami. W tym
83 (34,6%) prowadzone były nieprawidłowo. W pozostałych 157 dokumentacjach (65,4%) stwierdzono
uchybienia (do pięciu uchybień różnego rodzaju, niezależnie ile razy ono wystąpiło). Na przykład
informacji o przebytych poważnych chorobach, nie było w 150 badanych dokumentacjach (62,5%),
informacji dotyczących pobytu w szpitalu nie było w 157 przypadkach (65,4%), informacji dotyczących
zabiegów chirurgicznych nie zamieszczono w 189 dokumentacji (78,8%), informacji dotyczących
obciążeń dziedzicznych brakowało w 230 dokumentacjach (95,8%), informacji dotyczących
wzrostu i masy ciała nie było w 201 dokumentacjach (83,8%), informacji dotyczących chorób
przewlekłych w 70 przypadkach (w 29,2%), opisu badania podmiotowego (wywiadu lekarskiego)
nie było w 19 historiach zdrowia i choroby (7,9%), a opisu badania przedmiotowego – nie było
w 27 przypadkach (11,3%).
Wpisy o zleceniu badań diagnostycznych, zabiegów, konsultacji – znajdowały się w 209 historiach
zdrowia i choroby (87,1%), a opisy wyników lub dołączone wyniki tych zleceń – były
w 197 przypadkach (82,1%). Stwierdzono ponadto, iż w 35 badanych dokumentacjach (14,6%)
strony nie były ponumerowane, w 31 dokumentacjach (12,9%) wpisy były nieczytelne, a w 4,2%
przypadków wpisy nie były autoryzowane. W przypadku 15,4% dokumentacji korekty błędnych
wpisów dokonano niezgodnie z wymaganiami (w 12 spośród 78, w których dokonano korekty),
a w 6 dokumentacjach (2,6%) wpisów lekarskich nie dokonywano w porządku chronologicznym.
Natomiast analiza dokumentacji tworzonej i prowadzonej przez lekarzy specjalistów (690)
wykazała, że tylko sześć (0,9%) spełniało wszystkie wymagania określone przepisami i aż 333
(48,2%) prowadzonych było nieprawidłowo. W pozostałych (351) dokumentacjach (50,9%)
stwierdzono uchybienia (do 5 uchybień różnego rodzaju).
Przykładowo, informacji o przebytych poważnych chorobach nie było w 497 (72%) badanych
dokumentacjach, informacji dotyczących chorób przewlekłych – nie było w 345 (50%)
dokumentacjach, informacji dotyczących pobytu w szpitalu – nie było w 488 (70,7%)
51 § 42 ust. 3 pkt 1–7 uchylonego rozporządzenia w sprawie DM (obecnie § 41 ust. 3 pkt 1–7 rozporządzenia w sprawie DM).
52 „Historia zdrowia i choroby” – zwane dalej w skrócie „dokumentacją”.
53 § 42 ust. 4, pkt 1–9 uchylonego rozporządzenia w sprawie DM DM (obecnie § 41 ust. 4 pkt 1–9 rozporządzenia w sprawie DM).
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przypadkach, informacji dotyczących zabiegów chirurgicznych – nie zamieszczono w 586
(84,9%) dokumentacjach, informacji dotyczących obciążeń dziedzicznych – nie było w 641
(92,9%) dokumentacjach, a informacji dotyczących wzrostu i masy ciała – nie było w 602 (87,2%)
przypadkach, opisu badania podmiotowego (wywiadu lekarskiego) nie było w 32 (4,6%) badanych
dokumentacjach, a opisu badania przedmiotowego – nie zamieszczono w 46 (6,7%) przypadkach.
Wpisy o zleceniu badań diagnostycznych, zabiegów i konsultacji – stwierdzono w 601 (87,1%)
badanych dokumentacjach, natomiast opis wyników badań lub dołączone wyniki – stwierdzono
tylko w 549 (79,6%) przypadkach.
Ponadto ustalono, że w 90 badanych dokumentacjach nie ponumerowano stron (13%),
w 60 dokumentacjach stwierdzono nieczytelne wpisy lekarzy (8,7%), a w 27,4% przypadków korekty
błędnych wpisów dokonano niezgodnie z wymogami (w 40 spośród 146, w których dokonano
korekty). W 15,5% dokumentacji nie było adnotacji o przekazaniu informacji lekarzowi POZ (107).
Dyrektorzy jednostek kontrolowanych wyjaśniali przyczyny braków wpisów w dokumentacji
medycznej dotyczące pacjentów: praktyką wpisywania odchyleń od stanu zdrowia, a nie
stanów prawidłowych, wpisywaniem przez lekarzy informacji, które są dla nich niezbędne lub też
znajomością przeszłości zdrowotnej pacjentów, a także uznaniem (na podstawie przeprowadzonego
wywiadu) przeszłości zdrowotnej jako nieistotnej.W ocenie NIK wspomniane praktyki są sprzeczne
z obowiązującymi przepisami prawnymi, a sposób prowadzenia dokumentacji medycznej w danej
placówce powinien być przedmiotem wnikliwego nadzoru sprawowanego przez jej dyrektora.
Nadmienić należy, że zgodnie z przepisami prawnymi lekarz zajmujący się pacjentem w poradni
specjalistycznej ma obowiązek, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, poinformować pisemnie lekarza POZ
o rozpoznaniu, rokowaniu, sposobie leczenia i ordynowanych lekach oraz wyznaczonych wizytach
kontrolnych. Lekarz POZ, po uzyskaniu takiej informacji kontynuuje leczenie farmakologiczne
zastosowane przez lekarza specjalistę54. Wyniki kontroli wskazały, że realizacja tego obowiązku,
w części przypadków, nie była dokumentowana. Lekarze wyjaśniali, że przekazują powyższe
informacje lekarzom POZ, ale nie odnotowują tego faktu w dokumentacji medycznej ponieważ
nie mają takiego obowiązku.
yy Med.-Lux Sp. z o.o. w Przeźmierowie – spośród 30 zbadanych kart historii zdrowia i choroby pacjentów POZ
w 25 nie podano informacji o przebytych chorobach, w 16 – o chorobach przewlekłych, w 26 – o pobytach
w szpitalu, w 27 – o zabiegach lub operacjach, a w 29 – o obciążeniach dziedzicznych (nie spełniało
to wymogów określonych w § 42 ust. 3 pkt 1–4 oraz 7 uchylonego rozporządzenia w sprawie DM)55, a w 10
– nie wyegzekwowano od pacjenta złożenia oświadczeń o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania
informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych lub oświadczenia o braku takiego
upoważnienia, oraz oświadczenia o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji medycznej
albo oświadczenia o braku takiego upoważnienia (o których mowa w § 8 pkt 1 i 2 uchylonego rozporządzenia
w sprawie DM)56.
Spośród 90 zbadanych kart historii zdrowia i choroby pacjentów poradni specjalistycznych – w 77 (85,6%)
kartach nie podano informacji o przebytych chorobach, w 67 (74,4%) – o chorobach przewlekłych, w 72 (80%)
– o pobytach w szpitalu, w 80 (88,9%) – o zabiegach lub operacjach, a w 88 (97,8%) – o obciążeniach
dziedzicznych (co było niezgodne z § 42 ust. 3 pkt 1–4 oraz 7 uchylonego rozporządzenia w sprawie DM)57.
54 § 12 ust. 5 i 6 ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych w załączniku do uchylonego
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rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów; rozporządzenie to utraciło
moc z dniem 1.01.2016 r. Obecnie od 1.01.2016 r. obowiązuje w tym zakresie § 12 ust. 4 i 5 ogólnych warunków umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września
2015 r. wydanego w tej samej sprawie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1400, ze zm.).
Obecnie
§ 41 ust. 3 pkt 1–4 oraz 7 rozporządzenia w sprawie DM.
55
56 Obecnie § 8 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 rozporządzenia w sprawie DM.
57 Por. przypis 57.
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W żadnej ze 120 zbadanych kart historii zdrowia i choroby lekarze nie odnotowali wagi i wzrostu pacjenta
i nie określili wskaźnika masy ciała (BMI).
yy Miejska Przychodnia Specjalistyczna w Toruniu – w badanych 120 kartach historii zdrowia i choroby brak
było informacji o przebytych poważnych chorobach – w 14 kartach POZ (46,7% z 30) i w 74 kartach AOS
(82,2% z 90), o chorobach przewlekłych – w 1 karcie POZ i 48 kartach AOS (53,3%), o pobytach w szpitalu
– w 13 kartach POZ (43,3%) i 67 kartach AOS (74,4%), o zabiegach lub operacjach – w 11 kartach POZ (43,3%)
i w 78 kartach AOS (86,7%), o obciążeniach dziedzicznych – w żadnej karcie POZ (100%) i w 84 kartach AOS
(93,3%). Ponadto w 10 kartach POZ (76,9% kart, w których dokonano korekt) i w 13 kartach AOS (92,9% kart,
w których dokonano korekt) dokonano korekty błędnych wpisów bez zamieszczenia daty i oznaczenia
osoby dokonującej tych korekt (co było niezgodne z wymogiem określonym § 4 ust. 3 uchylonego i obecnie
obowiązującego rozporządzenia w sprawie DM).
Natomiast w 13 kartach POZ (43,3%) i w 32 kartach AOS (35,6%) wpisy lub ich część, dokonane przez
lekarzy, były nieczytelne58 (czym naruszono § 4 ust. 1 uchylonego i obecnie obowiązującego rozporządzenia
w sprawie DM).
Analiza dokumentacji wykazała również, że w pięciu przypadkach na 47 (10,6%), w których pacjenci byli
przyjmowani przez lekarza z poradni AOS przez okres przekraczający 12 miesięcy, lekarz AOS nie przekazał
lekarzowi POZ informacji o stanie zdrowia pacjenta, podjętym leczeniu, planach dalszego postępowania
i zaleceniach, na podstawie których lekarz rodzinny (POZ) może prowadzić leczenie rozpoczęte przez
specjalistę. Świadczył o tym brak odpowiednich wpisów w karcie historii zdrowia i choroby oraz brak kopii
informacji dołączonej do karty zdrowia i choroby pacjenta.
yy ALDEMED Centrum Medyczne w Zielonej Górze – Analiza wpisów dokonanych w kartach historii zdrowia
i choroby łącznie 120 pacjentów, wykazała m.in., że nie odnotowano w nich informacji dotyczących:
– przebytych poważnych chorób – w 94 kartach (78%), chorób przewlekłych – w 80 kartach (67%),
pobytu w szpitalu – w 84 kartach (70%), zabiegów chirurgicznych – w 99 kartach (83%), obciążeń
dziedzicznych – w 114 kartach (95%), (co było niezgodne z § 42 ust. 3 pkt 1–4 i 7 uchylonego
rozporządzenia w sprawie DM);
– wpisy nie były czytelne w przypadku 29 kart (24%), a w sześciu przypadkach (5%) wpisy nie zostały
dokonane w sposób chronologiczny oraz z zaznaczeniem końca wpisu (co było niezgodne z § 4 ust. 1
uchylonego i obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie DM);
– w 14 kartach (12%) dokonano korekt wpisów niezgodnie z wymogami określonymi w § 4 ust. 3
uchylonego i obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie DM;
– numeracji stron (wbrew wymogom § 5 uchylonego i obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie
DM), nie zawierało 118 kart (98%).
Ustalono ponadto, że:
– w 54 spośród 90 (60%) zbadanych przypadków lekarz AOS nie odnotował przekazania lekarzowi
kierującemu (POZ) informacji o stanie zdrowia pacjenta, leczeniu, zaleceniach (o czym stanowi § 9 ust. 3
uchylonego rozporządzenia w sprawie DM)59;
– w kartach 80 pacjentów AOS (spośród 90) zawarte były wpisy o zleceniu badań diagnostycznych, zabiegów
lub konsultacji, natomiast tylko 48 z nich (60%) zawierało opisy wyników badań, konsultacji lub dołączone
wyniki;
– żadna z 90 zbadanych kart pacjentów AOS nie zawierała informacji o lekarzu POZ sprawującym
i koordynującym opiekę nad pacjentem;
– w kartach 27 pacjentów POZ zawarte były wpisy o zleceniu badań diagnostycznych, zabiegów
lub konsultacji, natomiast tylko w przypadku trzech z nich (11%) liczba zleceń była równa liczbie opisów
wyników zleconych badań w kartach bądź dołączonych wyników. W pozostałych przypadkach istniały
różnice pomiędzy zapisami dotyczącymi zleconych badań, a opisami wyników lub załączonymi wynikami
(w skrajnych przypadkach sięgały 11).

Analiza poszczególnych kart historii zdrowia i choroby pokazała, że do wyjątkowych należały
sytuacje, gdy wpisów dokonywał jeden lekarz, w przeważającej większości wpisów dokonywało
kilku, nawet siedmiu lekarzy. Prowadzenie dokumentacji w sposób nieczytelny bądź niepełny,

58 Za nieczytelne uznane zostały wpisy, których nie mogła odczytać osoba wyznaczona przez dyrektora placówki do udziału
w prowadzonym przez NIK badaniu dokumentacji medycznej.
59 Obecnie § 9 ust. 5 rozporządzenia w sprawie DM.
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bez zapisu niezbędnych informacji dotyczących pacjenta, powoduje, że kolejny lekarz udzielający
świadczeń musi uzupełnić wywiad o brakujące w dokumentacji elementy, co może wydłużać czas
udzielania świadczenia.
Kontrola wykazała również liczne przypadki zlecenia pacjentom badań diagnostycznych, zabiegów
lub konsultacji, przy jednoczesnym braku odnotowywania bądź załączania wyników tychże zleceń
w dokumentacji medycznej. Ustalono, że w skrajnych przypadkach (dotyczy głównie lekarzy POZ)
lekarz udzielił 11 zleceń, natomiast w dokumentacji brak było opisu wyniku któregokolwiek
z nich. W celu zapewnienia realizacji obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób
odzwierciedlający prowadzony proces diagnostyczno-terapeutyczny, lekarze powinni przestrzegać
obowiązku załączania lub odnotowania wyników zleceń w prowadzonej dokumentacji medycznej.
Wynik badania prowadzenia i przetwarzania dokumentacji medycznej w lecznictwie
ambulatoryjnym w wersji graficznej – stanowi załącznik nr 5.
3.2.1.3. Tworzenie i prowadzenie dokumentacji medycznej w stacjonarnej opiece
długoterminowej
Przeanalizowano indywidualną dokumentację medyczną 32060 pacjentów w ośmiu zakładach
opieki długoterminowej61.
Analiza wykazała, że 200 dokumentacji (62,5%) prowadzonych była prawidłowo, tzn. spełniały
wszystkie wymagania, natomiast w 120 (37,5%) stwierdzono do pięciu uchybień różnego rodzaju.
Nie było dokumentacji prowadzonej nieprawidłowo (według przyjętych kryteriów), zawierającej
powyżej pięciu uchybień.
We wszystkich historiach choroby pacjentów, podana była data i tryb ich przyjęcia do ZOL, dane
z wywiadu lekarskiego oraz badania przedmiotowego, wszystkie strony historii choroby62 były
ponumerowane, a wpisy w porządku chronologicznym – stwierdzono w 317 przypadkach.
Pierwszego wpisu do dokumentacji o przyjęciu pacjenta do zakładu – dokonano w 252
historiach w dniu jego przyjęcia, a w 39 przypadkach (12,2%) – po dwóch i więcej dniach;
w 260 dokumentacjach (81,3%) częstość wpisów lekarskich w dokumentacji wynosiła raz na trzy
do siedmiu dni, w 49 (15,3%) – raz na osiem do 14 dni, a w 8 kartach – powyżej 14 dni (2,5%).
Najdłuższa przerwa między wpisami w 119 kartach (37,2%) wynosiła do 4 dni, w 154 kartach (48,1%)
– do 14 dni i w 47 kartach (14,7%) powyżej dwóch tygodni.
W 39 historiach choroby (12,2%) wpisy lekarskie były nieczytelne, a w 15 przypadkach nie wszystkie
były autoryzowane.
Wpisy o zleceniu badań, konsultacji i zabiegów – stwierdzono w 299 kartach i do każdej z nich
wpisano i dołączono wyniki tych zleceń, a także karty zleceń lekarskich.
Analiza 160 kart pacjentów wypisanych z ZOL wykazała, że w 51 przypadkach (31,9%) nie
wystawiono kart informacyjnych z pobytu pacjentów w ZOL (w tym 28 kart informacyjnych
pacjentów, którzy zmarli w zakładzie), a w 88 przypadkach zgonu pacjenta w zakładzie
– w 44 kartach informacyjnych (50,0%) nie było adnotacji o wykonaniu lub niewykonaniu sekcji
zwłok i przyczynach podjętej decyzji.

60 W tym 160 pacjentów przebywających w zakładzie do 31 grudnia 2014 r. i 160 pacjentów – przebywających w zakładzie

22

w czasie trwania kontroli.
Zakład
opieki długoterminowej – zwany dalej także „zakładem” lub „ZOL”.
61
„Karty
historii
choroby” – zwane dalej w skrócie „kartami” lub „dokumentacją”.
62
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Po wypisaniu pacjenta z zakładu dokumentację medyczną przekazano do oceny i podpisu
kierownikowi placówki: w dniu wypisania – w 102 przypadkach (63,8%), w terminie do 5 dni
– w 24 przypadkach, a powyżej 6 dni – w 13 przypadkach, natomiast 21 dokumentacji w ogóle nie
przekazano.
yy Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o. w Warszawie – w przypadku pacjentów zmarłych
w ZOL (16) nie wykonano sekcji zwłok, jak również nie podano w ich historiach choroby uzasadnienia jej
niewykonania, a ponadto w kartach dwóch pacjentów stwierdzono, że adnotacja o zgonie pacjenta została
dokonano dopiero po 3 i po 5 dniach. Stwierdzono również m.in., że w pięciu historiach choroby pacjentów
(12,5%) brakowało upoważnienia udzielonego przez pacjenta do uzyskiwania informacji na temat jego
stanu zdrowia i udostępniania DM, w pięciu kartach brakowało upoważnienia udzielonego przez pacjenta
do dostępu do DM, a w dwóch kartach wpisano w odpowiednie miejsca nazwiska osób wskazanych przez
pacjenta, ale nie określono jednoznacznie, czy są one upoważnione lub nieupoważnione do otrzymania
informacji o stanie zdrowia i dostępu do DM (brak odpowiedniego skreślenia na formularzu „upoważniony/
nieupoważniony”).
yy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie – w 35 historiach choroby (87,5%),
spośród 40 badanych, dokonano pierwszego wpisu dopiero po upływie od 3 do 8 dni od dnia przyjęcia
pacjenta do Zakładu, a najdłuższe przerwy między wpisami w dokumentacji wyniosły 5–7 dni (u pacjentów
przebywających do 31 grudnia 2014 r.) i 7–9 dni (u pacjentów aktualnie przebywających); w 10 przypadkach
(25%) spośród 40 badanych, wpisy lekarzy nie były prawidłowo autoryzowane (brakowało czytelnego
nazwiska i imienia, tytułu zawodowego, uzyskanej specjalizacji, numeru prawa wykonywania zawodu
osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych); w 18 historiach choroby pacjentów, którzy zmarli w Zakładzie
(100% badanych) nie było adnotacji o wykonaniu lub niewykonaniu sekcji zwłok wraz z uzasadnieniem
podjętej decyzji.
Kierownik ZOL – sprawująca nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji medycznej – wyjaśniła,
że przyjęto praktykę, że brak zapisu w historii choroby był równoznaczny z brakiem podstaw medycznych
do wykonania sekcji zwłok.
yy W Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Toruniu stwierdzono, że w 40 badanych dokumentacjach
– w 39 przypadkach fragmenty wpisów były nieczytelne63.
yy W Szpitalu na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach stwierdzono, że w dokumentacji medycznej 31 pacjentów (spośród
40 badanej) przerwy pomiędzy kolejnymi wpisami badań lekarskich wynosiły osiem dni i więcej (w przypadku
pięciu kart przerwy trwały dłużej niż dwa tygodnie, a najdłuższa wyniosła 16 dni).
Przyczyną powyższego stanu rzeczy była, wg wyjaśnień złożonych przez Kierownik ZOL, odpowiedzialnej
m.in. za nadzorowanie prawidłowej opieki pielęgniarskiej i lekarskiej oraz Prezesa Spółki, przyjęta praktyka
polegająca na niedokumentowaniu badań lekarskich pacjentów w sytuacji, kiedy nie zachodziła potrzeba
modyfikacji leczenia i zasad opieki nad pacjentem.
W świetle obowiązujących przepisów prawnych64 stosowana w ZOL praktyka była nieprawidłowa, przepis
ten nie uzależnia bowiem dokonywania wpisu od zmian zachodzących w procesie leczenia i opieki nad
pacjentem, a stan jego zdrowia powinien być odpowiednio monitorowany i dokumentowany.

Zauważyć należy, że stosownie do wymagań w zakresie udzielania gwarantowanych świadczeń
w ramach opieki długoterminowej „aktualna ocena pacjenta, potwierdzana datą, pieczątką
i podpisem lekarza przeprowadzającego badanie kontrolne dokonywana powinna być nie mniej
niż dwa razy w tygodniu”.
Brak odnotowania wszystkich badań lekarskich w dokumentacji medycznej nie pozwala
na jednoznaczną weryfikację faktu ich wykonania i dokonania ocen stanu zdrowia wszystkich
pacjentów ZOL z częstotliwością co najmniej 2 razy w tygodniu.
63 Za nieczytelne uznane zostały zapisy, których nie mogła odczytać osoba wyznaczona przez dyrektora zakładu do udziału
w badaniu przez NIK dokumentacji medycznej.
64 Określonych w załączniku nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej – Dz. U.
poz. 1480, ze zm., wcześniej – załącznik nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. Nr 140,
poz. 1147, ze zm.).
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Wynik badania prowadzenia i przetwarzanie dokumentacji medycznej w stacjonarnej opiece
długoterminowej w wersji graficznej – stanowi załącznik nr 6.
3.2.2. Organizacja procesu udostępniania dokumentacji medycznej
Świadczeniodawcy zorganizowali procedurę udostępniania dokumentacji medycznej według
ustalonych przez siebie zasad o różnym stopniu szczegółowości.
Większość z nich (18) tę procedurę zamieściło w regulaminie udostępniania dokumentacji
medycznej i/lub regulaminie organizacyjnym jednostki, inni zawarli ją w zarządzeniach dyrektorów
jednostek (4), lub w regulaminie obiegu dokumentacji (którego postanowienia obowiązywały
również w procedurze udostępniania DM).
yy Jeden ze świadczeniodawców, tj. Wojewódzki Szpital we Włocławku procedurę tę wprowadził dopiero
w trakcie kontroli NIK, tj. od 8 czerwca 2015 r. zarządzeniem wewnętrznym dyrektora szpitala nr 89/2015.
W okresie wcześniejszym w szpitalu nie obowiązywał regulamin udostępniania dokumentacji medycznej.
yy Natomiast inny świadczeniodawca (NZOZ AVEE-MED. S.C. w Niechobrzu) zadeklarował, że dopiero opracuje
zasady udostępniania DM.

Tylko w przypadku 14 świadczeniodawców wskazano w ich strukturze jednostkę organizacyjną,
której powierzono realizację zadań związanych z udostępnianiem DM (np. dział statystyki
medycznej, archiwum jednostki, dział metodyczno-organizacyjny). Pozostali wyznaczyli do tego
celu poszczególnych pracowników (np. rejestratorki, pielęgniarki, pracowników administracyjnych).
Za udostępnienie dokumentacji medycznej świadczeniodawcy (23) pobierali opłaty (tylko jeden
świadczeniodawca, tj. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi w Katowicach
nie pobierał opłat). Zasady ustalania wysokości opłaty podawane były przeważnie w regulaminie
organizacyjnym świadczeniodawcy i wynikały z u.p.p.65.
Zauważyć jednak należy, że w ustawie nie określono 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 okresie objętym kontrolą wysokość opłaty była zróżnicowana u poszczególnych
świadczeniodawców i wynosiła od 0,5 zł do 0,81 zł za jedną stronę kopii DM i od 5,0 zł do 8,1 zł
za jedną stronę wyciągu lub odpisu DM. We wszystkich analizowanych przypadkach wysokość
opłaty za udostępnienie DM ustalona była prawidłowo, zgodnie z zasadami określonymi w u.p.p.,
a więc nie przekraczała wynikającej z tej ustawy maksymalnej wysokości.
Niektórzy świadczeniodawcy (8 spośród 23 pobierających opłatę) nie określili w regulaminie
organizacyjnym wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej mimo, iż obowiązek
ten wynika z u.o.d.l.66.

65 Art. 28 ust. 4 u.p.p. stanowi – Maksymalna wysokość opłaty za:
1) jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia
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w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
2) jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym
mowa w pkt 1;
udostępnienie
dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego
3)
wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.
66 Art. 24 ust. 1 pkt 9 u.o.d.l.
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yy Dyrektorzy tłumaczyli ten fakt „przeoczeniem”, a inni świadomym działaniem aby po każdej aktualizacji
opłaty nie zmieniać regulaminu organizacyjnego i dlatego jej wysokość podawali tylko w zarządzeniach,
w wywieszanych w cennikach, lub na tablicy informacyjnej. Jeden ze świadczeniodawców podał informacje
o wysokości opłat za udostępnienie DM dopiero w trakcie kontroli NIK.

Tylko 15 świadczeniodawców sukcesywnie aktualizowało wysokość opłaty w oparciu o komunikaty
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w poprzednim kwartale, natomiast ośmiu świadczeniodawców utrzymało stałą
wysokość opłaty w całym okresie objętym kontrolą.
Obecnie obowiązujące przepisy nie precyzują w jakiej formie (ustnej czy pisemnej) pacjenci i/lub
osoby przez nich upoważnione67 oraz inne podmioty68 (np. ZUS, sąd, prokuratura, towarzystwa
ubezpieczeniowe) mogą ubiegać się o udostępnienie im dokumentacji medycznej; np. czy mają
składać wnioski na piśmie, czy wystarczy ustna prośba o tę dokumentację. W związku z powyższym
niektórzy świadczeniodawcy udostępniali DM pacjentom na podstawie ich ustnych próśb (które
nigdzie nie były odnotowywane) lub na podstawie wniosków złożonych na piśmie (wg wzoru
opracowanego przez świadczeniodawcę).
Natomiast wszyscy świadczeniodawcy udostępniali DM innym podmiotom (np. ZUS, sądy,
prokuratury, policja) na podstawie ich pisemnych wniosków.
Zauważyć należy, że policja nie jest wymieniona w art. 26 ust. 3 u.p.p. jako podmiot upoważniony
do udostępniania jej dokumentacji medycznej pacjentów. Świadczeniodawcy udostępniali jednak
policji dokumentację na podstawie pisemnych wniosków, w których wnioskodawca powoływał się
na art. 15 § 1 i § 2 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego69. Ponadto informacje
o stanie zdrowia oraz sporządzane orzeczenia o doznanych obrażeniach przekazywane były
na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji70.
Rejestr wniosków złożonych na piśmie przez pacjentów oraz przez inne podmioty
o udostępnienie DM prowadziło tylko 14 świadczeniodawców. Pozostali nie rejestrowali wniosków
lub ich wpływ ewidencjonowany był w ogólnej księdze pism wchodzących. Świadczeniodawcy
ci nie prowadzili również żadnego rejestru pacjentów i innych podmiotów ubiegających się
o udostępnienie DM. Fakt ten dyrektorzy tłumaczyli brakiem przepisu prawnego w tym zakresie.
Żadne przepisy prawne nie precyzują, czy i w jakiej formie informacja na temat zasad
udostępniania DM powinna być podawana do wiadomości pacjentom i innym uprawnionym
podmiotom. W związku z powyższym niektórzy świadczeniodawcy zamieszczali te informacje
na tablicy ogłoszeń wywieszonej w widocznym miejscu (np. na korytarzu, w holu głównym)
i lub na stronie internetowej (cztery szpitale), a niektórzy (np. Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze w Warszawie, SP CSK w Warszawie, przychodnia ALDEMED Centrum Medyczne
w Zielonej Górze) w ogóle nie podawali tych informacji do wiadomości publicznej. Jedynie
na życzenie zainteresowanych udostępnieniem DM informowali ich o obowiązujących zasadach
oraz wysokości opłat pobieranych z tego tytułu. Ponadto zarządzenia dyrektorów regulujące
te kwestie udostępniane były zainteresowanym do wglądu na ich życzenie.
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie DM, świadczeniodawcy winni udostępniać dokumentację
medyczną wnioskodawcom „bez zbędnej zwłoki”71.
67
68
69
70
71

„Pacjenci i/lub osoby przez nich upoważnione” – zwani dalej w skrócie „pacjenci”.
Podmioty wymienione w art. 26 ust. 3 u.p.p.
Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555 ze zm.).
Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 355, ze zm.).
§ 78 uchylonego i obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie DM.
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Pojęcie to nie jest jednoznacznie zdefiniowane, dlatego też 10 świadczeniodawców określiło czas
udostępnienia DM według własnego uznania. Niektórzy z nich ograniczyli się do stwierdzenia
(np. w regulaminie organizacyjnym, zarządzeniach, instrukcjach), że dokumentację udostępnia się
„bez zbędnej zwłoki”, „w terminie ustalonym z wnioskodawcą” lub „w terminie zgodnie z kodeksem
postępowania administracyjnego”, a inni określali liczbę dni na realizację wniosku, np. „w ciągu
od 3 do 5 dni”, „w ciągu 14 dni” lub „nie później niż w ciągu miesiąca”.
Stwierdzono jednak przypadki, w których świadczeniodawcy nie dotrzymywali ustalonych przez
siebie terminów; czas udostępnienia DM był znacznie wydłużony. Natomiast u pozostałych
świadczeniodawców (4) i tych, którzy nie rejestrowali wniosków (10) nie można było ustalić w jakim
czasie od złożenia wniosku dokumentacja była udostępniana (brakowało dat wpływu wniosku
i/lub daty udostępnienie DM).
yy W NZOZ MEDICUS – w „instrukcji wydawania kopii DM” zapisano, że „o udostępnienie kopii DM
pacjenci występują z ustną prośbą”; nie określono jednak osób i komórek organizacyjnych Zakładu
odpowiedzialnych za przyjmowanie „próśb pacjentów” oraz prowadzenie ewidencji wydanych kopii.
Natomiast w „instrukcji wydawania pacjentom oryginałów DM” zapisano, że oryginały są udostępniane
po złożeniu podania do dyrektora i wyrażeniu zgody.

Kopie dokumentacji medycznej były zawsze potwierdzane za zgodność z oryginałem tylko
w przypadkach gdy oryginał DM był udostępniany wnioskodawcom, a kopia pozostawała
u świadczeniodawcy.
Niektórzy świadczeniodawcy udostępniali DM pacjentom dopiero po wyrażeniu zgody lub
wydaniu decyzji przez kierownika/dyrektora jednostki, a w razie jego nieobecności – osoby przez
niego upoważnionej (np. PRINN Sp. z o.o. NZOZ „Poliklinika Dąbrowska” w Dąbrowie Górniczej,
Wojewódzki Szpital we Włocławku, Samodzielny Publiczny ZOZ w Przeworsku, 105 Kresowy Szpital
Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach72).
Zauważyć należy, że u.p.p. nie przewiduje ograniczeń w udostępnianiu dokumentacji medycznej
tzn. nie stawia wymogu uzyskania zgody (wydania decyzji) w tym zakresie dyrektora placówki
medycznej (lub osób przez niego upoważnionych).
yy 105 Kresowy Szpital Wojskowy w Żarach – stosownie do § 58 rozporządzenia MON w sprawie DM z dnia
18 grudnia 2009 r.73 dokumentacja indywidualna wewnętrzna, jest udostępniana w sposób określony w art. 27
u.p.p. na podstawie decyzji kierownika zakładu lub osoby przez niego upoważnionej.
Rozporządzenie to zostało jednak uchylone z dniem 18 listopada 2014 r. przez rozporządzenie w tej samej
sprawie z dnia 2 października 2014 r.74, w którym w rozdziale 7 udostępnianie dokumentacji nie zawarto
wymogu podjęcia decyzji przez kierownika zakładu lub osoby przez niego upoważnionej w zakresie
udostępnienia dokumentacji.
Pomimo zmiany przepisów wyżej powołanego rozporządzenia, w § 4 pkt 2 zarządzenia Dyrektora Szpitala
numer 43/122/2011 z dnia 23 listopada 2011 r. „w sprawie zasad udostępniania dokumentacji medycznej
oraz ustalenia opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej” nadal pozostaje zapis, że dokumentacja
medyczna udostępniana jest na podstawie decyzji dyrektora Szpitala lub osób przez niego upoważnionych.
Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że wynikało to z przeoczenia zmiany przepisów rozporządzenia w sprawie rodzajów
i zakresu dokumentacji medycznej, wprowadzonych w 2014 r. W najbliższym czasie zarządzenie to zostanie
aktualizowane i dostosowane do obowiązujących przepisów w tym zakresie.

72 105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Żarach – zwany dalej w krócie „105 Szpital Wojskowy w Żarach”.
73 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji
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medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej oraz sposobu jej przetwarzania
(Dz. U. nr 222, poz. 1765).
74 Dz. U. z 2014 r. poz. 1508.
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3.2.2.1. Przechowywanie dokumentacji medycznej
Warunki przechowywania dokumentacji medycznej u niektórych świadczeniodawców (11 spośród
24 objętych kontrolą) nie zabezpieczały jej przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą, a także
przed dostępem osób nieupoważnionych.
yy CSK w Warszawie – Historie chorób pacjentów jednego z kontrolowanych oddziałów przechowywane
były na otwartych półkach w dyżurkach pielęgniarskich tzw. „prześwitach”, bez możliwości ich zamknięcia.
Dopiero w toku kontroli NIK zakupiono zamykane na klucz metalowe szafki, w których umieszczono tę
dokumentację medyczną.
W trakcie kontroli Archiwum Zakładowego SP CSK, przeprowadzonej przez Archiwum Państwowe w Warszawie
w lipcu 2015 r., zwrócono m.in. uwagę, że w trzech z czterech pomieszczeń magazynowych, w których
przechowywana jest dokumentacja medyczna okna nie były zabezpieczone kratami i w jednym z nich nie było
zasłon chroniących akta przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. W zaleceniach pokontrolnych
zobowiązano Szpital do zabezpieczenia drzwi do poszczególnych pomieszczeń magazynowych plombami,
zabezpieczenia okien kratami i zasłonami oraz podjęcia działań, zmierzających do zapewnienia odpowiedniej
temperatury powietrza w archiwum.
yy Wojewódzki Szpital we Włocławku – W dwóch pomieszczeniach otwory okienne nie były okratowane,
a w trzech pomieszczeniach stwierdzono zacieki wodne, które mogły spowodować utratę lub zniszczenie
dokumentacji, zwłaszcza że tylko częściowo nakryto ją folią lub nie zabezpieczono jej wcale.
W Szpitalu nie określono zasad udostępniania kluczy zapasowych do pomieszczeń, w których przechowuje
się dokumentację medyczną.
W ocenie NIK stwierdzony stan faktyczny stwarzał ryzyko dostępu do dokumentacji medycznej osób
nieuprawnionych.
yy Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. – W części pomieszczeń dokumenty archiwalne DM składowano
na podłodze w kartonach lub luzem. Zarząd Szpitala wyjaśniał tę sytuację chwilowym brakiem wystarczającej
powierzchni do jej magazynowania i perspektywą przeniesienia jej do remontowanych aktualnie innych
pomieszczeń.

Szereg nieprawidłowości, w zakresie przechowywania dokumentacji medycznej, stwierdzono
w niepublicznych podmiotach leczniczych, głównie w odniesieniu do dokumentacji archiwalnej.
yy W NZOZ Medicus – Dokumenty przechowywano w drewnianych niezamykanych boksach, ustawionych
w korytarzu na wprost pomieszczenia archiwum, zlokalizowanego w suterenie budynku NZOZ, obok
pomieszczeń administracyjnych, do których dostęp miały także osoby postronne (pacjenci, interesanci).
Stanowiło to naruszenie rozporządzenia w sprawie DM75, w myśl którego podmiot, który sporządził
dokumentację zapewnia odpowiednie warunki zabezpieczające dokumentację przed zniszczeniem,
uszkodzeniem lub utratą i dostępem osób nieupoważnionych.
Dyrektor Operacyjna Zakładu wyjaśniła: „Brak zabezpieczeń dokumentacji medycznej pacjentów wynika
z warunków lokalowych, braku dodatkowych pomieszczeń na dokumentację”.
yy MED-LUX Sp. z o.o. w Przeźmierowie – większość dokumentacji medycznej w archiwum znajdowała się
w niezamykanych kartonach, leżących na otwartych regałach.

Niektórzy świadczeniodawcy (13 spośród 24 objętych kontrolą) właściwie zabezpieczyli
dokumentację medyczną przed zniszczeniem, utratą, a także dostępem osób nieupoważnionych.
Dokumentację przechowywano w zamykanych na klucz pomieszczeniach, do których dostęp miały
tylko upoważnione osoby (np. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ
w Poznaniu, Samodzielny Publiczny ZOZ w Przeworsku).
Wyniki kontroli wskazały, że dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej zabezpieczona
i przechowywana była w sposób prawidłowy.
yy W SZPZLO WT w Warszawie – ustalono, że:
– w pomieszczeniach, w których znajdowały się serwery, do obsługi informatycznej zawierające m.in. dane
pacjentów, zamontowane były metalowe drzwi i okratowane okna;
– ochronę przed awariami oraz zakłóceniami w sieci energetycznej serwerów zapewniły zasilacze UPS;
75 § 74 rozporządzenia w sprawie DM.
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– pomieszczenia były wyposażone w zamykane szafy;
– kopie bezpieczeństwa centralnych baz danych przechowywane były w dwóch różnych budynkach SZPZLO WT;
– każde pomieszczenie było wyposażone w klimatyzację;
– budynki są dozorowane.
Dla zapewnienia poufności, integralności i sporządzania danych w systemie informatycznym SZPZLO WT
stosuje m.in.: logowanie do systemu, szyfrowanie hasła, system zapory ogniowej na routerach i na stacjach
roboczych oraz ochronę antywirusową, sprawdzanie kopii bezpieczeństwa pod względem przydatności
do odtworzenia danych, wymuszenie systemowe zmiany hasła po 30 dniach, szyfrowanie aplikacji medycznych.
yy Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie – w zakresie
przygotowania do wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej, dane osobowe pacjentów przetwarzane
w systemach komputerowych były zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. Stosowano
mechanizmy kontroli dostępu, ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, wykonywano kopie zapasowe
danych i kontrolowano przepływ informacji na styku z siecią publiczną.
Kopie zapasowe danych z poszczególnych aplikacji były tworzone codziennie (w dni powszednie)
i przechowywane na dysku innego serwera, niż serwer danej aplikacji (serwery te znajdowały się w tym samym
pomieszczeniu – serwerowni). Nie funkcjonował natomiast serwer kopii zapasowych w pokoju administratora
o czym stanowi pkt 3 instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych
osobowych (stanowiącej załącznik do zarządzenia dyrektora WOMP CP-L nr 2/2013 z 5 lutego 2013 r.
w sprawie ochrony danych osobowych). Poza tym nie wymuszono uruchamiania wygaszaczy ekranu ani ich
zabezpieczenia hasłem, o czym stanowi pkt 4 i 5 ww. instrukcji.

3.2.3. Udostępnianie dokumentacji medycznej
Wszyscy świadczeniodawcy wyznaczyli osoby (pracowników), którym powierzyli zadanie
udostępniania dokumentacji medycznej (DM). Niektórzy świadczeniodawcy (trzech spośród
24 objętych kontrolą) imiennie wskazali te osoby76, a inni – tylko ogólnie (np. rejestratorki) nie
precyzując nawet w niektórych przypadkach liczby tych osób.
yy W Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu – za udostępnianie dokumentacji
odpowiedzialni byli ordynatorzy/kierownicy i pracownicy poszczególnych medycznych komórek
organizacyjnych i pracownicy Działu Nadzoru Medycznego.
yy Podobnie wyznaczone zostały osoby w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach.

Dziesięciu świadczeniodawców wyznaczyło do realizacji tego zadania od jednej do czterech osób,
ośmiu – od pięciu do dziewięciu pracowników, a sześciu – od 17 do 65 osób lub nie sprecyzowali
ich liczby. Np.:
yy w ALDEMED Centrum Medycznym w Zielonej Górze77 – wyznaczono 21 osób do udostępniania DM;
yy w 105 Szpitalu Wojskowym w Żarach78 – wyznaczono 38 osób;
yy w Przychodni MEDYK Sp. z o.o. w Stalowej Woli – 65 osób.

Ponadto, w przypadku czterech świadczeniodawców dokumentację medyczną udostępniały
również – w niektórych przypadkach – inne, niewyznaczone i nieupoważnione osoby.
W przypadku 19 świadczeniodawców, osoby wyznaczone do udostępniania DM zostały
przeszkolone i pouczone o ochronie danych osobowych. W aktach tych osób znajdowały się
upoważnienia i oświadczenia, iż zostali przeszkoleni w powyższym zakresie oraz dokumenty
potwierdzające ten fakt.
Natomiast pozostali świadczeniodawcy (pięciu spośród 24 objętych kontrolą) nie organizowali
odrębnych szkoleń w tym zakresie tylko zapoznawali wyznaczonych pracowników z odnośnymi
przepisami i zobowiązywali ich do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których będą
76 PRINN Sp. z o.o. NZOZ Poliklinika Dąbrowska w Dąbrowie Górniczej (zwana dalej w skrócie „PRINN SP. z o.o.”), SP ZOZ
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w Bychawie, Wojewódzki Szpital we Włocławku.
77 ALDEMED Centrum Medyczne w Zielonej Górze – zwana dalej w skrócie „ALDEMED”.
78 105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach – zwany dalej w skrócie „105 Szpitalem Wojskowym”.
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mieli dostęp w związku z wykonywaniem zadań służbowych lub obowiązków pracowniczych
(np. 105 Szpital Wojskowy, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu).
W badanym okresie, do 24 świadczeniodawców objętych kontrolą, wpłynęło co najmniej79 38.713
wniosków o udostępnienie DM, w tym 28.195 wniosków od pacjentów i/lub osób upoważnionych80
(72,8%) i 10.518 wniosków (27,2%) innych podmiotów(np. ZUS, Sąd, Prokuratura, towarzystwa
ubezpieczeniowe).
Do ośmiu szpitali wpłynęło co najmniej 27.951 wniosków (72,2% wszystkich, które wpłynęły), w tym
18.636 wniosków (66,7%) od pacjentów i 9.315 wniosków (33,3%) od innych podmiotów.
Do ośmiu przychodni wpłynęło łącznie co najmniej 10.714 wniosków (27,7% wszystkich,
które wpłynęły), w tym 9.550 wniosków od pacjentów (89,1%) i 1.164 wnioski od innych
podmiotów(10,9%).
Natomiast do ośmiu zakładów opiekuńczo-leczniczych wpłynęło co najmniej 48 wniosków (0,1%),
w tym 9 wniosków od pacjentów (18,8%) i 39 wniosków od innych podmiotów (81,2%).
Pozytywnie zrealizowanych zostało co najmniej 38.077 wniosków (98,4%) spośród tych, które
wpłynęły.
Tylko u jednego świadczeniodawcy stwierdzono, że wnioskodawcy, którym odmówiono
udostępnienia DM odwołali się.
yy CSK w Warszawie – w badanym okresie wpłynęło 3.132 wnioski (w tym 1.590 od pacjentów i 1.542 – od innych
podmiotów) i odmówiono realizacji 324 wniosków.
Jedenastu pacjentów oraz sześć innych podmiotów, którym odmówiono dostępu do dokumentacji medycznej
wniosło odwołania. Czternaście odwołań zostało uwzględnionych (po dostarczeniu upoważnień pacjenta
do wydania dokumentacji medycznej, po uzyskaniu opinii radcy prawnego lub po uzupełnieniu danych
umożliwiających odnalezienie dokumentacji. W trzech przypadkach, podtrzymano decyzję o odmowie.
W żadnym przypadku nie odwołano się do Sądu.

Przyczyną złożenia wniosków o udostępnienie DM przez pacjentów, była przeważnie kontynuacja
leczenia u innych świadczeniodawców, konieczność przedłożenia DM komisji lekarskiej lub komisji
ds. orzekania o niepełnosprawności, a także starania o uzyskanie odszkodowania za wypadek.
Nadmienić jednak należy, że pacjenci przeważnie nie wskazywali przyczyn złożenia wniosku.
Wnioski o udostępnienie dokumentacji związane były również z prowadzonymi postępowaniami
przed sądem lub prokuraturą, roszczeniami z tytułu ubezpieczenia, sprawami emerytalno-rentowymi w ZUS, sprawami prowadzonymi przez policję, a także w związku z postępowaniem
przed okręgową izbą lekarską.
Przyczyną odmów udostępnienia DM pacjentom oraz innym podmiotom był głównie brak
upoważnienia do otrzymania dokumentacji, wcześniejsze przekazanie dokumentacji innym
podmiotom/organom (np. prokuraturze), zaginięcie dokumentacji, a także rezygnacja z odbioru
dokumentacji.
Dokumentacja medyczna udostępniana była pacjentom przeważnie w formie kopii, a tylko
w nielicznych przypadkach w oryginale (ok. 300 dokumentacji w wersji oryginalnej w okresie
objętym kontrolą).
Nie zawsze wydane pacjentom kopie dokumentacji medycznej były potwierdzone za zgodność
z jej oryginałem. Fakt ten tłumaczono, że żadne przepisy dotyczące dokumentacji medycznej nie
nakładają takiego obowiązku.
79 Nie można jednoznacznie ustalić liczby wniosków o udostępnienie DM i liczby wniosków zrealizowanych, ponieważ

niektórzy świadczeniodawcy nierzetelnie prowadzili rejestry tych wniosków lub nie prowadzili ich wcale.
Wnioski
pacjentów i/lub osób upoważnionych przez nich – zwane dalej w skrócie „wnioskami pacjentów”.
80
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Innym podmiotom (np. sąd, ZUS, prokuratura) udostępniono DM głównie w oryginale.
Świadczeniodawcy udostępniając wnioskodawcom DM w oryginale mieli obowiązek81 wydać ją
za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.
W przypadku wydania oryginału DM, świadczeniodawcy pozostawiali kopię lub pełny odpis
wydanej dokumentacji, a zwrot oryginału zabezpieczali zamieszczając na piśmie przewodnim (do
którego załączali oryginał) klauzulę zobowiązującą uprawniony podmiot do oddania dokumentacji
po jej wykorzystaniu. Jednak, w przypadku braku zwrotu, nie wszyscy świadczeniodawcy
podejmowali działania aby tę dokumentację „odzyskać”.
yy Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o. w Warszawie – W dniu 22 sierpnia 2014 r. Okręgowa
Izba Lekarska (OIL) w Warszawie wystąpiła o udostępnienie oryginału DM w związku z postępowaniem
wyjaśniającym dotyczącym pacjenta ZOL. Spółka przekazała wnioskowane dokumenty 2 września 2014 r.
Do dnia 10 czerwca 2015 r. (tj. do czasu kontroli NIK) dokumenty nie zostały zwrócone przez OIL, a Spółka
nie występowała o ich zwrot.
Członek zarządu wyjaśniła, że o zwrot udostępnionych oryginałów DM, Spółka będzie występować
korespondencyjnie po upływie 3 lat od wydania dokumentów (ustalenie ustne na spotkaniu Zarządu Spółki).
yy CSK w Warszawie – W latach 2013–2015 (do 31 marca) Szpital wydał 30 oryginałów dokumentacji medycznej.
Dwudziestu z nich do dnia 12 sierpnia 2015 r. nie zwrócono. Oryginały dokumentów wydano sądom
okręgowym i rejonowym, prokuraturom okręgowym i rejonowym, komendzie rejonowej policji, okręgowemu
rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej. Szpital nie podejmował działań mających na celu wyegzekwowanie
zwrotu oryginałów dokumentów. Przed wydaniem oryginału dokumentacji medycznej pozostawiono
w archiwum zakładowym kserokopię dokumentacji poświadczoną za zgodność z oryginałem.
yy Wojewódzki Szpital we Włocławku – W badanym okresie Szpital przekazał właściwym organom (sądom,
prokuraturze, ZUS) oryginały dokumentacji medycznej 32 pacjentów (w 2013 r. – 17, w 2014 r. – dziewięciu,
w 1 kwartale 2015 r. – sześciu). Do 30 czerwca 2015 r. Szpitalowi zwrócono dokumenty dotyczące 14 pacjentów,
z tego osiem kompletów przekazanych w 2013 r. i sześć przekazanych w 2014 r. Szpital nie praktykował
wnioskowania o zwrot dokumentacji medycznej przekazanej w oryginale podmiotom zewnętrznym,
ograniczając się do prowadzenia ewidencji wydanych dokumentów.
yy MED-LUX Sp. z o.o. w Przeźmierowie – Do stycznia 2014 r. dokumentacja była przekazywana pacjentom
w celu samodzielnego dokonania kserokopii i nie sporządzano rejestru wydanych dokumentów.
Zabezpieczeniem zwrotu pożyczonej dokumentacji była kaucja pieniężna lub dokument tożsamości. Pacjenci
wypełniali też podania o wydanie dokumentacji medycznej. Po zwrocie dokumentacji, podania były niszczone.
Od lutego 2014 r. dokumentacja była wydawana w oryginale bądź kopiowana przez upoważnionych
pracowników (z tego tytułu pobierano należne opłaty)82 ale od maja 2014 r. w jednostce przyjęto zasadę
niewydawania oryginałów dokumentacji pacjentom.
Według stanu na dzień 20 lipca 2015 r. pacjenci (którym do stycznia 2014 r. udostępniono oryginały DM)
nie zwrócili 82 dokumentacji, w tym 62 – dotyczyły pacjentów leczących się w przychodni prywatnie,
a 20 – pacjentów korzystających ze świadczeń finansowanych przez NFZ (brak było pokwitowań odbioru
dokumentacji, a za datę udostępnienia uznawano datę złożenia wniosku).
W jednostce nie wykonywano kopii lub pełnych odpisów wydanej dokumentacji. Brak było również
skutecznych działań zmierzających do odzyskania niezwróconych dokumentów. Na dzień zakończenia
czynności kontrolnych NIK do zwrotu pozostała jedna dokumentacja pobrana przez pacjenta w 2011 r.,
osiem – pobranych w 2012 r. i 10 – pobranych w 2013 r. oraz 1 – w przypadku której nie można ustalić kiedy
została wydana bo na wniosku o jej udostępnienie nie było daty. Prezes wyjaśniła, że odpisy są dokonywane
w przypadku przekazania dokumentacji do instytucji, np. sądu czy ZUS.
Ustalono również, że jeden z zatrudnionych lekarzy zabierał oryginały dokumentacji medycznej do domu
lub innej pracy w celu ich uzupełnienia i zwracał je po około tygodniu. Postępowanie to było niezgodne
z uchylonym rozporządzeniem w sprawie DM (§ 4 ust. 1) oraz ustalonymi regulacjami wewnętrznymi
dotyczącymi polityki bezpieczeństwa.

81 Art. 27 pkt 3 u.p.p.
82 Ze względu na brak rejestrowania przypadków występowania o dokumentację medyczną, niemożliwe było skontrolowanie,
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Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych83
(ustawa obowiązująca do 28 lutego 2015 r.) dowodu osobistego nie wolno było zatrzymać,
z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie, a zatrzymanie jego bez podstawy prawnej,
w myśl art. 55 ust. 1 pkt 2 tej ustawy było zagrożone karą ograniczenia wolności albo karą grzywny.
Również obecnie obowiązująca ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych84 w art. 79 pkt 2
penalizuje zatrzymanie bez podstawy prawnej cudzego dowodu osobistego.
Ponadto w ocenie NIK, zabieranie przez lekarzy oryginałów dokumentacji medycznej do domu
lub innej pracy w celu jej uzupełnienia nie gwarantuje należytej ochrony danych osobowych85
oraz ogranicza prawa wszystkich pacjentów do dostępu do dokumentacji medycznej. Takie
postępowanie jest niezgodne z § 4 ust. 1 uchylonego i obecnie obowiązującego rozporządzenia
w sprawie DM, który stanowi, że wpisu w dokumentacji dokonuje się niezwłocznie po udzieleniu
świadczenia zdrowotnego.
Niektórzy świadczeniodawcy (10 spośród 24 objętych kontrolą) w ogóle nie prowadzili rejestru
wniosków i/lub rejestru udostępnianej DM, lub – prowadzili je nierzetelnie; np. nie wpisywano
wszystkich wniosków, daty złożenia wniosku i/lub daty jego realizacji, formy udostępnionej DM
(kopia czy oryginał). Tym samym nie można było jednoznacznie ustalić liczby złożonych wniosków,
a także ile zostało zrealizowanych i w jakim czasie.
yy Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Warszawie86 – analiza wpisów
do rejestru udostępnianej DM 90 losowo wybranych wniosków złożonych przez pacjentów (po 30 z każdego
roku objętego kontrolą) wykazała, że niemożliwe było ustalenie czasu oczekiwania na udostępnienie
dokumentacji z powodu niewpisania daty złożenia wniosku lub daty wydania dokumentacji:
w 16 przypadkach – w roku 2013, w 12 przypadkach – w roku 2014 i w 11 przypadkach w I kwartale
2015 r., a także nie podano formy udostępnienia dokumentacji (oryginał/ksero) w odpowiednio 4, 2 i 1
przypadku w poszczególnych latach. Natomiast w przypadku wniosków od innych podmiotów, które
wpłynęły do Sekretariatu Zespołu – nie zawsze odnotowywano daty ich wpłynięcia. Spośród zbadanych
90 wniosków o udostępnienie DM (po 30 z poszczególnych lat objętych kontrolą) w 2013 r. datę wpływu
odnotowano tylko w 7 przypadkach (w 23 brakowało daty), w 2014 r. - tylko w 4 przypadkach, a w I kwartale
2015 r. – tylko w 1 przypadku.
yy NZOZ MEDICUS – np. w I kwartale 2015 r. wpłynęło 11 wniosków od pacjentów, ale czterech nie wykazano
w rejestrach udostępnionej DM, ani nie odmówiono ich realizacji.
W okresie objętym kontrolą wpłynęło również 21 wniosków od innych podmiotów ale w toku kontroli „udało
się odszukać” tylko 5 wniosków.
Dyrektor NZOZ wyjaśniała, że „skoro wnioski rozpatrywane są na bieżąco – to nie ma potrzeby ich
ewidencjonowania”.
Ustalono również, że pracownicy rejestracji poradni specjalistycznych, od 25 stycznia 2013 r. nie
odnotowywali dat wydania kopii DM mimo, iż do 25 maja 2015 r. wydali ją 248 osobom.
Natomiast w rejestrze wypożyczonych historii chorób wykazano udostępnienie oryginałów dokumentacji
medycznej 73 pacjentom w 2013 roku, 74 pacjentom w 2014 roku i 13 do końca I kwartału 2015 roku,
podczas gdy w dokumentacji Zakładu znajdowało się odpowiednio 51, 55 i 11 wniosków o wypożyczenie
dokumentacji. Dyrektor Operacyjna NZOZ wyjaśniała:
„W rejestrze odnotowano wszystkie wnioski, które zostały złożone i rozpatrzone pozytywnie. Część wniosków
nie zawierała daty złożenia i dlatego pewnie została włożona do archiwum wraz z dokumentami dotyczącymi
wcześniejszych lat”. W pięciu przypadkach nie odnotowano zwrotu wypożyczonej DM.
Na uwagę zasługuje również fakt, że nie prowadzono ewidencji DM udostępnionej innym podmiotom.

83
84
85
86

j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.
Dz. U. z 2016 r. poz. 391.
W art. 36 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, ze zm.)
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Warszawie, zwany dalej w skrócie „SZPZLO
w Warszawie”.
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Wyniki specjalistycznych badań diagnostycznych, wydawane były pacjentom na ich ustną prośbę
bezpośrednio po wykonaniu badania lub po czasie niezbędnym na ich opisanie (przez osobę
wykonującą lub lekarza).
Tylko jeden świadczeniodawca (spośród 24 objętych kontrolą) wydawał wyniki badań na podstawie
wniosku złożonego na piśmie (tj. 105 Szpital Wojskowy).
W przypadku niektórych świadczeniodawców zdarzały się przypadki zaginięcia indywidualnej
dokumentacji medycznej pacjentów.
yy CSK w Warszawie – w latach 2013–2015 (do 31 marca) z powodu zaginięcia DM nie udostępniono jej siedmiu
wnioskującym podmiotom87. Historie chorób nie zostały przekazane do Archiwum Zakładowego z Klinik:
Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej (1), Neurologii (3), Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii
(2), Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii (1). W związku z zagubieniem dokumentacji,
czterem wnioskodawcom udzielono żądanych informacji na podstawie innych dokumentów, a trzech pozostałych
wnioskodawców poinformowano, iż trwa postępowanie mające na celu odnalezienie dokumentacji.

Świadczeniodawcy udostępniali DM w różnym czasie od złożenia wniosku w tej sprawie. Niektórzy
z nich, mimo iż przyjęli zasadę udostępnienia DM „bez zbędnej zwłoki”88, to jednak nie zawsze
przestrzegali tej zasady.
yy SZPZLO w Warszawie – w regulaminie organizacyjnym nie określono czasu udostępniania DM, ale przyjęto
zasadę, że wydaje się ją niezwłocznie lub w terminie uzgodnionym z wnioskodawcą. Ustalono jednak,
że Sąd Rejonowy dla Warszawy Praga Północ otrzymał dokumentację po 24 dniach (mimo, że we wniosku
prosił o jej pilne przesłanie), a Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieście – po 57 dniach (po złożeniu
ponaglenia i pod rygorem grzywny), ZUS otrzymał dokumentacje (3) po 34, 21 i 20 dniach, a Towarzystwo
Ubezpieczeniowe – po 29 dniach (mimo, iż prosiło o jej przesłanie w terminie 14 dni).
Dyrektor wyjaśniał te przypadki „przyczynami obiektywnymi” (np. urlop pracownika, choroba pracownika …),
co jednak nie zmienia faktu, że winien podjąć działania aby udostępnić tę dokumentację w jak najkrótszym czasie.
yy Wojewódzki Szpital we Włocławku – pięć wniosków (spośród 60 analizowanych) zrealizowanych zostało
w terminach 37, 44, 30, 30 i 30 dni od dnia złożenia wniosku, a w przypadku pięciu innych wniosków nie można
było ustalić w jakim terminie zostały zrealizowane ponieważ nie odnotowano daty wpływu tych wniosków.
W Szpitalu nie było formalnie uregulowanej procedury udostępniania DM. Dopiero w toku kontroli NIK
(tj. 8 czerwca 2015 r.) wprowadzono w Szpitalu pisemną procedurę w tym zakresie.

W okresie objętym kontrolą realizacja obowiązku udostępniania dokumentacji medycznej przez
badanych świadczeniodawców nie była przedmiotem kontroli Ministerstwa Zdrowia, Narodowego
Funduszu Zdrowia ani innych organów.
3.2.4. Skargi pacjentów na trudności w dostępie do dokumentacji medycznej
W badanym okresie liczba skarg pacjentów na trudności w udostępnieniu dokumentacji medycznej
złożonych w jednostkach objętych kontrolą była znikoma w porównaniu z liczbą udostępnionych
przez nich dokumentacji (co najmniej 38.077 wniosków zrealizowanych, co stanowiło 98,4%
wszystkich wniosków, które wpłynęły).
Łącznie wpłynęło 19 skarg, w tym sześć – do świadczeniodawców realizujących ambulatoryjną
opiekę zdrowotną (w tym jedna za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta) i 13 – do pięciu
świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresie lecznictwa szpitalnego (w tym 2 skargi
złożone za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta).
Skargi dotyczyły:
−− zagubienia dokumentacji medycznej prowadzonej przez świadczeniodawcę,

87 W związku z zagubieniem, nie udostępniono wnioskowanej dokumentacji medycznej trzem pacjentom, firmie
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−− udostępnienia dokumentacji medycznej i udzielenia informacji o stanie zdrowia pacjenta osobie
nieupoważnionej,
−− odmowy wydania pacjentowi pełnej dokumentacji medycznej,
−− długiego czasu oczekiwania na udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi (nawet
56 dni) lub na przesłanie jej do innego świadczeniodawcy (nawet cztery miesiące),
−− zagubienia dokumentacji medycznej dostarczonej przez pacjenta (np. wyników badań,
zabiegów).
Nie wpłynęła natomiast żadna skarga pacjentów do zakładów opieki długoterminowej
na udostępnianie DM.
Najwyższa Izba Kontroli nie miała zastrzeżeń do sposobu rozpatrzenia skarg.
3.2.5. Przygotowanie do uczestnictwa w Systemie Informacji Medycznej
Przygotowanie świadczeniodawców do uczestniczenia w Systemie Informacji Medycznej (SIM)
badano w 15 publicznych podmiotach leczniczych89.
SIM ma być systemem teleinformatycznym służącym przetwarzaniu danych udostępnianych przez
systemy teleinformatyczne podmiotów leczniczych, które za pośrednictwem SIM mogą uzyskać
dostęp do danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej innych podmiotów90.
Wyniki kontroli wykazały zróżnicowany stopień zaawansowania przygotowań świadczeniodawców
do prowadzenia dokumentacji medycznej wyłącznie w wersji elektronicznej.
Obecnie świadczeniodawcy prowadzą tylko niektóre elementy dokumentacji medycznej
w wersji elektronicznej (ale nie u każdego – te same), niektóre elementy – w wersji elektronicznej
i papierowej, a jeszcze inne – w dalszym ciągu tylko w wersji papierowej.
yy Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu – w Szpitalu do prowadzenia elektronicznej
dokumentacji medycznej wykorzystywany jest system komputerowy ClinINET. Wdrożenie programu rozpoczęło
się w lipcu 2010 r.
Według stanu na sierpień 2015 r., wyłącznie w wersji elektronicznej prowadzone były następujące elementy
dokumentacji medycznej: wyniki badań laboratoryjnych w trakcie hospitalizacji, obserwacje lekarskie (w trakcie
hospitalizacji), karty zleceń lekarskich na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych, karty
indywidualnej opieki pielęgniarskiej, obserwacje pielęgniarskie, wskazówki pielęgnacyjne. W przygotowaniu
była karta parametrów życiowych.
W formie papierowej i elektronicznej prowadzone były: część historii choroby dotycząca przyjęcia do szpitala;
oświadczenia pacjenta o osobie upoważnionej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i dokumentacji
medycznej, karta zleceń lekarskich, obserwacje lekarskie (po wypisaniu chorego), skierowania na badania,
wyniki badań laboratoryjnych (po wypisaniu chorego), wyniki konsultacji, protokół operacyjny, karta
informacyjna z leczenia szpitalnego, skierowanie do szpitala, skierowanie do poradni, a także część wypisowa
historii choroby.
Wyłącznie w formie papierowej prowadzone były: karta gorączkowa, karta przebiegu znieczulenia, zgody
na badania i zabiegi, karta zabiegów fizjoterapeutycznych oraz wyniki EKG.
Dokumenty medyczne generowane w systemie informatycznym nie odpowiadały w pełni wymaganiom
określonym w dokumencie „Reguły biznesowe i walidacyjne określające strukturę dokumentów medycznych
(eRecepta, eSkierowanie i eZlecenie) przetwarzanych na platformie P1”.

Do czasu zakończenia kontroli żaden z badanych świadczeniodawców nie wdrożył systemu
informatycznego przeznaczonego do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
(EDM) spełniającego wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie

89 Zgodnie z założeniami kontroli P/15/061 „Tworzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej”.
90 Art. 10 i 11 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 636, ze zm.)
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wymagań dla Systemu Informacji Medycznej91 (SIM). Dokumenty medyczne (takie jak: recepta
lub skierowanie do pracowni diagnostycznej) generowane z systemu informatycznego
przez pracowników nie były zgodne z wymaganiami i szablonami zawartymi w dokumencie
„Reguły biznesowe i walidacyjne określające strukturę dokumentów medycznych (eRecepta,
eSkierowanie i eZlecenie) przetwarzanych na platformie P1” opublikowanym przez Centrum
Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia na podstawie § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej, który
stanowi, że „administrator systemu SIM określa strukturę logiczną elektronicznej dokumentacji
udostępnianej przez usługodawców w SIM”.
Kierownicy kontrolowanych jednostek wskazywali m.in. na następujące trudności z wdrożeniem
systemu EDM:
−− brak jednoznacznie sprecyzowanych zasad wymiany danych z ogólnokrajowym Systemem
Informacji Medycznej (SIM);
−− brak definicji formatów eksportu danych do SIM;
−− brak doprecyzowania, jaki zakres danych medycznych ma być eksportowany do SIM;
−− brak jednoznacznej informacji, co do których dokumentów wymagany jest podpis elektroniczny,
np. czy do dokumentacji pozostającej w obrębie wewnętrznego systemu informatycznego taki
podpis jest również konieczny?;
−− brak jednoznacznych informacji na temat konieczności stosowania znaczników czasu
podpisywanych elektronicznie dokumentów;
−− wysokie koszty (modernizacja posiadanej infrastruktury informatycznej w zakresie okablowania,
platformy serwerowej, sprzętu peryferyjnego, jak i samego oprogramowania dziedzinowego,
przekracza możliwości finansowe świadczeniodawców; zamierzają oni ubiegać się o uzyskanie
dofinansowania projektów mających na celu wdrożenie nowego systemu informatycznego,
który będzie umożliwiał pełne wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej
w przewidywanym aktualnie terminie, tj. po 31 grudnia 2017 r.)92;
−− brak rzetelnej informacji co do zakresu działania systemu i niewielka ilość szkoleń z tego zakresu,
−− niewskazanie przez ustawodawcę źródeł sfinansowania obowiązku prowadzenia dokumentacji
medycznej wyłącznie w formie elektronicznej;
−− niesprecyzowanie w rozporządzeniu w sprawie dokumentacji medycznej warunków
prowadzenia w formie elektronicznej dokumentacji wymagającej podpisu pacjenta (np. zgody
na zabieg, potwierdzenia odbioru wyników), co może uniemożliwić prowadzenie jej tylko
w wersji elektronicznej;
−− przekonywanie pracowników do zasadności prowadzenia dokumentacji w nowej formie, a także
opór ze strony części starszej kadry lekarskiej, która ma trudności z użytkowaniem komputera.
W ocenie NIK, dotychczasowy niski stopień zaawansowania przygotowań świadczeniodawców
do uczestnictwa w Systemie Informacji Medycznej stwarza ryzyko niezapewnienia u wszystkich
świadczeniodawców pełnej realizacji obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w formie
elektronicznej po 31 grudnia 2017 r.

91 Dz. U. z 2013 r. poz. 463. Rozporządzenie to określa m.in. format elektronicznej dokumentacji medycznej udostępnianej
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4.1 Przygotowanie kontroli
Tworzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej nie było wcześniej przedmiotem odrębnej
kontroli NIK.
Program kontroli opracowany został w oparciu o informacje otrzymane od Rzecznika Praw
Pacjenta i Rzecznika Praw Obywatelskich na temat nieprawidłowości w dokumentacji medycznej
i trudnościami w jej udostępnianiu, zgłaszane przez pacjentów w formie skarg na działalność
świadczeniodawców w tym zakresie.
Przy opracowaniu programu wzięto również pod uwagę informacje otrzymane z 15 Wojewódzkich
Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych 93 na temat utrudnień w orzekaniu
o zdarzeniach medycznych z powodu nieprawidłowości w dokumentacji medycznej będącej
podstawą do orzekania.
Przeprowadzenie kontroli zaplanowano u 24 świadczeniodawców, w tym:
−− realizujących świadczenia w zakresie lecznictwa szpitalnego (szpital wieloprofilowy – 8),
−− realizujących świadczenia POZ i AOS (przychodnia wielospecjalistyczna – 8),
−− realizujących świadczenia opiekuńczo-lecznicze w ramach opieki długoterminowej (8).

4.2 Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli
Kontrolę przeprowadzono w okresie od 18 maja do 15 września 2015 r.
Wystąpienia pokontrolne zostały przekazane wszystkim 24 kierownikom kontrolowanych jednostek.
W wystąpieniach tych NIK wnosiła m.in. o:
1. skuteczne egzekwowanie od lekarzy prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej,
zgodnie z wymaganiami wynikającymi z rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej;
2. przestrzeganie obowiązku odnotowywania w dokumentacji medycznej wszystkich informacji
wymienionych w rozporządzeniu w sprawie dokumentacji medycznej;
3. prawidłową autoryzację wpisów w historii choroby przez osoby udzielające świadczeń
zdrowotnych;
4. uzupełnienie braków formalnych w skontrolowanych kartach historii zdrowia i choroby zgodnie
z rozporządzeniem w sprawie DM;
5. jednoznaczne odnotowywanie w dokumentacji medycznej decyzji pacjenta o upoważnieniu
wskazanych osób do informowania ich o stanie zdrowia i udostępnieniu dokumentacji
medycznej;
6. przestrzeganie obowiązku wypełniania w karcie informacyjnej, w przypadku zgonu pacjenta,
uzasadnienia o wykonaniu lub niewykonaniu sekcji zwłok;
7. zwiększenie nadzoru nad obiegiem dokumentacji w celu wyeliminowania przypadków
zaginięcia dokumentacji medycznej;
8. odpowiedni nadzór nad obiegiem i przechowywaniem zewnętrznej dokumentacji medycznej
dostarczonej przez pacjentów, w celu wyeliminowania przypadków jej zaginięcia;
9. zamieszczenie informacji o zasadach udostępnienia dokumentacji medycznej i opłacie za jej
udostępnienie w widocznym miejscu;
10. podjęcie działań zmierzających do wykluczenia możliwości zabierania przez lekarza oryginałów
dokumentacji medycznej w celu jej uzupełnienia poza miejsce wykonywania świadczeń;

93 Informacji, o której mowa nie nadesłała Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Katowicach.
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11. podjęcie skutecznych działań mających na celu odzyskanie udostępnionych ale niezwróconych
oryginałów dokumentacji medycznej;
12. niezwłoczne udostępnianie dokumentacji medycznej, a także odpowiednie dokumentowanie
procesu jej udostępniania;
13. pisemne informowanie wnioskodawców o odmowie udostępnienia dokumentacji medycznej
i jej przyczynach;
14. zabezpieczenie archiwalnej dokumentacji medycznej przed zniszczeniem, uszkodzeniem
lub utratą i dostępem osób nieupoważnionych i nieuprawnionych;
15. przeprowadzenie szkoleń pracowników, których upoważniono do udostępniania dokumentacji
medycznej, w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych;
16. zintensyfikowanie działań przygotowujących do uczestnictwa w Systemie Informacji Medycznej.
Z odpowiedzi udzielonych przez kontrolowane jednostki94 wynika, że z ogólnej liczby 45 wniosków
pokontrolnych, 32 zostały zrealizowane, 10 pozostawało w fazie realizacji, a 3 wniosków
nie zrealizowano.

94 Stan na dzień 30 marca 2016 r.
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Departament Zdrowia

Delegatura w Białymstoku

Delegatura w Bydgoszczy

Delegatura w Katowicach

2.

3.

4.

Jednostka
organizacyjna NIK

1.

Lp

Dyrektor

–Z
 akład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu, SPZOZ

–Z
 akład Opiekuńczo-Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie
Sióstr św. Jadwigi w Katowicach

–P
 rinn Sp.z o.o. NZOZ „Poliklinika Dąbrowska”
w Dąbrowie Górniczej

– Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.

Dyrektor

Dyrektor

p.o. Dyrektor
Dyrektor

Dyrektor

Dyrektor

– Miejska Przychodnia Specjalistyczna SPZOZ w Toruniu

–W
 ojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. Jerzego
Popiełuszki we Włocławku, SPZOZ

– Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie

– NZOZ „MEDICUS”

– Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach

–S
 tołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o.
w Warszawie

Grażyna Śmiarowska

Bożena Mleczek-Dąbrowska

Marek Bruzdowicz (od 18.06.2015 r.)
Krzysztof Malatyński (od 4.04.2013
do 17.06.2015 r.)
Stefan Kwiatkowski (do 3.04.2013 r.)

Elżbieta Niklińska

Adam Szałanda

Marcin Jakubowski

Dyrektor

–S
 amodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa
Otwartego Warszawa-Targówek

Kierownicy jednostek
kontrolowanych
Ewa Pełszyńska

Pełniona
funkcja
Dyrektor

Jednostka do kontroli

– Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie

Wykaz jednostek objętych kontrolą
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Delegatura w Lublinie

Delegatura w Poznaniu

Delegatura w Rzeszowie

Delegatura
w Zielonej Górze

6.

7.

8.

Jednostka
organizacyjna NIK

5.

Lp

Bartłomiej Gruszka

Dyrektor

– Szpital na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach

– ALDEMED Centrum Medyczne w Zielonej Górze

– 105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Żarach

– NZOZ AVEE-med. S.c. w Niechobrzu

– „Medyk” Sp. z o.o. w Stalowej Woli

– SPZOZ w Przeworsku

–Z
 akład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ
w Poznaniu

– Centrum Medyczne Med.-Lux Sp. z o.o. w Przeźmierowie

–W
 ielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia
z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ w Poznaniu

Piotr Wojtaś

Dyrektor

– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Sławomir Gaik

Józef Więcław

Dyrektor

Dyrektor

Irena Majer

Dyrektor

Anna Rutczyńska-Rumińska

Dyrektor

–W
 ojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie

Andrzej Mielcarek

Kierownicy jednostek
kontrolowanych

Dyrektor

Pełniona
funkcja

– SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Jednostka do kontroli

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2
Charakterystyka stanu prawnego w okresie objętym kontrolą
1. Sposób prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej (DM) przez lekarza określają
przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta95 96.
Do 31 grudnia 2017 r. dokumentacja medyczna może być prowadzona w postaci elektronicznej
lub papierowej. Natomiast po tym terminie – tylko w formie elektronicznej97.
Dokumentację medyczną dzieli się ze względu na zakres gromadzonych danych (indywidualna lub
zbiorcza) oraz miejsce przeznaczenia (wewnętrzna i zewnętrzna)98.
Dokumentacja indywidualna – odnosi się do konkretnych pacjentów korzystających ze świadczeń
zdrowotnych, natomiast dokumentacja zbiorcza – odnosi się do ogółu pacjentów lub określonych
grup pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych (np. rejestry, księgi, formularze, itp.).
Dokumentacja indywidualna obejmuje dokumentację indywidualną wewnętrzną – przeznaczoną
na potrzeby podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych (którą stanowią w szczególności
m.in. historia zdrowia i choroby oraz historia choroby) i dokumentację indywidualną zewnętrzną
– na potrzeby pacjenta korzystającego ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez dany podmiot
(którą stanowią w szczególności m.in. skierowanie do szpitala lub innego podmiotu, skierowanie
na badanie diagnostyczne lub konsultację, karta informacyjna z leczenia szpitalnego).
W indywidualnej dokumentacji zewnętrznej pacjenta, lekarz specjalista odnotowuje również
fakt wydania pacjentowi imiennej informacji dla lekarza p.o.z. 99 o rozpoznaniu, sposobie
leczenia, rokowaniu, okresie stosowania i dawkowania zaordynowanych medykamentów, a także
o wyznaczonych wizytach kontrolnych. Na tej podstawie lekarz rodzinny (p.o.z.) może kontynuować
leczenie rozpoczęte przez specjalistę (np. kardiologa, diabetologa, …) i m.in. przepisywać
pacjentowi recepty na leki refundowane, które zostały mu zlecone w poradni specjalistycznej
(bez takiego wpisu lekarz p.o.z. może wypisać osobie przewlekle chorej leki tylko ze 100
procentową odpłatnością). Kopia wydanej informacji (albo jej dokładny opis) musi być włączona
do indywidualnej wewnętrznej dokumentacji medycznej danego pacjenta, tj. jego historii zdrowia
i choroby100.

95 u.p.p.
96 Art. 41 ust. 2 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 464, ze zm.), zwana
97
98
99
100

dalej „ustawą o zawodzie lekarza”.
Art. 56 u.s.i.w.o.z.
§ 2 uchylonego i obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie DM.
O którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy o świadczeniach zdrowotnych.
Por. przypis 54.
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ZAŁĄCZNIK NR 2
Wykres
nr 1 dokumentacji medycznej wg zakresu gromadzonych danych oraz miejsca jej przeznaczenia
Rodzaje
Rodzaje dokumentacji medycznej wg zakresu gromadzonych danych oraz miejsca jej przezjnaczenia
• pacjent
• przedstawiciel ustawowy
pacjenta
• przedstawiciel faktyczny
pacjenta

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

Dokumentacja
indywidualna zewnętrzna

Dokumentacja
indywidualna wewnętrzna

(recepty, skierowania,
zlecenia, karta informacyjna
z leczenia szpitalnego)

(np. historia zdrowia
i choroby)

Dokumentacja
zbiorcza zewnętrzna

Dokumentacja
zbiorcza wewnętrzna

(sprawozdania
rozliczeniowe
i statystyczne)

(np. księga
oczekujących,
księga chorych)

Świadczeniodawca:
• zakład opieki zdrowotnej
• praktyka lekarska
• sklep ortopedyczny
• apteka

Świadczeniodawca:
• zakład opieki zdrowotnej
• praktyka lekarska
• sklep ortopedyczny
• apteka

Źródło:

W dokumentacji indywidualnej wewnętrznej zamieszcza się lub dołącza do niej101 również:
−− oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie
zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz danych umożliwiających kontakt z tą
osobą albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia,
−− oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji medycznej
lub oświadczenie o braku takiego upoważnienia,
−− oświadczenie pacjenta o w yrażeniu zgody albo zezwolenie sądu opiekuńczego
na przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego,
−− wpis o wydaniu dokumentacji indywidualnej zewnętrznej (lub jej kopię).
Do dokumentacji indywidualnej wewnętrznej włącza się również kopie przedstawionej przez
pacjenta dokumentacji lub odnotowuje się w niej informacje istotne dla procesu diagnostycznego,
leczniczego lub pielęgnacyjnego; włączony dokument nie może być z niej usunięty102.
Wpisu w dokumentacji medycznej dokonuje się niezwłocznie103 po udzieleniu świadczenia
zdrowotnego, w sposób czytelny i w porządku chronologicznym, a każdy wpis – musi zawierać
oznaczenie osoby, która go dokonała (imię i nazwisko, tytuł zawodowy, specjalizację, numer prawa
wykonywania zawodu, podpis). Wpis dokonany w dokumentacji medycznej nie może być z niej
usunięty, a jeśli został błędnie dokonany, to musi być zamieszczona przy nim adnotacja o przyczynie
błędu oraz data i oznaczenie osoby sporządzającej tę adnotację (tj. jej imię i nazwisko, tytuł
zawodowy, uzyskane specjalizacje, numer prawa wykonywania zawodu, podpis).
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101 § 2 ust. 5 i § 8 uchylonego i obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie DM.
102 § 6 ust. 4 i 5 uchylonego i obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie DM.
103 § 4 uchylonego i obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie DM.
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Strony w dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej muszą być numerowane i stanowić
chronologicznie uporządkowaną całość. W przypadku sporządzenia wydruku z dokumentacji
prowadzonej w postaci elektronicznej, strony wydruku również są numerowane104.
Ponadto, każda strona dokumentacji indywidualnej prowadzonej w postaci papierowej jak i każda
strona wydruku z dokumentacji indywidualnej prowadzonej w postaci elektronicznej, winna być
oznaczona co najmniej imieniem i nazwiskiem pacjenta105.
Dokumentacja indywidualna zawiera również oznaczenie podmiotu, oznaczenie pacjenta,
oznaczenie osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych oraz kierującej na badanie, konsultację
lub leczenie, datę dokonania wpisu, informacje dotyczące stanu zdrowia i choroby pacjenta
oraz jego procesu diagnostycznego, leczniczego, pielęgnacyjnego lub rehabilitacji oraz inne
informacje wynikające z odrębnych przepisów106 (np. szczególne uprawnienia do świadczeń opieki
zdrowotnej107 wraz z numerem dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienia)108.
Dokumentacja jest sporządzana przez osoby uprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych
w danym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 109. Dokumentacja wewnętrzna jest
przechowywana przez podmiot, który ją sporządził, a dokumentacja zewnętrzna w postaci zleceń
lub skierowań – przez podmiot, który zrealizował zlecone świadczenia zdrowotne110.
Podmiot ma obowiązek zapewnić odpowiednie warunki zabezpieczające dokumentację przed
zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i dostępem osób nieupoważnionych, a także umożliwiające
jej wykorzystanie bez zbędnej zwłoki 111. Podmiot ma obowiązek udostępnić dokumentację
medyczną podmiotom i uprawnionym organom bez zbędnej zwłoki112.
W przypadku żądania udostępnienia oryginałów tej dokumentacji należy wydać ją
za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu i pozostawić kopię lub pełny
odpis wydanej dokumentacji113.
W przypadku, gdy udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe, odmowa wymaga zachowania
formy pisemnej oraz podania przyczyny114.
Do 31 grudnia 2017 r. dokumentacja medyczna może być prowadzona w postaci elektronicznej, pod
warunkiem prowadzenia jej w systemie teleinformatycznym zapewniającym m.in.: zabezpieczenie
dokumentacji przed uszkodzeniem lub utratą, zachowanie integralności i wiarygodności
dokumentacji, stały dostęp do dokumentacji dla osób uprawnionych oraz zabezpieczenie przed
dostępem osób nieuprawnionych, identyfikację osoby dokonującej wpisu oraz osoby udzielającej
świadczeń zdrowotnych i dokonywanych przez te osoby zmian115.

104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

§ 5 uchylonego i obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie DM.
§ 6 ust. 1–3 uchylonego i obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie DM.
§ 10 uchylonego i obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie DM.
O których mowa w art. 43–46 ustawy o świadczeniach zdrowotnych.
§ 41 ust. 2 obecnie obowiązującego i § 42 uchylonego rozporządzenia w sprawie DM.
§ 37 uchylonego i obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie DM.
§ 73 obecnie obowiązującego i § 72 uchylonego rozporządzenia w sprawie DM.
§ 74 obecnie obowiązującego i § 73 i 74 uchylonego rozporządzenia w sprawie DM.
§ 78 uchylonego i obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie DM.
Art. 27 pkt 3 u.p.p.
§ 79 uchylonego i obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie DM.
§ 80 uchylonego i obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie DM.
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Udostępnienie dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej 116 następuje poprzez:
przekazanie informatycznego nośnika danych z zapisaną dokumentacją lub dokonanie
elektronicznej transmisji dokumentacji lub przekazanie papierowych wydruków – na żądanie
uprawnionych podmiotów lub organów.
Dokumentację prowadzoną w postaci elektronicznej udostępnia się z zachowaniem jej integralności
oraz ochrony danych osobowych. W przypadku, gdy dokumentacja prowadzona w postaci
elektronicznej jest udostępniana w postaci papierowych wydruków, osoba upoważniona przez
podmiot potwierdza ich zgodność z dokumentacją w postaci elektronicznej i opatruje swoim
oznaczeniem (dokumentacja wydrukowana powinna umożliwić identyfikację osoby udzielającej
świadczeń zdrowotnych).
Dokumentację prowadzoną w postaci elektronicznej uważa się za zabezpieczoną jeżeli w sposób
ciągły są spełnione łącznie następujące warunki: jest zapewniona jej dostępność wyłącznie dla
osób uprawnionych, jest chroniona przed przypadkowym lub nieuprawnionym zniszczeniem,
są zastosowane metody i środki ochrony dokumentacji, których skuteczność w czasie ich
zastosowania jest powszechnie uznawana117.
1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz
udzielonych mu świadczeń zdrowotnych118.
W celu realizacji tego prawa, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany
prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną w sposób określony w u.p.p.
i zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji119.
Świadczeniodawca ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną pacjentowi lub jego
przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Natomiast po śmierci
pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta
za życia120.
Świadczeniodawca ma prawo/może udostępnić dokumentację medyczną również m.in. innym
podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna
do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, organom władzy publicznej, Narodowemu
Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym
i wojewódzkim (w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań,
w szczególności kontroli i nadzoru), sądom (w tym sądom dyscyplinarnym), prokuraturom,
lekarzom sądowym i rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej, organom rentowym i zespołom
do spraw orzekania o niepełnosprawności, wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach
medycznych – w związku z prowadzonym postępowaniem, a także zakładom ubezpieczeń
(za zgodą pacjenta) i spadkobiercom (w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką
komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych)121.
Dokumentacja medyczna jest udostępniana: do wglądu (w siedzibie świadczeniodawcy), poprzez
sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii, lub poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem
odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu (jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda
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116
117
118
119
120
121

§ 83 uchylonego i obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie DM.
§ 86 ust. 1 uchylonego i obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie DM.
Art. 23 u.p.p.
Art. 24 u.p.p.
Art. 26 ust. 1 i 2 u.p.p.
Art. 26 ust. 3–6 u.p.p.
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udostępnienia oryginałów tej dokumentacji)122. Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez
sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii świadczeniodawca może pobierać opłatę, którą
sam ustala, z tym że maksymalna jej wysokość: za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji
medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale,
za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego
wynagrodzenia w poprzednim kwartale, a sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji
medycznej na elektronicznym nośniku danych (jeśli świadczeniodawca prowadzi dokumentację
w postaci elektronicznej) – nie może przekraczać 0,0004 123 przeciętnego wynagrodzenia
w poprzednim kwartale.
Nadmienić należy, że w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w związku
z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
w ogóle nie pobiera się opłaty124. Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
ustalonej w sposób określony w u.p.p. musi być określona w regulaminie organizacyjnym podmiotu
wykonującego działalność leczniczą125.
Świadczeniodawca przechowuje dokumentację medyczną – z pewnymi wyjątkami – przez okres
20 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano wpisu), po czym niszczy ją
w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła126.

122
123
124
125
126

Art. 27 u.p.p.
Do dnia 11.12.2015 r. wysokość opłaty nie mogła przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia.
Art. 28 ust. 2a u.p.p.
Art. 24 ust. 1 u.o.d.l.
Art. 29 u.p.p.
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ZAŁĄCZNIK NR 3
Wykaz aktów prawnych, dotyczących kontrolowanej tematyki
1. Ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r.
poz. 186).
2. Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 618, ze zm.).
3. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, ze zm.).
4. Ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (j.t. Dz. U. z 2015 r.
poz. 636, ze zm.).
5. Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 581, ze zm.).
6. Ustawa z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1096).
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (j.t. Dz. U. z 2015 r.
poz. 464, ze zm.).
8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 177, ze zm.),
utraciło moc z dniem 23.12.2015 r. (przez Dz. U. z 2015 r. poz. 1163).
9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu
i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069); weszło
w życie z dniem 23.12.2015 r.
10. 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 222, poz. 1765), uchylone z dniem
19 listopada 2014 r.
11. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 2 października 2014 r. w sprawie rodzajów
i zakresu dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra
Obrony Narodowej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 1508); utraciło moc z dniem
29.02.2016 r. przez Dz. U. z 2015 r. poz. 1163.
12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące
do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484); utraciło moc z dniem
1.01.2016 r.
14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400, ze zm.); weszło w życie z dniem
1.01.2016 r.
15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu
Informacji Medycznej (Dz. U. poz. 463).
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Pierwszy wpis po przyjęciu do szpitalu. 5.
Liczba dni hospitalizacji. 6.
Częstość wpisów lekarskich . 7.
Przerwa pomiędzy wpisami . 8.
Czytelność wpisów . 9.
Wpisy w porządku chronologicznym. 10.
Korekta błędnych wpisów zgodnie z wymogami. 11.
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Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Prezes Trybunału Konstytucyjnego
Prezes Rady Ministrów
Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
Sejmowa Komisja Zdrowia
Senacka Komisja Zdrowia
Minister Zdrowia
Minister Finansów
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Rzecznik Praw Obywatelskich
Rzecznik Praw Pacjenta

14. Przewodniczący Wojewódzkich Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

48

