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1. Informacje wstępne 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, jako jednostka prowadząca 

kluczowy projekt centralny „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania 

Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1)” oraz planująca w perspektywie 

finansowej 2014-2020 wdrożenie projektu, mającego na celu koordynację inicjatyw 

regionalnych w zakresie projektów teleinformatycznych w ochronie zdrowia przeprowadziła 

ankietę wśród podmiotów wykonujących działalność leczniczą w Polsce. 

Ankieta „Badanie stopnia przygotowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

do obowiązków wynikających z ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 

w ochronie zdrowia” miała na celu pozyskanie wiedzy na temat stopnia przygotowania 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą do obowiązków wynikających z ustawy z dnia 

28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. 

Zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie informacji 

w ochronie zdrowia, stanowiącą, iż w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 

w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 i Nr 174, poz. 1039 oraz z 2014 r. poz. 183) 

wprowadza się zmiany mające na celu wydłużenie terminu zobowiązującego usługodawców do 

prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej i zgodnie z zapisami tejże 

ustawy od dnia 31 lipca 2017 r. dokumentacja medyczna indywidualna zewnętrzna może być 

prowadzona jedynie w postaci elektronicznej, konieczne jest przygotowanie się placówek 

ochrony zdrowia do pełnej wymiany danych z Systemem Informacji Medycznej (SIM), o którym 

mowa w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia. Wyniki przedmiotowego badania 

posłużą do oszacowania potrzeb jednostek ochrony zdrowia do dostosowania się do 

obowiązków właściwych w drodze ww. ustawy. 

Ankieta, składająca się z 46 pytań, została przygotowana w Systemie Statystyki Resortowej 

Ministra Zdrowia. Pomioty lecznicze do dnia 2014-10-03 przekazywały do CSIOZ wypełnione 

ankiety. Łącznie wpłynęło 3939 wypełnionych, pozytywnie zweryfikowanych przez system 

ankiet. 

1.1. Zagadnienia odpowiedzialności za dane oraz ich wiarygodności 

Przed rozpoczęciem badania Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 

Zdrowia zwrócił się do przedstawicieli wszystkich Urzędów Marszałkowskich oraz 

Wojewódzkich z pisemną prośbą o przekazanie informacji dotyczącej wypełnienia ankiety, 

odpowiednim podległym podmiotom wykonującym działalność leczniczą. 
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Dodatkowo, podniesienie wiarygodności danych zostało zapewnione poprzez 

umieszczenie w ankiecie rubryk, w których osoby prowadzące, czy też opiekujące się ankietą  

w danym podmiocie, umieszczały informacje o sobie, w tym dodatkowy adres internetowy oraz 

telefon, a także mogły podzielić się swoimi uwagami. Ankieta zawiera także zabezpieczenia 

ograniczające możliwość otrzymania danych nieprawdziwych, niesprawdzonych lub 

nieautoryzowanych. 

2. Charakterystyka podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

W wyniku przeprowadzonego badania, do CSIOZ wpłynęło 3939 wypełnionych, pozytywnie 

zweryfikowanych przez system ankiet. Spośród ankietowanych podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą 83% jako rodzaj działalności wskazało ambulatoryjne świadczenia 

zdrowotne (AŚZ), 11% - stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne (Szpitale), a 6% zakłady 

opiekuńczo-lecznicze (ZOL-e) (rys. 1). Oznacza to, że w badaniu wzięło udział 19% z wszystkich 

AŚZ-ów, 33% z wszystkich szpitali oraz 40% z wszystkich ZOL-i. 

 

Rysunek 1 Rodzaj działalności jednostki, za którą składana jest ankieta 

W przypadku AŚŻ-ów, które dzielą się na przedsiębiorstwa udzielające ambulatoryjnych 

świadczeń zdrowotnych oraz praktyki lekarskie udzielające ambulatoryjnych świadczeń 

zdrowotnych badanie można uznać za reprezentatywne dla przedsiębiorstw (stanowią one 96% 

ankietowanych AŚZ-ów), natomiast nie jest to badanie reprezentatywne dla praktyk lekarskich, 

ponieważ stanowiły tylko 4% badanych. 
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Szpitale, które wzięły udział w badaniu, ze względu na wielkość (liczbę łóżek1) można 

podzielić na  „małe” – w 53%, „średnie” – w 31%, „duże” – 16%. Najwyższa liczba łóżek  

w szpitalu wynosi 1174 łóżek. W przypadku szpitali, wyniki ankiety stanowią dobry obraz 

sytuacji małych szpitali, które stanowią 45% ankietowanych, reprezentatywne wyniki 

otrzymujemy również w grupie szpitali średnich (stanowią 29% badanych) oraz szpitali dużych 

(stanowią 23% ankietowanych). Badanie nie jest natomiast miarodajne dla grupy szpitali 

dziennych (dane pochodzą od 3% ankietowanych). 

Biorąc pod uwagę liczbę ankiet otrzymanych od ZOL-i możemy mówić  

o reprezentatywności badania w tej grupie. 

3. Poziom informatyzacji podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą 

3.1. Dane dotyczące strategii IT 

Ankietowane podmioty lecznicze udzieliły odpowiedzi na pytanie dotyczące przygotowania 

strategii informatyzacji placówki w perspektywie najbliższych lat. Jedynie 38% AŚZ-ów posiada 

strategię informatyzacji, w przypadku pozostałych podmiotów sprawa wygląda nieco lepiej - 

szpitale (54%), ZOL-e (42%) (rys. 2). 

 

Rysunek 2 Czy podmiot leczniczy posiada strategię informatyzacji placówki w perspektywie najbliższych lat? 

Większość badanych szpitali wyodrębniło w swojej strukturze organizacyjnej komórkę do 

spraw IT – 68%, natomiast przeważająca część AŚZ-ów oraz ZOL-i nie ma takiej komórki – 

                                                           
1 małe szpitale to poniżej 200 łóżek, średnie to 201 – 400 łóżek, duże to powyżej 401 łóżek 
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odpowiednio 89% oraz 71% (rys. 3). Dodatkowo wśród podmiotów leczniczych, które 

wyodrębniły komórkę organizacyjną ds. IT, 25% AŚZ-ów, 15% szpitali oraz 30% ZOL-i korzysta  

z outsourcingu usług IT lub współdzielenia Data Center, aplikacji i serwerów z innymi 

placówkami (rys. 4). Analizując podobną zależność wśród podmiotów leczniczych, które nie 

mają wyodrębnionej komórki ds. IT, stwierdzono że 18% AŚZ-ów, 35% szpitali oraz 18% ZOL-i 

korzysta z outsourcingu (rys. 5). 

 

Rysunek 3 Czy w strukturze organizacyjnej podmiotu została wyodrębniona komórka organizacyjna do spraw IT? 

 

 

Rysunek 4 Podmioty lecznicze, które wyodrębniły komórkę organizacyjną do spraw IT oraz odpowiedziały zgodnie z legendą na 
pytanie dotyczące  korzystania z outsourcingu usług IT lub współdzielenia Data Center, aplikacji i serwerów z innymi 

placówkami 
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Rysunek 5 Podmioty lecznicze, które nie wyodrębniły komórki organizacyjnej do spraw IT oraz odpowiedziały zgodnie z 
legendą na pytanie dotyczące  korzystania z outsourcingu usług IT lub współdzielenia Data Center, aplikacji i serwerów z 

innymi placówkami 

Tylko w 34% ankietowanych AŚZ-ów oraz 42% ZOL-i przeprowadzone zostały szkolenia  

z zakresu wykorzystania IT w podmiotach leczniczych. Stosunek ten jest korzystniejszy, kiedy 

rozpatrujemy odpowiedzi szpitali, ponieważ aż w 66% podmiotów takie szkolenia miały miejsce  

(rys. 6). 

 

Rysunek 6 Czy są przeprowadzane szkolenia z zakresu wykorzystania IT w podmiotach leczniczych? 

Przeważająca część ankietowanych szpitali (97%) oraz ZOL-i (81%) posiada stronę www  

i na bieżąco ją aktualizuje, gorzej kwestia ta przedstawia się w przypadku AŚZ-ów, gdzie jedynie 

46% podmiotów deklaruje posiadanie strony internetowej (rys. 7). 
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Rysunek 7 Czy podmiot leczniczy posiada stronę www i na bieżąco ją aktualizuje? 

Jeżeli chodzi o politykę bezpieczeństwa sprawa wygląda nie najgorzej - 76% szpitali oraz 

60% ZOL-i może pochwalić się posiadaniem opracowanej oraz wdrożonej wewnętrznej polityki 

bezpieczeństwa, niestety w przypadku AŚZ-ów proporcja ta jest odwrócona, większość (54%) 

nie wdrożyła takiej polityki w swoich placówkach (rys. 8). 

 

Rysunek 8 Czy podmiot posiada opracowaną i wdrożoną wewnętrzną politykę bezpieczeństwa? 

Pomimo, iż nie wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą wdrożyły strategię 

bezpieczeństwa, to w ostatnim roku nie zidentyfikowano jakichkolwiek incydentów związanych 

z nieuprawnionym dostępem do jednostkowych danych medycznych, o których mowa  

w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia (rys. 9). Jednocześnie w ostatnim roku 

praktycznie nie wystąpiły istotne awarie systemów informatycznych, w skutek których 
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nastąpiłaby utrata jednostkowych danych medycznych, o których mowa w ustawie o systemie 

informacji w ochronie zdrowia. Do utraty danych doszło jedynie w 1% ankietowanych AŚZ-ów 

oraz 2% szpitali (rys. 10). Przyczyną ww. utraty były: uszkodzenia dysku twardego, uszkodzenia 

bazy danych, bądź też awarii sprzętowej serwera, na którym działała baza danych. 

 

Rysunek 9 Czy w okresie ostatniego roku zidentyfikowano jakiekolwiek incydenty związane z nieuprawnionym dostępem do 
jednostkowych danych medycznych, o których mowa w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia? 

 

Rysunek 10 Czy w okresie ostatniego roku wystąpiły istotne awarie systemów informatycznych, w skutek których nastąpiła 
utrata jednostkowych danych medycznych, o których mowa w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia? 

Zdecydowana większość ankietowanych podmiotów leczniczych – 98% AŚZ-ów, 98% 

szpitali i 99% ZOL-i - nie wykorzystuje w swojej działalności systemów wspomagania decyzji 

medycznych (rys. 11). 
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Rysunek 11 Czy podmiot leczniczy wykorzystuje w swojej działalności systemy wspomagania decyzji medycznych? 

 

3.1.1. Podsumowanie 

Na podstawie udzielonych odpowiedzi można stwierdzić, że pod względem planowania 

działań IT najbardziej zaawansowane są szpitale. Ponad połowa z nich posiada strategię 

informatyzacji (54%), przeważająca część ma w strukturze wyodrębnioną komórkę ds. IT (68%), 

a jeżeli nie ma to korzysta z outsourcingu usług IT lub współdzielenia Data Center, aplikacji  

i serwerów z innymi placówkami (35%). W przypadku ZOL-i jest to odpowiednio: strategia 

informatyzacji (46%), komórka IT (29%), outsourcing (18%). Najgorzej sytuacja wygląda w AŚZ-

ach – jedynie 38% z tych podmiotów może pochwalić się strategią informatyzacji, 11% 

wyodrębnioną komórką IT, a 18% AŚZ-ów nie posiadających komórki ds. IT korzysta  

z outsourcingu usług IT lub współdzielenia Data Center, aplikacji i serwerów z innymi 

placówkami. 

Tylko w 34% ankietowanych AŚZ-ów oraz 42% ZOL-i przeprowadzone zostały szkolenia  

z zakresu wykorzystania IT w podmiotach leczniczych. Stosunek ten jest korzystniejszy, kiedy 

rozpatrujemy odpowiedzi szpitali, ponieważ aż w 66% podmiotów szkolenia miały miejsce. 

Przeważająca część ankietowanych szpitali (97%) oraz ZOL-i (81%) posiada stronę www i na 

bieżąco ją aktualizuje. W przypadku AŚZ-ów 46% podmiotów wykorzystuje to narzędzie. 76% 

szpitali, 60% ZOL-i oraz 46% AŚZ-ów posiada opracowaną i wdrożoną wewnętrzną politykę 

bezpieczeństwa. Pomimo to, że odsetek ten nie stanowi zdecydowanej większości to w okresie 

ostatniego roku nie zidentyfikowano jakichkolwiek incydentów związanych z nieuprawnionym 

dostępem do jednostkowych danych medycznych, o których mowa w ustawie o systemie 
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informacji w ochronie zdrowia. Jednocześnie w ostatnim roku praktycznie nie wystąpiły istotne 

awarie systemów informatycznych, w skutek których nastąpiła utrata jednostkowych danych 

medycznych, o których mowa w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia. 

Zdecydowana większość ankietowanych podmiotów leczniczych nie wykorzystuje w swojej 

działalności systemów wspomagania decyzji medycznych. 

 

3.2. Dane techniczne 

We wszystkich badanych podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeważająca 

część pracowników medycznych posiada dostęp do komputera, jest to odpowiednio: AŚZ-y – 

93%, szpitale – 97%, ZOL-e – 91% (rys. 12). Jednocześnie większość tych pracowników posiada 

również dostęp do Internetu: AŚZ-y – 92%, szpitale – 98%, ZOL-e – 88% (rys. 13). Warto również 

wspomnieć, że 27% AŚZ-ów postanowiło umożliwić pracownikom medycznym korzystanie  

z Internetu w stopniu ograniczonym, na to rozwiązanie zdecydowało się również 32% szpitali 

oraz 20% ZOL-i (rys. 14). 

 

Rysunek 12 Czy w podmiocie leczniczym pracownik medyczny posiada dostęp do komputera? 
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Rysunek 13 Czy w podmiocie leczniczym pracownik medyczny posiada dostęp do Internetu? 

 

 

Rysunek 14 Czy w podmiocie leczniczym pracownicy administracji posiadają nieograniczony dostęp do Internetu? 

Ankietowani udzielili szczegółowych informacji dotyczących rodzaju oraz przepustowości 

łącza zapewniającego podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą dostęp do Internetu. 

76% AŚZ-ów oraz 73% ZOL-i posiada asymetryczne łącze, w szpitalach łącze asymetryczne 

występuje w 46% podmiotach, a symetryczne w 54% (rys. 15). Gwarantowany poziom 

prędkości łącza internetowego został zapewniony w 65% AŚZ-ów, 70% szpitali oraz 73% ZOL-i 

(rys. 16). 
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Rysunek 15 Rodzaj łącza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 16 Czy łącze internetowe ma gwarantowany poziom prędkości? 

W 5% AŚZ-ów oraz 2% szpitali funkcjonuje symetryczne łącze internetowe  

o przepustowości poniżej 2 mb/s. Prędkość łącza w granicach 2-30 mb/s ma 63% AŚZ-ów, 56% 

szpitali i 84% ZOL-i, natomiast przepustowość w granicach 30-100 mb/s ma 19% AŚZ-ów, 20% 

szpitali i 11% ZOL-i. Ponad 100 mb/s prędkości łącza internetowego ma 13% AŚZ-ów, 22% 

szpitali oraz 5% ZOL-i (rys. 17). W podmiotach leczniczych, które mają asymetryczne łącze 

internetowe, prędkość wysyłania poniżej 2 mb/s ma 76% AŚZ-ów, 69% szpitali oraz 60% ZOL-i, 

a w granicach 2-30 mb/s 24% AŚZ-ów, 27% szpitali i 40% ZOL-i. 4% szpitali ma prędkość 

wysyłania powyżej 100 mb/s (rys 18). Prędkość pobierania w ankietowanych podmiotach to 

poniżej 2 mb/s w 18% AŚZ-ów i 9% szpitali. W 65% AŚZ-ów, 68% szpitali oraz 50% ZOL-i  
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w granicach 2-30 mb/s a w przedziale 30-100 mb/s – 17% AŚZ-ów, 21% szpitali i 50% ZOL-i. 2% 

szpitali ma prędkość pobierania powyżej 100 mb/s (rys. 19). 

 

Rysunek 17 Prędkość symetrycznego łącza internetowego w podmiocie leczniczym 

 

Rysunek 18 Prędkość wysyłania asymetrycznego łącza internetowego w podmiocie leczniczym 
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Rysunek 19 Prędkość pobierania asymetrycznego łącza internetowego w podmiocie leczniczym 

 

3.2.1. Podsumowanie 

Przeważająca część pracowników medycznych posiada dostęp do komputera, jest to 

odpowiednio: AŚZ-y – 93%, szpitale – 97%, ZOL-e – 91%. Jednocześnie zdecydowana większość 

tych pracowników posiada również dostęp do Internetu. 27% AŚZ-ów, 32% szpitali oraz 20% 

ZOL-i umożliwia pracownikom medycznym korzystanie z Internetu w stopniu ograniczonym.  

Przeprowadzone badanie ankietowe pozwoliło również na zebranie informacji dotyczących 

rodzaju oraz przepustowości łącza zapewniającego podmiotowi wykonującemu działalność 

leczniczą dostęp do Internetu. 76% AŚZ-ów oraz 73% ZOL-i posiada asymetryczne łącze,  

w szpitalach łącze asymetryczne występuje w 46% podmiotach, a symetryczne w 54%. 

Gwarantowany poziom prędkości łącza internetowego został zapewniony w 65% AŚZ-ów, 70% 

szpitali oraz 73% ZOL-i. W zdecydowanej większości podmiotów leczniczych prędkość 

symetrycznego łącza internetowego plasuje się w granicach 2-30 mb/s (63% AŚZ-ów, 56% 

szpitali, 84% ZOL-i), natomiast przepustowość ponad 100 mb/s ma 13% AŚZ-ów, 22% szpitali 

oraz 5% ZOL-i. W podmiotach leczniczych, które mają asymetryczne łącze internetowe, 

większość ankietowanych określiła prędkość wysyłania poniżej 2 mb/s, a jedynie 4% szpitali 

wysyła dane z prędkością powyżej 100 mb/s. Jednocześnie większość ankietowanych wskazała 

na prędkość pobierania w granicach 2-30 mb/s. Tylko 2% szpitali ma prędkość pobierania 

powyżej 100 mb/s. 
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3.3. Współpraca z innymi systemami w zakresie ochrony zdrowia 

Zarówno 36% ankietowanych AŚZ-ów, jak i szpitali wskazało, że ich systemy 

teleinformatyczne komunikują się z innymi systemami w zakresie ochrony zdrowia,  

w przypadku ZOL-i jest to 35% podmiotów (rys. 20). Ankietowani, którzy posiadają systemy 

teleinformatyczne komunikujące się z innymi systemami, zostali poproszeni o wskazanie 

konkretnych systemów z którymi się komunikują. Około 2/3 podmiotów zaznaczyło, że 

komunikuje się z jakimś systemem bez podania jego nazwy, w związku z powyższym poniższa 

analiza odzwierciedla odpowiedzi 1/3 respondentów. 16 systemów AŚZ-ów komunikuje się  

z P2, 263 z ePUAP skrzynką podawczą, a 737 z ePUAP profilem zaufanym. Wśród szpitali:  

6 systemów komunikuje się z P2, 30 z ePUAP skrzynką podawczą, a 49 z ePUAP profilem 

zaufanym. Proporcje te w ZOL-ach wyglądają następująco: 3 systemy komunikują się z P2, 22  

z ePUAP skrzynką podawczą, a 48 z ePUAP profilem zaufanym (rys. 21). Ankietowani mogli 

wskazać dowolną liczbę systemów.   

W kolejnym pytaniu ankietowani wskazali systemy, z którymi planowana jest komunikacja 

systemu podmiotu leczniczego. W przypadku AŚZ-ów: 112 podmiotów wskazało na P1, 61 na 

P2, 219 na ePUAP skrzynkę podawczą, 349 na ePUAP profil zaufany, 131 na inny system, 

natomiast 591 wskazało odpowiedź – nie jest planowana komunikacja z żadnymi systemami. 

Jeżeli chodzi o szpitale: 35 podmiotów wskazało na P1, 27 na P2, 36 na ePUAP skrzynkę 

podawczą, 30 na ePUAP profil zaufany, 29 na inny system, natomiast 54 wskazało odpowiedź – 

nie jest planowana komunikacja z żadnymi systemami. Wśród ZOL-i: 11 podmiotów wskazało 

na P1, 9 na P2, 22 na ePUAP skrzynkę podawczą, 21 na ePUAP profil zaufany, 15 na inny system, 

natomiast 34 wskazało odpowiedź – nie jest planowana komunikacja z żadnymi systemami  

(rys. 22). Ankietowani mogli wskazać dowolną liczbę systemów. 
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Rysunek 20 Czy system teleinformatyczny komunikuje się z innymi systemami w zakresie ochrony zdrowia? 

 

Rysunek 21 Systemy, z którymi komunikuje się system podmiotu leczniczego 
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Rysunek 22 Systemy, z którymi planowana jest komunikacja systemu podmiotu leczniczego 

98% ankietowanych szpitali dostosowało się do przepisów ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie udostępnienia usługi 

elektronicznego potwierdzania uprawnień do dostępu do świadczeń zdrowotnych 

(elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców e-WUŚ), w przypadku AŚZ-ów 

odsetek ten wynosi 88% a ZOL-i 84% (rys. 23). 

 

Rysunek 23 Czy podmiot leczniczy jest przygotowany do elektronicznego potwierdzania uprawnień do dostępu do świadczeń 
zdrowotnych (elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców e-WUŚ)? 
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Niezależnie od rodzaju podmiotu wykonującego działalność leczniczą około 1/4 

ankietowanych potwierdziła, że uruchomiła oraz wykorzystuje Elektroniczną Skrzynkę 

Podawczą z systemu ePUAP (rys. 24).  

 

Rysunek 24 Czy podmiot leczniczy uruchomił i wykorzystuje Elektroniczną Skrzynkę Podawczą z systemu ePUAP? 

W 82% AŚZ-ów oraz 67% ZOL-i systemy informatyczne nie wykorzystują w sposób 

powszechny bezpiecznego podpisu elektronicznego potwierdzonego kwalifikowanym 

certyfikatem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. 

W przypadku szpitali 42% podmiotów wykorzystuje ten rodzaj certyfikacji (rys. 25). Wśród 

pomiotów, które wykorzystują w sposób powszechny bezpieczny podpis elektroniczny 

potwierdzony kwalifikowanym certyfikatem, zdecydowana większość AŚZ-ów – 98% oraz  

ZOL-i – 92% wyposażyła mniej niż 10 pracowników w ww. podpis. W przypadku szpitali w 61% 

podmiotów podpis posiada mniej niż 10 pracowników, w 29% pomiędzy 11 a 100 

pracownikami, a 10% szpitali wyposażyło w podpis powyżej 101 pracowników (rys. 26). 
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Rysunek 25 Czy system informatyczny wykorzystuje w sposób powszechny bezpieczny podpis elektroniczny potwierdzony 
kwalifikowanym certyfikatem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym? 

 

Rysunek 26 Ilu pracowników medycznych zatrudnionych w podmiocie (w którym system informatyczny wykorzystuje w sposób 
powszechny bezpieczny podpis elektroniczny potwierdzony kwalifikowanym certyfikatem) posiada ww. podpis? 

Jedno z pytań pozwalało ankietowanym określić poziom integracji stosowanych rozwiązań 

informatyki medycznej. W przypadku AŚZ-ów: 34% udzieliło odpowiedzi - tak, ale 

wykorzystywany jest jeden główny system informatyczny, 6% - tak, ale integracja dotyczy tylko 

części komórek organizacyjnych, 6% - nie, ale komunikacja pomiędzy rozwiązaniami 

(laboratorium, radiologia, rejestracja) przebiega sprawnie, 11% - nie, stosowanych jest kilka 

niezależnych rozwiązań informatycznych, 43% - nie, brak rozwiązań informatycznych. Wśród 

szpitali odpowiedzi kształtowały się następująco: 44% udzieliło odpowiedzi - tak, ale 

wykorzystywany jest jeden główny system informatyczny, 16% - tak, ale integracja dotyczy tylko 
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części komórek organizacyjnych, 10% - nie, ale komunikacja pomiędzy rozwiązaniami 

(laboratorium, radiologia, rejestracja) przebiega sprawnie, 19% - nie, stosowanych jest kilka 

niezależnych rozwiązań informatycznych, 11% - nie, brak rozwiązań informatycznych. Poziom 

integracji w ZOL-ach ma następującą postać: 31% udzieliło odpowiedzi - tak, ale 

wykorzystywany jest jeden główny system informatyczny, 8% - tak, ale integracja dotyczy tylko 

części komórek organizacyjnych, 3% - nie, ale komunikacja pomiędzy rozwiązaniami 

(laboratorium, radiologia, rejestracja) przebiega sprawnie, 15% - nie, stosowanych jest kilka 

niezależnych rozwiązań informatycznych, 43% - nie, brak rozwiązań informatycznych (rys. 27). 

 

Rysunek 27 Czy rozwiązania informatyki medycznej w podmiocie leczniczym mają charakter zintegrowany? 

 

3.3.1. Podsumowanie 

Zarówno 36% ankietowanych AŚZ-ów, jak i szpitali, a także 35% ZOL-i wskazało, że ich 

systemy teleinformatyczne komunikują się z innymi systemami w zakresie ochrony zdrowia. 

Wśród dokładnie określonych przez ankietowanych systemów, z którymi następuje 

komunikacja, znajdują się systemy: P2 - Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług 

i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych, ePUAP skrzynka podawcza, ePUAP profil zaufany. 

Większość systemów komunikuje się z ePUAP.  

W przyszłości jednostki planują jeszcze komunikację z P1 – Elektroniczną Platformą 

Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych.  

98% szpitali dostosowało się do przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, w zakresie udostępnienia usługi elektronicznego 
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potwierdzania uprawnień do dostępu do świadczeń zdrowotnych (elektroniczna Weryfikacja 

Uprawnień Świadczeniobiorców e-WUŚ), w przypadku AŚZ-ów odsetek ten wynosi 88%,  

a ZOL-i 84%. W 18% AŚZ-ów, 42% szpitali oraz 33% ZOL-i systemy informatyczne wykorzystują 

w sposób powszechny bezpieczny podpis elektroniczny potwierdzony kwalifikowanym 

certyfikatem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. 

 

3.4. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna 

Jedną z najbardziej interesujących kwestii z perspektywy przygotowania podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą do obowiązków wynikających z ustawy z dnia 28 kwietnia 

2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia jest posiadanie przez podmioty rozwiązania 

informatycznego umożliwiającego prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci 

elektronicznej. Jeżeli chodzi o możliwość prowadzenia EDM to kwestia wygląda podobnie  

w przypadku wszystkich ankietowanych jednostek, odpowiednio 24% AŚZ-ów, 25% szpitali oraz 

23% ZOL-i jest obecnie przygotowane do tego obowiązku. 47% AŚZ-ów, 32% szpitali oraz 49% 

ZOL-i nie posiada takich rozwiązań, natomiast 29% AŚZ-ów, 43% szpitali oraz 28% ZOL-i 

zaimplementowało rozwiązania częściowe (rys. 28). Z powyższej analizy wynika, że statystyki  

w tym obszarze niezależnie od rodzajów podmiotów wykonujących działalność leczniczą są 

zbliżone, około ¼ podmiotów wprowadziła EDM, ½ nie wprowadziła, a ¼ ma rozwiązania 

częściowe.  

 

Rysunek 28 Czy podmiot leczniczy posiada rozwiązania informatyczne umożliwiające prowadzenie dokumentacji medycznej  
w postaci elektronicznej? 
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Dane dotyczące rodzaju dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej 

przedstawia Tabela 1. Ankietowani mogli wskazać dowolną liczbę odpowiedzi. Najwięcej 

podmiotów wdrożyło elektroniczną historię choroby (AŚZ-y – 1024, szpitale – 229, ZOL-e – 80), 

historię zdrowia i choroby (AŚZ-y – 718 podmiotów, szpitale – 133, ZOL-e – 34), skierowanie na 

badanie diagnostyczne lub konsultację (AŚZ-y – 709 podmiotów, szpitale – 139, ZOL-e – 29), 

skierowanie do szpitala lub innego podmiotu (AŚZ-y – 648 podmiotów, szpitale – 118, ZOL-e – 

31) oraz zaświadczenie, orzeczenie, opinię lekarską (AŚZ-y – 536 podmiotów, szpitale – 92, ZOL-

e – 26). W postaci elektronicznej najrzadziej występuje karta przebiegu ciąży (AŚZ-y – 44 

podmioty, szpitale – 10, ZOL-e – 2). 

Tabela 1 Rodzaj dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej 

                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                Rodzaj podmiotu Rodzaj podmiotu Rodzaj podmiotu Rodzaj podmiotu leczniczegoleczniczegoleczniczegoleczniczego    
Rodzaj dokumentacji medycznej Rodzaj dokumentacji medycznej Rodzaj dokumentacji medycznej Rodzaj dokumentacji medycznej     
prowadzonej w postaci elektronicznejprowadzonej w postaci elektronicznejprowadzonej w postaci elektronicznejprowadzonej w postaci elektronicznej    

AŚZAŚZAŚZAŚZ----yyyy    SzpitalSzpitalSzpitalSzpitaleeee    ZOLZOLZOLZOL----eeee    

Dokumentacja indywidualna wewnętrzna - historia zdrowia i 
choroby 

718 133 34 

Dokumentacja indywidualna wewnętrzna - historia choroby 1024 229 80 

Dokumentacja indywidualna wewnętrzna – karta noworodka 79 64 6 

Dokumentacja indywidualna wewnętrzna - karta indywidualnej 
opieki pielęgniarskiej 

145 93 31 

Dokumentacja indywidualna wewnętrzna - karta indywidualnej 
opieki prowadzonej przez położną 

105 39 4 

Dokumentacja indywidualna wewnętrzna - karta wizyty 
patronażowej 

137 3 2 

Dokumentacja indywidualna wewnętrzna - karta wywiadu 
środowiskowo–rodzinnego 

121 19 5 

Dokumentacja indywidualna zewnętrzna - skierowanie do szpitala 
lub innego podmiotu 

648 118 31 

Dokumentacja indywidualna zewnętrzna - skierowanie na badanie 
diagnostyczne lub konsultację 

709 139 29 

Dokumentacja indywidualna zewnętrzna - zaświadczenie, 
orzeczenie, opinia lekarska 

536 92 26 

Dokumentacja indywidualna zewnętrzna - karta przebiegu ciąży 44 10 2 

Dokumentacja indywidualna zewnętrzna - karta informacyjna z 
leczenia szpitalnego 

89 212 49 

 

Przeważająca część podmiotów leczniczych nie stosuje międzynarodowych lub krajowych 

standardów elektronicznej dokumentacji medycznej – 89% AŚZ-ów, 75% szpitali oraz 87% ZOL-

i (rys. 29). 
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Rysunek 29 Czy podmiot leczniczy stosuje międzynarodowe lub krajowe standardy elektronicznej dokumentacji medycznej? 

Podmioty stosujące standardy elektronicznej dokumentacji medycznej, poproszone  

o uszczegółowienie swoich odpowiedzi, jako stosowane standardy wymieniły: HL7 (40% AŚZ-

ów, 58% szpitali oraz 57% ZOL-i), DICOM (6% AŚZ-ów, 17% szpitali oraz 17% ZOL-i), ICD 9, ICD 

10 (3% AŚZ-ów, 5% szpitali oraz 13% ZOL-i), a także ogólnikowo wskazały na stosowanie 

standardów krajowych (51% AŚZ-ów, 20% szpitali oraz 13% ZOL-i) (rys. 30). 

 

Rysunek 30 Jakie międzynarodowe lub krajowe standardy elektronicznej dokumentacji medycznej są stosowane przez podmiot 
leczniczy? 

Jedynie 6% AŚZ-ów, 14% szpitali oraz 13% ZOL-i wykorzystuje możliwość przekazywania 

elektronicznej dokumentacji medycznej do innego podmiotu poprzez teletransmisję (rys. 31). 
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kanały komunikacyjne do umawiania wizyt lekarskich lub badań, jest to: 21% w przypadku AŚZ-

ów, 39% szpitali, 16% ZOL-i (rys. 32). 

 

Rysunek 31 Czy podmiot leczniczy wykorzystuje możliwość przekazywania elektronicznej dokumentacji medycznej do innego 
podmiotu poprzez teletransmisję? 

 

 

Rysunek 32 Czy podmiot leczniczy wykorzystuje sieć publiczną Internet lub inne kanały komunikacyjne do umawiania wizyt 
lekarskich lub badań? 

 

3.4.1. Podsumowanie 

Z analizy wynika, że statystyki w obszarze wdrożenia rozwiązań informatycznych 

umożliwiających prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej niezależnie od 

rodzajów podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zbliżone, około ¼ podmiotów 
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wprowadziła EDM, ½ nie wprowadziła, a ¼ ma rozwiązania częściowe. Najwięcej podmiotów 

wdrożyło elektroniczną historię choroby, skierowanie na badanie diagnostyczne lub 

konsultację, skierowanie do szpitala lub innego podmiotu oraz zaświadczenie, orzeczenie, 

opinię lekarską. W postaci elektronicznej najrzadziej występuje karta przebiegu ciąży.  

Przeważająca część podmiotów leczniczych nie stosuje międzynarodowych lub krajowych 

standardów elektronicznej dokumentacji medycznej. Nieliczny odsetek podmiotów, które 

stosują standardy wskazały na implementację: HL7, DICOM, ICD 9, ICD 10 oraz ogólnikowo na 

stosowanie standardów krajowych.  

Jedynie 6% AŚZ-ów, 14% szpitali oraz 13% ZOL-i wykorzystuje możliwość przekazywania 

elektronicznej dokumentacji medycznej do innego podmiotu poprzez teletransmisję. Sieć 

publiczną Internet lub inne kanały komunikacyjne do umawiania wizyt lekarskich lub badań jest 

wykorzystywana przez 21% AŚZ-ów, 39% szpitali oraz 16% ZOL-i. 

 

3.5. Rozwiązania telemedyczne 

Przeważająca większość podmiotów leczniczych odpowiedziała negatywnie na pytanie 

dotyczące wykorzystywania rozwiązań telemedycznych w zakresie swojej działalności, było to 

odpowiednio 96% AŚZ-ów, 75% szpitali oraz 90% ZOL-i (rys. 33). 

 

Rysunek 33 Czy podmiot leczniczy wykorzystuje rozwiązania telemedyczne w zakresie swojej działalności? 

12% AŚZ-ów, 42% szpitali oraz 10% ZOL-i posiada ucyfrowioną diagnostykę obrazową, 

natomiast 6% AŚZ-ów, 28% szpitali i 7% ZOL-i rozwiązania częściowe. Jednocześnie 82% AŚZ-

ów, 30% szpitali oraz 83% ZOL-i nie ucyfrowiło tego procesu (rys. 34). Podmioty, które określiły, 
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że posiadają pełną lub częściowo ucyfrowioną diagnostykę obrazową poproszono o wskazanie 

zakresu ucyfrowienia. Ankietowani mogli wskazać dowolną liczbę odpowiedzi. Respondenci 

najczęściej wyposażyli swoje jednostki w cyfrowy aparat RTG (AŚZ-y – 405 podmiotów, szpitale 

– 225, ZOL-e – 33), cyfrowy tomograf komputerowy (AŚZ-y – 96 podmiotów, szpitale – 184, 

ZOL-e – 24) oraz cyfrowy ultrasonograf kardiologiczny (AŚZ-y – 83 podmioty, szpitale – 68, ZOL-

e – 9) (Tabela 2). 

 

Rysunek 34 Czy podmiot posiada ucyfrowioną diagnostykę obrazową? 

 

Tabela 2 Zakres, w jakim podmiot leczniczy posiada ucyfrowioną diagnostykę obrazową 

                                                                                                                                                                                                                                                                        Rodzaj podmiotu leczniczegoRodzaj podmiotu leczniczegoRodzaj podmiotu leczniczegoRodzaj podmiotu leczniczego    
Zakres, w jakim podmiot Zakres, w jakim podmiot Zakres, w jakim podmiot Zakres, w jakim podmiot     
lllleczeczeczeczniczy niczy niczy niczy posiada ucyfrowioną diagnostykę obrazowąposiada ucyfrowioną diagnostykę obrazowąposiada ucyfrowioną diagnostykę obrazowąposiada ucyfrowioną diagnostykę obrazową 

AŚZAŚZAŚZAŚZ----yyyy    SzpitaleSzpitaleSzpitaleSzpitale    ZOLZOLZOLZOL----eeee    

Cyfrowy angiograf 22 69 5 

Cyfrowy aparat RTG 405 225 33 

Cyfrowy aparat do rezonansu magnetycznego 39 66 10 

Cyfrowy aparat mammograficzny 32 39 5 

Cyfrowy ultrasonograf kardiologiczny 83 68 9 

Cyfrowy tomograf komputerowy 96 184 24 

Cyfrowy ultrasonograf 3 3 0 

Cyfrowy aparat do endoskopii 1 6 0 

Cyfrowy aparat do scyntygrafii 0 3 0 

Cyfrowy PET 0 1 0 

Cyfrowy EEG 2 2 0 
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92% ankietowanych AŚZ-ów oraz 89% ZOL-i nie posiada oprogramowania oraz sprzętu 

komputerowego umożliwiającego przesyłanie danych obrazowych innym świadczeniodawcom 

w formacie DICOM. W przypadku szpitali wyniki wypadają korzystniej, jako że prawie połowa 

badanych – 48% - wymienia dane obrazowe w formacie DICOM (rys. 35). 

 

Rysunek 35 Czy podmiot leczniczy posiada oprogramowanie oraz sprzęt komputerowy umożliwiający przesyłanie danych 
obrazowych innym świadczeniodawcom w formacie DICOM? 

Przeważający odsetek biorących udział w badaniu nie umożliwia konsultacji 

telemedycznych, np.: za pośrednictwem telekonferencji. W przypadku AŚZ-ów jest to 99%, 

szpitali 92% a ZOL-i 98% (rys. 36). Największą różnorodność oferowanych konsultacji prowadzą 

szpitale - 5 oferuje telekonsultacje radiologiczne, 3 telekonsultacje kardiologiczne. Również  

5 AŚZ-ów oferuje telekonsultacje radiologiczne (Tabela 3). 

 

Rysunek 36 Czy podmiot leczniczy umożliwia konsultacje telemedyczne, np.: za pośrednictwem telekonferencji? 
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Tabela 3 Rodzaj oferowanych konsultacji telemedycznych 

                                                                                                                                                                                                                                                                        Rodzaj podmiotu leczniczegoRodzaj podmiotu leczniczegoRodzaj podmiotu leczniczegoRodzaj podmiotu leczniczego    
Rodzaj Rodzaj Rodzaj Rodzaj     
oferowanych konsultacji telemedycznychoferowanych konsultacji telemedycznychoferowanych konsultacji telemedycznychoferowanych konsultacji telemedycznych    

AŚZAŚZAŚZAŚZ----yyyy    SzpitaleSzpitaleSzpitaleSzpitale    ZOLZOLZOLZOL----eeee    

Konsultacje telepatologiczne 0 1 0 

Konsultacje neurochirurgiczne 0 2 0 

Konsultacje hemodynamiczne 1 2 0 

Konsultacje ortopedyczne 2 2 0 

Konsultacje kardiologiczne 2 3 0 

Konsultacje radiologiczne 5 5 1 

 

3.5.1. Podsumowanie 

Jedynie 4% AŚZ-ów, 25% szpitali i 10% ZOL-i wykorzystuje rozwiązania telemedyczne  

w zakresie swojej działalności. 12% AŚZ-ów, 42% szpitali oraz 10% ZOL-i posiada ucyfrowioną 

diagnostykę obrazową. 6% AŚZ-ów, 28% szpitali i 7% ZOL-i posiada rozwiązania częściowe.  

W tej grupie podmioty lecznicze najczęściej wyposażyły swoje jednostki w cyfrowy aparat RTG, 

cyfrowy tomograf komputerowy oraz cyfrowy ultrasonograf. 92% ankietowanych AŚZ-ów oraz 

89% ZOL-i nie posiada oprogramowania oraz sprzętu komputerowego umożliwiającego 

przesyłanie danych obrazowych innym świadczeniodawcom w formacie DICOM. W przypadku 

szpitali wyniki wypadają korzystniej, jako że prawie połowa badanych (48%) wymienia dane 

obrazowe w formacie DICOM. Tylko 1% AŚZ-ów, 8% szpitali oraz 2% ZOL-i umożliwia konsultacje 

telemedyczne, np.: za pośrednictwem telekonferencji. 

 

3.6. Przedmiotowe rejestry medyczne 

76% AŚZ-ów, 72% szpitali oraz 71% ZOL-i nie prowadzi w swoim podmiocie przedmiotowych 

rejestrów medycznych (rys. 37). Wśród jednostek, które prowadzą ww. rejestry, jedynie 13% 

AŚZ-ów, 16% szpitali i 17% ZOL-i dokonało, zgodnie z ustawą o systemie informacji w ochronie 

zdrowia, zgłoszenia prowadzenia rejestru medycznego do CSIOZ (rys. 38). 
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Rysunek 37 Czy w podmiocie prowadzone są jakiekolwiek przedmiotowe rejestry medyczne? 

 

Rysunek 38 Czy dokonano zgłoszenia prowadzenia rejestru medycznego do CSIOZ, właściwej jednostki w przedmiotowym 
zakresie? 

23% AŚZ-ów, 46% szpitali oraz 30% ZOL-i przeprowadziło analizę finansową związaną  

z koniecznością dostosowania się do obowiązków właściwych w drodze ustawy o systemie 

informacji w ochronie zdrowia i zaplanowało odpowiednie środki finansowe na ten cel (rys. 39). 

Podmioty, który przeprowadziły ww. analizę zostały poproszone o oszacowanie kosztów 

dostosowania systemów do obowiązków ustawowych. 71% AŚZ-ów, 55% szpitali oraz 40%  

ZOL-i będzie potrzebowało na ten cel poniżej 3 mln zł, 22% AŚZ-ów, 41% szpitali i 60% ZOL-i 

oszacowało koszty w granicach 3-10 mln zł, natomiast 7% AŚZ-ów i 4% szpitali na poziomie 

powyżej 10 mln zł. Najwyższa wartość wskazana przez szpital to 17 mln zł (rys. 40). 
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Jednocześnie wszyscy ankietowani określili poziom dotychczasowych wydatków na 

dostosowanie podmiotu do wymagań określonych w ustawie o systemie informacji w ochronie 

zdrowia. 28% AŚZ-ów, 30% szpitali oraz 25% ZOL-i dotychczas przeznaczyło na ten cel poniżej  

1 mln zł, 66% AŚZ-ów, 60% szpitali i 71% ZOL-i pomiędzy 1 – 3 mln zł, a 6% AŚZ-ów, 10% szpitali 

oraz 4% ZOL-i powyżej 3 mln zł (rys. 41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 39 Czy podmiot leczniczy przeprowadził analizę finansową związaną z koniecznością dostosowania się do 
obowiązków właściwych w drodze ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia i czy odpowiednie środki finansowe na 

ten cel zostały zaplanowane? 

 

Rysunek 40 W przypadku przeprowadzenia analizy finansowej związanej z koniecznością dostosowania się do obowiązków 
właściwych w drodze ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, proszę o podanie szacowanej wartości dostosowania 

się podmiotu do ww. obowiązków 
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Rysunek 41 Kwota wydatkowana dotychczas przez podmiot na cele wynikające z obowiązku dostosowania do wymagań 
określonych w ustawie o systemie informatyzacji ochrony zdrowia 

6% AŚZ-ów, 47% szpitali oraz 19% ZOL-i ubiegało się o uzyskanie środków finansowych  

z programów unijnych lub dotacji, na sfinansowanie dostosowania się do obowiązków 

wynikających z ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (rys. 42). Wśród tych 

jednostek 68% AŚZ-om, 68% szpitalom i 83% ZOL-om została udzielona wnioskowana dotacja 

(rys. 43).  

 

Rysunek 42  Czy podmiot starał się o uzyskanie środków finansowych na ten cel z innych źródeł (np. programy unijne, 
dotacje)? 
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Rysunek 43 Czy podmiot leczniczy, który starał się o dotację na dostosowanie systemów do ustawy o systemie informacji  
w ochronie zdrowia, ją dostał? 

 

3.6.1. Podsumowanie 

76% AŚZ-ów, 72% szpitali oraz 71% ZOL-i zaznaczyło, że nie prowadzi w swoim podmiocie 

przedmiotowych rejestrów medycznych. Wśród jednostek, które prowadza ww. rejestry 13% 

AŚZ-ów, 16% szpitali i 17% ZOL-i dokonało, zgodnie z ustawą o systemie informacji w ochronie 

zdrowia, zgłoszenia prowadzenia rejestru medycznego do CSIOZ. Jednakże po przeanalizowaniu 

rodzajów rejestrów wymienionych przez ankietowanych, należy stwierdzić że nie są one 

przedmiotowymi rejestrami medycznymi w rozumieniu ustawy o systemie informacji  

w ochronie zdrowia.  

Ankietowani, którzy przeprowadzili analizę finansową związaną z koniecznością 

dostosowania się do obowiązków właściwych w drodze ustawy o systemie informacji  

w ochronie zdrowia i zaplanowali odpowiednie środki finansowe na ten cel oszacowali również 

koszty dostosowania systemów do obowiązków ustawowych. 71% AŚZ-ów oraz 55% szpitali 

będzie potrzebowało na ten cel poniżej 3 mln zł, natomiast 60% ZOL-i oszacowało koszty  

w granicach 3-10 mln zł. Najwyższy koszt dostosowania wskazany przez szpital to 17 mln zł.  

6% AŚZ-ów, 47% szpitali oraz 19% ZOL-i ubiegało się o uzyskanie środków finansowych  

z programów unijnych lub dotacji, na sfinansowanie dostosowania się do obowiązków 

wynikających z ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Wśród tych jednostek 68% 

AŚZ-om, 68% szpitalom i 83% ZOL-om została udzielona wnioskowana dotacja. 

 

0%

50%

100%

AŚZ Szpitale ZOL-e

68% 68%
83%

32% 32%
17%

Czy podmiot leczniczy, który starał się o dotację na dostosowanie Czy podmiot leczniczy, który starał się o dotację na dostosowanie Czy podmiot leczniczy, który starał się o dotację na dostosowanie Czy podmiot leczniczy, który starał się o dotację na dostosowanie 
systemów do ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, systemów do ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, systemów do ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, systemów do ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, 

ją dostał?  ją dostał?  ją dostał?  ją dostał?  

TAK NIE


