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Streszczenie 

 Tworzony w Polsce i Unii Europejskiej system e-zdrowia, którego jednym  

z kluczowych elementów jest elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM) stanowi 

wyzwanie organizacyjne i finansowe zarówno dla podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą, jak i odpowiedzialnych za kreowanie polityki zdrowotnej jednostek samorządu 

terytorialnego i rządu. Proces implementacji systemów informatycznych w sektorze 

zdrowotnym w Polsce musi uwzględniać specyfikę i rolę podstawowej opieki zdrowotnej 

(POZ) będącej fundamentem systemu opieki zdrowotnej. Z uwagi na brak opracowań 

naukowych poruszających tematykę wdrożenia systemu EDM oraz związanych z nim barier  

i korzyści, przyjęto za zasadne zrealizowanie projektu badawczego pn. „Ogólnopolskie 

badanie stopnia informatyzacji świadczeniodawców POZ w Polsce”. Zebrany materiał stał się 

przedmiotem niniejszej rozprawy. 

 Celem pracy była ocena szans i zagrożeń związanych z procesem wdrażania systemu 

EDM w podstawowej opiece zdrowotnej w Polsce określonych z perspektywy 

świadczeniodawców POZ. Dodatkowo ustalono cele szczegółowe ukierunkowane na: ocenę 

poziomu wykorzystania wewnętrznej i zewnętrznej elektronicznej dokumentacji medycznej 

przez świadczeniodawców POZ; ocenę postaw świadczeniodawców POZ wobec 

informatyzacji ochrony zdrowia; ocenę korzyści wynikających z wdrożenia systemu 

elektronicznej dokumentacji medycznej w placówce; ocenę barier związanych z wdrażaniem 

systemu EDM w Polsce. 

 Badanie zrealizowano w oparciu o metodę wywiadów wspomaganych komputerowo 

przy użyciu strony www (CAWI - Computer-Assisted Web Interview). Narzędziem 

badawczym był kwestionariusz ankiety, który składał się z 52 pytań zamkniętych (w tym 

wielokrotnego wyboru), przy czym liczba pytań, na które odpowiadał respondent zależna była 

od stopnia zinformatyzowania badanej placówki. Pytania zostały opracowane w oparciu  

o indykatory e-zdrowia wypracowane przez międzynarodowe forum eksperckie (Ehealth 

Benchmarking workshop, Bonn 2009) i dostosowane do uwarunkowań formalno-prawnych i 



praktyki lekarskiej w Polsce. Grupę badaną stanowili świadczeniodawcy POZ w Polsce. 

Kwestionariusz ankiety, drogą elektroniczną skutecznie otrzymało 5353 badanych 

świadczeniodawców, tj. 90% wszystkich posiadających umowę z NFZ w zakresie świadczeń 

lekarza POZ. Ostatecznie uzyskano odpowiedzi od 1012 respondentów, które włączono do 

analizy. Uzyskane wyniki wskazują na następujący poziom zinformatyzowania placówek 

POZ: 

  63,8% respondentów zbierało dane administracyjne/osobowe pacjentów w postaci 

elektronicznej (tzw. e-kartoteki); 

  możliwość rezerwacji wizyt pacjentów w tzw. e-terminarzach posiadało 38,7% 

badanych; 

  jedynie 4,2% ankietowanych miała możliwość rezerwacji wizyt pacjentów online; 

  możliwość elektronicznego generowania recept z opcją ich drukowania miało 69,5% 

placówek; 

 spośród rodzajów wewnętrznej dokumentacji medycznej najliczniej zbierane  

i przechowywane jako e-dokumentacja były rozpoznania lekarskie wraz z klasyfikacją 

ICD-10 (39,8% badanych), następnie dane dotyczące ordynacji leków oraz ich 

dawkowania (36,3%), pochodzące z wywiadów lekarskich (29,4%), badań 

przedmiotowych (29,1%), pomiarów ciśnienia (27,1%), pomiarów 

antropometrycznych (26,0%),wyników badań laboratoryjnych (26,9%), wyników 

badań EKG/RTG/USG w formie opisów (24,3%), wyników badań endoskopowych w 

formie opisów (18,9%), wyników badań EKG/RTG/USG w formie obrazów (15,3%) 

respondentów, badań endoskopowych w formie obrazów (7,3%); 

 spośród zewnętrznej elektronicznej dokumentacji medycznej ponad 91% 

respondentów otrzymywało wyniki badań laboratoryjnych natomiast możliwość 

przesyłania e-skierowań na badania do laboratorium wykorzystywało jedynie 24,2% 

(był to drugi najbardziej rozpowszechniony rodzaj danych przesyłanych drogą 

internetową). 

 Respondenci wyrażali również swoje opinie nt. korzystania z EDM. Ponad 68% 

uznało, że korzystanie z systemów informatycznych poprawia jakość świadczeń zdrowotnych, 

blisko 80% oczekiwała włączenia obsługi systemów informatycznych  

w ochronie zdrowia do programu edukacji medycznej. Ponadto 81% ankietowanych 

stwierdziło, że korzyści z informatyzacji zostaną osiągnięte gdy wszyscy uczestnicy system 

będą wymieniać dane medyczne poprzez sieć internetową, 65,5% uważało, że systemy 



informatyczne byłyby częściej używane gdyby lekarze POZ mieli więcej szkoleń z tego 

zakresu, a 64,5% ankietowanych zgodziło się ze stwierdzeniem, że w przyszłości 

telemonitoring pozwoli lekarzom na zapewnienie lepszej opieki zdrowotnej osobom 

przewlekle chorym.  

 W odniesieniu do barier wdrożenia EDM respondenci wskazywali na fakt, że koszty 

wdrożenia systemu informatycznego stanowią decydujący czynnik wpływający na jego 

użytkowanie (77,3%). Badani akcentowali brak środków finansowych na implementację 

EDM (67,5%), krótki czas na wdrożenie (42,8%), a także brak szkoleń i informacji nt.  

e-dokumentacji (38,8%) i obawę przed nieprawidłowym działaniem systemu (37,4%).Ponadto 

w badanych placówkach POZ, w których częściowo lub w całości wdrożono system EDM, 

respondenci dostrzegli negatywny wpływ wprowadzonych zmian albo brak wpływu na 

funkcjonowanie placówki - u większości wzrosły koszty funkcjonowania (76,1%), a u ponad 

połowy (59,5%) nie zmieniła się jakość opieki zdrowotnej. 

W badaniu zidentyfikowano również pozytywne strony korzystania z systemów 

informatycznych w POZ. Wdrożenie systemu EDM w badanych placówkach wpływało 

pozytywnie na przebieg pracy personelu - 78,8% respondentów wskazywała na pozytywną 

zmianę własnego przebiegu pracy, a 67,0% personelu pomocniczego (pielęgniarskiego). 

W katalogu trzech najważniejszych korzyści związanych z informatyzacją placówki POZ 

respondenci umieścili: lepszy sposób wystawiania recept (93,2% respondentów), lepszy 

dostęp do dokumentacji medycznej (70,2%) oraz unikanie błędów w dokumentacji medycznej 

(56,8%). 

Na poziom korzystania z poszczególnych funkcjonalności EDM, jak wskazywane 

przez respondentów bariery i korzyści z nimi związane,wpływ miały zmienne o charakterze 

demograficznymi (wiek, płeć), terytorialnym (województwo, miasto/wieś) i organizacyjnym 

(forma organizacyjno-prawna podmiotu oraz jego wielkość). 

W podsumowaniu należy stwierdzić, że proces tworzenia systemu e-zdrowia, którego 

elementem kluczowym jest EDM, powinien uwzględniać specyfikę podstawowej opieki 

zdrowotnej i dostosować go do oczekiwań oraz czynników sprzyjających implementacji, 

wskazywanych przez świadczeniodawców POZ. Przeprowadzona analiza szans i zagrożeń 

procesu wdrażania systemu elektronicznej dokumentacji medycznej w podstawowej opiece 

zdrowotnej określona z perspektywy świadczeniodawców zidentyfikowała więcej zagrożeń 

niż szans. 

 


