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Wprowadzenie 

Prowadzenie e-dokumentacji będzie obo-

wiązkowe od 1 sierpnia 2014 r. 

System informatyczny do zarządzania 

elektroniczną dokumentacją musi: 

 zapewniać zabezpieczenie przed jej 

utratą lub uszkodzeniem, 

 tworzyć kopie zapasowe, które w 

razie awarii elementu infrastruktu-

ry zapewnią możliwość odzyskania utraconych danych, 

 zapewniać kontrolę dostępu, 

 zawierać moduł zarządzania uprawnieniami użytkowników. 
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1. Dokumentacja opiekuna medycznego 

Dokumentacja medyczna dzieli się na: 

 indywidualną – dotyczy ona konkretnego pa-

cjenta korzystającego z usług medycznych wy-

konywanych przez dany szpital czy przychod-

nię, 

 zbiorczą – odnosi się ona do ogółu chorych ko-

rzystających ze świadczeń zdrowotnych w pla-

cówce medycznej lub określonych grup pacjen-

tów; należą do niej księgi, rejestry, formularze 

itp. 

Dokumentacja medyczna indywidualna dzieli się 

również na dwie grupy: 

 wewnętrzną – przeznaczoną na potrzeby za-

kładu; są to w szczególności historia zdrowia i 

choroby, w których dokonuje się wpisów o 

wydaniu pacjentowi niezbędnych dokumen-

tów, np. w trakcie jego wypisywania ze szpitala, lub załącza jej kopie; 

 zewnętrzną – skierowaną do pacjenta; znajdują się w niej: skierowanie do szpi-

tala, na badania diagnostyczne i konsultacje, zaświadczenia, orzeczenia, opinie 

lekarskie oraz karta informacyjna dotycząca przebiegu leczenia szpitalnego; do-

kumentacja musi być prowadzona w sposób czytelny oraz w porządku chronolo-

gicznym; pod każdym wpisem musi być podpis osoby sporządzającej jakiekol-

wiek adnotacje w dokumentacji dotyczącej pacjenta; nie mogą one być usunięte, a 

jeżeli został popełniony błąd, należy go skreślić i opatrzyć datą skreślenia i pod-

pisem osoby dokonującej korekty wpisu.  

Dokumentacja prowadzona przez opiekuna medycznego dotyczy następujących obsza-

rów: 

 diagnozy potrzeb i problemów podopiecznego, 

 analizy zebranych danych i ustalenie działań opiekuńczo-pielęgnacyjnych, 

 realizacji działań podjętych przy podopiecznym (przyjmowanie i realizacja zleceń 

– lekarza, pielęgniarki), dokumentowanie wykonania), 

 ocena wykonywanej pracy. 
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Przykładowa dokumentacja opiekuna medycznego 

Plan działania 

1. Wykaz problemów higienicznych i opiekuńczych chorego: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Wykaz zaplanowanych czynności niezbędnych do wykonania zadania: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Wykaz przyborów i sprzętu potrzebnego do wykonania zadania: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Karta obserwacji i indywidualnej pielęgnacji chorego 

Placówka/oddział Data rozpoczęcia 
………………………………….. ………………………………… 
Imię i nazwisko podopiecznego/pacjenta  Nr historii choroby 
………………………………….. ………………………………….. 
Pesel  
…………………………………..  

 

Data Data 
Zabiegi pielęgnacyjne Godzina Zabiegi pielęgnacyjne Godzina 

Toaleta całego ciała    
Oklepywanie     
Karmienie     
Zmiana pozycji    
Gimnastyka oddechowa    
Podanie basenu/kaczki    
Zmiana pieluchomajtek    
Karmienie     
Słanie łóżka    
Zmiana bielizny osobistej    
Całkowita zmiana bielizny poście-
lowej 

   

Wykonanie okładu    

Rejestracja odleżyn 

Klasyfikacja odleżyn 
Stadium 0 – brak odleżyn – zdrowa skóra  
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Stadium I – zaczerwienienie lub zblednięcie skóry 
Stadium II – odleżyna nieprzekraczająca grubości skóry 
Stadium III – odleżyna drążąca w głąb tkanki podskórnej 
Stadium IV – odleżyna głęboko drążąca do mięśni, powięzi i stawów, niebezpieczeństwo po-
socznicy 

Karta czynności higieniczno-pielęgnacyjnych 

Imię i nazwisko Pesel 

………………………………….. …………………………………. 

 

Czynności higieniczno-
pielęgnacyjne 

Data: Data: Data: 
R P W R P W R P W 

Toaleta ciała częściowa          

Toaleta ciała całkowita          
Zmiana bielizny pościelo-
wej całkowita          

Zmiana bielizny poście-
lowej częściowa          

Zmiana bielizny osobistej          
Ścielenie łóżka          
Okład ciepły          
Okład zimny          
Karmienie           
„+” – czynność wykonana „P” – w południe 
„–” – czynność niewykonana „W” – wieczorem 
„R” – rano 
 

 

Źródło: http://moipip.org.pl/kolegium/files/historia_zdrowia_i_choroby.pdf 

Potrzebne druki można znaleźć na stronach: 

 http://moipip.org.pl/kolegium/dokumentacja_pielegniarki.html, 

 http://przychodnia-trzykotwice.pl/druki-i-formularze-do-pobrania/. 
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2. Przepisy prawa dotyczące dokumentacji 

Podstawa prawna 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o 

zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 

nr 91, poz. 408 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 

dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie 

rodzajów dokumentacji medycznej 

w zakładach opieki zdrowotnej, 

sposobu jej prowadzenia oraz 

szczegółowych warunków jej udo-

stępniania (Dz.U. nr 88, poz. 966, z późn. zm). 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i 

zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania 

Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecz-

niku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r., nr 52, poz. 417 i nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. nr 96, 

poz. 620) zarządza się, co następuje:  

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1 

Dokumentacja medyczna, zwana dalej „dokumentacją”, jest prowadzona w postaci elek-

tronicznej lub w postaci papierowej.  

§ 2 

1. Dokumentację stanowi:  

1) dokumentacja indywidualna – odnosząca się do poszczególnych pacjentów ko-

rzystających ze świadczeń zdrowotnych; 

2) dokumentacja zbiorcza – odnosząca się do ogółu pacjentów lub określonych grup 

pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych. 

2. Dokumentacja indywidualna obejmuje:  

1) dokumentację indywidualną wewnętrzną – przeznaczoną na potrzeby podmiotu 

udzielającego świadczeń zdrowotnych, zwanego dalej „podmiotem"; 
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2) dokumentację indywidualną zewnętrzną – przeznaczoną na potrzeby pacjenta 

korzystającego ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot. 

3. Dokumentację indywidualną wewnętrzną stanowią w szczególności:  

1) historia zdrowia i choroby; 

2) historia choroby; 

3) karta noworodka; 

4) karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej; 

5) karta indywidualnej opieki prowadzonej przez położną; 

6) karta wizyty patronażowej; 

7) karta wywiadu środowiskowo-rodzinnego. 

4. Dokumentację indywidualną zewnętrzną stanowią w szczególności:  

1) skierowanie do szpitala lub innego podmiotu; 

2) skierowanie na badanie diagnostyczne lub konsultację; 

3) zaświadczenie, orzeczenie, opinia lekarska; 

4) karta przebiegu ciąży; 

5) karta informacyjna z leczenia szpitalnego. 

5. W dokumentacji indywidualnej wewnętrznej dokonuje się wpisu o wydaniu doku-

mentacji indywidualnej zewnętrznej lub załącza jej kopie.  

§ 4 

1. Wpisu w dokumentacji dokonuje się niezwłocznie po udzieleniu świadczenia zdro-

wotnego, w sposób czytelny i w porządku chronologicznym.  

2. Każdy wpis w dokumentacji opatruje się oznaczeniem osoby dokonującej wpisu, 

zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3.  

3. Wpis dokonany w dokumentacji nie może być z niej usunięty, a jeżeli został dokona-

ny błędnie, zamieszcza się przy nim adnotację o przyczynie błędu oraz datę i ozna-

czenie osoby dokonującej adnotacji, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3.  

§ 5 

Strony w dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej są numerowane i stanowią  

chronologicznie uporządkowaną całość. W przypadku sporządzania wydruku z doku-

mentacji prowadzonej w postaci elektronicznej, strony wydruku są numerowane.  
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§ 6 

1. Każdą stronę dokumentacji indywidualnej prowadzonej w postaci papierowej ozna-

cza się co najmniej imieniem i nazwiskiem pacjenta. W przypadku sporządzania wy-

druku z dokumentacji indywidualnej prowadzonej w postaci elektronicznej, każdą 

stronę wydruku oznacza się co najmniej imieniem i nazwiskiem pacjenta.  

2. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie tożsamości pacjenta, w dokumentacji dokonuje się 

oznaczenia „NN", z podaniem przyczyny i okoliczności uniemożliwiających ustalenie 

tożsamości.  

3. Do dokumentacji indywidualnej wewnętrznej włącza się kopie przedstawionej przez 

pacjenta dokumentacji lub odnotowuje się zawarte w niej informacje istotne dla pro-

cesu diagnostycznego, leczniczego lub pielęgnacyjnego.  

4. Dokument włączony do dokumentacji indywidualnej wewnętrznej nie może być z 

niej usunięty.  

§ 7 

1. Nazwa i numer statystyczny rozpoznania choroby, problemu zdrowotnego lub urazu 

są wpisywane w dokumentacji według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji 

Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta.  

2. Numer statystyczny, o którym mowa w ust. 1, składa się z pięciu znaków, przy czym 

po trzech pierwszych znakach czwarty znak stanowi znak kropki. W przypadku gdy 

rozpoznanie posiada trzyznakowe rozwinięcie należy podać trzy znaki.  

§ 8 

W dokumentacji indywidualnej wewnętrznej zamieszcza się lub dołącza do niej:  

1. oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o 

jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imie-

nia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, 

albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia; 

2. oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji, 

ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenie o braku 

takiego upoważnienia; 
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3. oświadczenie pacjenta o wyrażeniu zgody albo zezwolenie sądu opiekuńczego na 

przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego, na zasa-

dach określonych w rozdziale 5 ustawy. 

§ 9 

1. Osoba kierująca na badanie lub konsultację przekazuje podmiotowi, do którego kie-

ruje pacjenta, wraz ze skierowaniem, informacje z dokumentacji indywidualnej we-

wnętrznej pacjenta niezbędne do przeprowadzenia tego badania lub konsultacji.  

2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1; 

2) oznaczenie pacjenta, zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy; 

3) oznaczenie rodzaju podmiotu, do którego kieruje się pacjenta na badanie lub 

konsultację; 

4) inne informacje lub dane, w szczególności rozpoznanie ustalone przez lekarza 

kierującego lub wyniki badań diagnostycznych, w zakresie niezbędnym do prze-

prowadzenia badania lub konsultacji; 

5) datę wystawienia skierowania; 

6) oznaczenie osoby kierującej na badanie lub konsultację, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 

3. Podmiot przeprowadzający badanie lub konsultację przekazuje podmiotowi, który 

wystawił skierowanie, wyniki tych badań lub konsultacji.  

§ 10 

1. Dokumentacja indywidualna, jeżeli przepisy rozporządzenia nie stanowią inaczej, 

zawiera:  

1) oznaczenie podmiotu: 

a) nazwę podmiotu, 

b) adres podmiotu, wraz z numerem telefonu, 

c) kod identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm. 2), zwany dalej „kodem resorto-

wym”, stanowiący I część systemu resortowych kodów identyfikacyjnych - w 

przypadku zakładu opieki zdrowotnej, 

d) nazwę jednostki organizacyjnej oraz jej kod resortowy stanowiący V część 

systemu resortowych kodów identyfikacyjnych – w przypadku zakładu opieki 

zdrowotnej, 
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e) nazwę komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych, 

oraz jej kod resortowy – w przypadku zakładu opieki zdrowotnej, 

f) numer wpisu do rejestru prowadzonego przez okręgową izbę lekarską – w 

przypadku indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej 

praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej, 

g) numer wpisu do rejestru prowadzonego przez okręgową izbę pielęgniarek i 

położnych – w przypadku indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych, 

indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych i grupowej 

praktyki pielęgniarek, położnych; 

2) oznaczenie pacjenta, zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy, w przypadku dziecka do 1 

roku życia – także numer PESEL matki dziecka, a w razie braku numeru PESEL – 

serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

3) oznaczenie osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych oraz kierującej na bada-

nie, konsultację lub leczenie: 

a) nazwisko i imię, 

b) tytuł zawodowy, 

c) uzyskane specjalizacje, 

d) numer prawa wykonywania zawodu – w przypadku lekarza, pielęgniarki i po-

łożnej, 

e) podpis; 

4) datę dokonania wpisu; 

5) informacje dotyczące stanu zdrowia i choroby oraz procesu diagnostycznego, 

leczniczego, pielęgnacyjnego lub rehabilitacji, w szczególności: 

a) opis udzielonych świadczeń zdrowotnych, 

b) rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego, urazu lub rozpoznanie ciąży, 

c) zalecenia, 

d) informacje o wydanych orzeczeniach, opiniach lub zaświadczeniach lekar-

skich, 

e) informacje o produktach leczniczych, wraz z dawkowaniem, lub wyrobach 

medycznych zapisanych pacjentowi na receptach; 

6) inne informacje wynikające z odrębnych przepisów. 

2. W przypadku dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej oznaczenie osoby 

udzielającej świadczeń zdrowotnych zawiera dane, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. 

a–d, oraz może zawierać podpis elektroniczny.  

§ 11 

Dokumentacja zbiorcza, jeżeli przepisy rozporządzenia nie stanowią inaczej, zawiera 

oznaczenie podmiotu, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1, numer kolejny wpisu, imię i nazwisko 

oraz numer PESEL pacjenta – jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer 
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PESEL matki, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwier-

dzającego tożsamość, oznaczenie osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych, zgodnie z 

§ 10 ust. 1 pkt 3 lit. a–d, datę dokonania wpisu oraz, jeżeli to wynika z przeznaczenia 

dokumentacji, istotne informacje dotyczące udzielonych świadczeń zdrowotnych.  

Rozdział 2 

Dokumentacja w zakładzie opieki zdrowotnej 

§ 12 

Szpital sporządza i prowadzi:  

1) dokumentację indywidualną wewnętrzną w formie historii choroby lub karty 

noworodka; 

2) dokumentację zbiorczą wewnętrzną w formie: 

a) księgi głównej przyjęć i wypisów, 

b) księgi odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych udzielanych w izbie przyjęć, 

c) listy oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego, 

d) księgi chorych oddziału, 

e) księgi raportów lekarskich, 

f) księgi raportów pielęgniarskich, 

g) księgi zabiegów. 

§ 13 

1. Historię choroby zakłada się niezwłocznie po przyjęciu pacjenta do szpitala.  

2. W przypadku gdy leczenie pacjenta wymaga wielokrotnego udzielania tego samego 

świadczenia zdrowotnego w tej samej komórce organizacyjnej szpitala, dopuszcza 

się dokonywanie kolejnych wpisów w historii choroby założonej przy przyjęciu pa-

cjenta po raz pierwszy. 

§ 14 

Historia choroby zawiera pogrupowane informacje dotyczące:  

1) przyjęcia pacjenta do szpitala; 

2) przebiegu hospitalizacji; 

3) wypisania pacjenta ze szpitala. 
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§ 15 

1. Do historii choroby dołącza się dokumenty dodatkowe, w szczególności:  

1) kartę indywidualnej opieki pielęgniarskiej; 

2) kartę indywidualnej opieki prowadzonej przez położną; 

3) kartę obserwacji lub kartę obserwacji przebiegu porodu; 

4) kartę gorączkową; 

5) kartę zleceń lekarskich; 

6) kartę przebiegu znieczulenia, jeżeli było wykonane w związku z udzielonymi 

świadczeniami zdrowotnymi; 

7) kartę zabiegów fizjoterapeutycznych, jeżeli były wykonane; 

8) kartę medycznych czynności ratunkowych, w przypadku, o którym mowa w § 52 

ust. 2; 

9)  kartę informacyjną z leczenia szpitalnego, dołączaną po wypisaniu pacjenta ze 

szpitala; 

10)  wyniki badań diagnostycznych, jeżeli nie zostały wpisane w historii choroby; 

11)  wyniki konsultacji, jeżeli nie zostały wpisane w historii choroby; 

12)  protokół operacyjny, jeżeli była wykonana operacja. 

2. Każdy z dokumentów dodatkowych, o których mowa w ust. 1, zawiera co najmniej 

imię i nazwisko pacjenta.  

3. Do historii choroby dołącza się oświadczenia pacjenta, o których mowa w § 8, jeżeli 

nie zostały zamieszczone w historii choroby.  

4. Do historii choroby dołącza się na czas pobytu pacjenta w szpitalu:  

1) dokumentację indywidualną zewnętrzną udostępnioną przez pacjenta, w szcze-

gólności kartę przebiegu ciąży, karty informacyjne z leczenia szpitalnego, za-

świadczenia, orzeczenia, opinie lekarskie, jeżeli są istotne dla procesu diagno-

stycznego, leczniczego lub pielęgnacyjnego; 

2) dokumentację indywidualną pacjenta prowadzoną przez inne komórki organiza-

cyjne szpitala i dokumentację archiwalną szpitala dotyczącą poprzednich hospi-

talizacji pacjenta; 

3) wyniki wcześniejszych badań diagnostycznych, udostępnione przez pacjenta, o 

ile są istotne dla procesu diagnostycznego lub leczniczego. 

5. Oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 3, zwraca się za pokwitowa-

niem pacjentowi przy wypisie, sporządzając ich kopie, które pozostawia się w doku-

mentacji wewnętrznej szpitala.  
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§ 19 

Historia choroby, w części dotyczącej wypisania pacjenta ze szpitala, zawiera:  

1) rozpoznanie kliniczne składające się z określenia choroby zasadniczej, będącej 

główną przyczyną hospitalizacji, chorób współistniejących i powikłań; 

2) numery statystyczne chorób zasadniczych i chorób współistniejących, ustalone 

według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdro-

wotnych Rewizja Dziesiąta; 

3) opis zastosowanego leczenia, wykonanych badań diagnostycznych i zabiegów 

oraz operacji, z podaniem numeru statystycznego procedury medycznej, ustalo-

nego według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych Rewizja Dzie-

wiąta; 

4) epikryzę; 

5) adnotację o przyczynie i okolicznościach wypisania ze szpitala, o których mowa 

w art. 22 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej; 

6) datę wypisu. 

§ 20 

Historia choroby, w części dotyczącej wypisania pacjenta ze szpitala w przypadku zgonu 

pacjenta, poza informacjami wymienionymi w § 19 ust. 1 pkt 1–4, zawiera:  

1) datę zgonu pacjenta, ze wskazaniem roku, miesiąca, dnia oraz godziny i minuty w 

systemie 24-godzinnym; 

2) opis słowny stanów chorobowych prowadzących do zgonu wraz z odstępami 

czasu pomiędzy ich wystąpieniem: 

a) przyczynę wyjściową albo przyczynę zewnętrzną urazu lub zatrucia, 

b) przyczynę wtórną, 

c) przyczynę bezpośrednią; 

3) protokół komisji stwierdzającej śmierć mózgową, jeżeli taka miała miejsce; 

4) adnotację o wykonaniu lub niewykonaniu sekcji zwłok wraz z uzasadnieniem 

podjętej decyzji; 

5) adnotację o pobraniu ze zwłok komórek, tkanek lub narządów. 

§ 80 

Dokumentacja może być prowadzona w postaci elektronicznej pod warunkiem prowa-

dzenia jej w systemie teleinformatycznym zapewniającym:  

1) zabezpieczenie dokumentacji przed uszkodzeniem lub utratą; 

2) zachowanie integralności i wiarygodności dokumentacji; 
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3) stały dostęp do dokumentacji dla osób uprawnionych oraz zabezpieczenie przed 

dostępem osób nieuprawnionych; 

4) identyfikację osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych i rejestrowanych przez 

nią zmian, w szczególności dla odpowiednich rodzajów dokumentacji przypo-

rządkowanie cech informacyjnych, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 lit a–d; 

5) udostępnienie, w tym przez eksport w postaci elektronicznej dokumentacji albo 

części dokumentacji będącej formą dokumentacji określonej w rozporządzeniu, 

w formacie XML i PDF; 

6) eksport całości danych w formacie XML, w sposób zapewniający możliwość od-

tworzenia tej dokumentacji w innym systemie teleinformatycznym; 

7) wydrukowanie dokumentacji w formach określonych w rozporządzeniu. 

§ 81 

1. W przypadku gdy do dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej ma być 

dołączona dokumentacja utworzona w innej postaci, w tym zdjęcia radiologiczne lub 

dokumentacja utworzona w postaci papierowej, osoba upoważniona przez podmiot 

wykonuje odwzorowanie cyfrowe tej dokumentacji i umieszcza je w systemie infor-

matycznym w sposób zapewniający czytelność, dostęp i spójność dokumentacji.  

2. W przypadku wykonania odwzorowania cyfrowego, o którym mowa w ust. 1, doku-

mentacja jest wydawana na życzenie pacjenta albo niszczona w sposób uniemożli-

wiający identyfikację pacjenta.  

§ 82 

Utrwalenie dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej polega na zastosowaniu 

odpowiednich do ilości danych i zastosowanej technologii rozwiązań technicznych za-

pewniających przechowywanie, używalność i wiarygodność dokumentacji znajdującej 

się w systemie informatycznym co najmniej do upływu okresu przechowywania doku-

mentacji.  

§ 83 

1. Udostępnianie dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej następuje przez:  

1) przekazanie informatycznego nośnika danych z zapisaną dokumentacją; 

2) dokonanie elektronicznej transmisji dokumentacji; 

3) przekazanie papierowych wydruków – na żądanie uprawnionych podmiotów lub 

organów. 
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2. Dokumentację prowadzoną w postaci elektronicznej udostępnia się z zachowaniem 

jej integralności oraz ochrony danych osobowych.  

3. W przypadku gdy dokumentacja prowadzona w postaci elektronicznej jest udostęp-

niana w postaci papierowych wydruków, osoba upoważniona przez podmiot po-

twierdza ich zgodność z dokumentacją w postaci elektronicznej i opatruje swoim 

oznaczeniem, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3. Dokumentacja wydrukowana powinna 

umożliwiać identyfikację osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych, zgodnie z § 10 

ust. 2.  

4. Do udostępniania dokumentacji w trybie określonym w § 75 ust. 2 i § 77 stosuje się 

odpowiednio przepisy ust. 1–3.  

§ 84 

W przypadku przeniesienia dokumentacji do innego systemu teleinformatycznego, do 

przeniesionej dokumentacji przyporządkowuje się datę przeniesienia oraz informację, z 

jakiego systemu została przeniesiona.  

§ 85 

1. Dokumentację prowadzoną w postaci elektronicznej sporządza się z uwzględnie-

niem postanowień Polskich Norm, których przedmiotem są zasady gromadzenia i 

wymiany informacji w ochronie zdrowia, przenoszących normy europejskie lub 

normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego prze-

noszące te normy.  

2. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy 

innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące te 

normy uwzględnia się:  

1) normy międzynarodowe; 

2) Polskie Normy; 

3) europejskie normy tymczasowe. 

§ 86 

1. Dokumentację prowadzoną w postaci elektronicznej uważa się za zabezpieczoną, 

jeżeli w sposób ciągły są spełnione łącznie następujące warunki:  

1) jest zapewniona jej dostępność wyłącznie dla osób uprawnionych; 

2) jest chroniona przed przypadkowym lub nieuprawnionym zniszczeniem; 
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3) są zastosowane metody i środki ochrony dokumentacji, których skuteczność w 

czasie ich zastosowania jest powszechnie uznawana. 

2. Zabezpieczenie dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej wymaga w 

szczególności:  

1) systematycznego dokonywania analizy zagrożeń; 

2) opracowania i stosowania procedur zabezpieczania dokumentacji i systemów ich 

przetwarzania, w tym procedur dostępu oraz przechowywania; 

3) stosowania środków bezpieczeństwa adekwatnych do zagrożeń; 

4) bieżącego kontrolowania funkcjonowania wszystkich organizacyjnych i technicz-

no-informatycznych sposobów zabezpieczenia, a także okresowego dokonywania 

oceny skuteczności tych sposobów; 

5) przygotowania i realizacji planów przechowywania dokumentacji w długim cza-

sie, w tym jej przenoszenia na nowe informatyczne nośniki danych i do nowych 

formatów danych, jeżeli tego wymaga zapewnienie ciągłości dostępu do doku-

mentacji. 

3. Ochronę informacji prawnie chronionych zawartych w dokumentacji prowadzonej w 

postaci elektronicznej realizuje się z odpowiednim stosowaniem zasad określonych 

w odrębnych przepisach.  

Rozdział 9 

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 87 

Dopuszcza się prowadzenie dokumentacji w sposób określony w przepisach dotychcza-

sowych przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.  

§ 88 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. 
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3. Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji 

Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji wynika z ustawy (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, 

poz. 417 i Nr 76, poz. 641 oraz Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 

Przechowywanie dokumentacji medycznej 

Dokumentacja medyczna jest przechowywana przez okres 20 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem: 

 dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia cia-

ła lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,  

 zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, 

które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowe-

go, w którym wykonano zdjęcie,  

 skierowań na badania lub zleceń 

lekarza, które są przechowywane 

przez okres 5 lat, licząc od końca 

roku kalendarzowego, w którym 

zrealizowano świadczenie będące 

przedmiotem skierowania lub zle-

cenia, 

 dokumentacji medycznej dotyczą-

cej dzieci do ukończenia 2 roku 

życia, która jest przechowywania 

przez okres 22 lat. 

Miejsce przechowywania dokumentacji medycznej 

 Dokumentacja medyczna pacjenta, który był pacjentem szpitala w bieżącym roku 

– Dział Statystyki i Dokumentacji Medycznej. 

 Dokumentacja medyczna pacjenta, który był pacjentem szpitala w latach po-

przednich – Archiwum Szpitala. 

 Dokumentacja medyczna pacjenta, który był pacjentem Poradni Przyszpitalnych 

(bez względu na termin udzielania porady). 

Wzór wniosku – podania o udostępnienie dokumentacji medycznej można znaleźć na 

bieżącej stronie internetowej szpitala, np.: 

 http://moipip.org.pl/kolegium/files/historia_zdrowia_i_choroby.pdf. 

  

http://moipip.org.pl/kolegium/files/historia_zdrowia_i_choroby.pdf
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4. Segregowanie zużytego sprzętu, przyborów, materiałów i środków – prowa-

dzenie dokumentacji 

Na podstawie art. 7 ust. 4 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. 

nr 39, poz. 251, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1 

1. Rozporządzenie dotyczy odpadów medycznych: 

2. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania z odpadami medyczny-

mi, w tym: 

1) postępowanie z odpadami medycznymi powstałymi w wyniku udzielania świad-

czeń zdrowotnych w miejscu wezwania; 

2) zasady zbierania i czasowego magazynowania odpadów medycznych przed pod-

daniem odpadów procesowi unieszkodliwiania, a w przypadku braku takich moż-

liwości – przed ich przetransportowaniem do miejsca unieszkodliwiania; 

3) warunki transportu wewnętrznego odpadów medycznych w obiektach, w któ-

rych udziela się świadczeń zdrowotnych lub prowadzi badania i doświadczenia 

naukowe w zakresie medycyny, zwanego dalej „transportem wewnętrznym od-

padów medycznych”. 

§ 2 

1. Odpady medyczne, z zastrzeżeniem ust. 2, zbiera się w miejscach ich powstawania, 

uwzględniając ich właściwości, sposób ich unieszkodliwiania lub odzysku. 

2. Odpady medyczne powstałe w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych w miejscu 

wezwania powinny zostać usunięte przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych 

i z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności bezzwłocznie przekazane do 

pomieszczenia lub urządzenia do magazynowania odpadów medycznych, o którym 

mowa w § 5. 

§ 3 

1. Odpady medyczne, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem odpadów o 

ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do worków jednorazowego użycia z folii 

polietylenowej, koloru czerwonego, nieprzezroczystych, wytrzymałych, odpornych 

na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknię-

cia. 
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2. Odpady medyczne, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, z wyjątkiem odpadów o 

ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do worków jednorazowego użycia z folii 

polietylenowej, koloru żółtego, nieprzezroczystych, wytrzymałych, odpornych na 

działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia. 

3. Odpady medyczne, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem odpadów o 

ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do worków jednorazowego użycia z mate-

riału nieprzezroczystego w kolorze innym niż czerwony lub żółty, wytrzymałych, 

odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, albo do pojemników wielo-

krotnego użycia. 

4. Worki jednorazowego użycia umieszcza się na stelażach lub w sztywnych pojemni-

kach (jednorazowego lub wielokrotnego użycia) w sposób pozwalający na uniknięcie 

zakażenia osób mających kontakt z workiem lub pojemnikiem. Odpady medyczne 

poszczególnych rodzajów, określonych w ust. 1–3, należy w miarę możliwości gru-

pować. 

5. Odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w pojemnikach jedno-

razowego użycia, sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpor-

nych na przekłucie bądź przecięcie. Zasady oznaczania kolorami poszczególnych ro-

dzajów odpadów medycznych stosuje się odpowiednio. 

6. Pojemniki lub worki należy zapełniać do ⅔ ich objętości w sposób umożliwiający ich 

bezpieczne zamknięcie. Niedopuszczalne jest otwieranie raz zamkniętych pojemni-

ków lub worków jednorazowego użycia. 

7. Pojemniki lub worki powinny być wymieniane tak często, jak pozwalają na to wa-

runki przechowywania oraz właściwości odpadów medycznych w nich gromadzo-

nych, nie rzadziej niż co 72 godziny. 

8. W przypadku uszkodzenia worka lub pojemnika należy go w całości umieścić w in-

nym większym nieuszkodzonym worku lub pojemniku. 

§ 4 

Każdy pojemnik i każdy worek z odpadami medycznymi powinien posiadać widoczne 

oznakowanie identyfikujące zawierające: 

1) kod odpadów w nich przechowywanych; 

2) adres zamieszkania lub siedzibę wytwórcy odpadu; 

3) datę zamknięcia. 
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§ 5 

1. Dopuszczalne jest magazynowanie odpadów medycznych, o których mowa w § 1 ust. 

1 pkt 1 i 2, w odpowiednio przystosowanych do tego celu pomieszczeniach albo sta-

cjonarnych lub przenośnych urządzeniach chłodniczych, przeznaczonych wyłącznie 

do magazynowania odpadów medycznych. Przenośne urządzenie chłodnicze jest 

przeznaczone do magazynowania niewielkiej ilości odpadów. 

2. Pomieszczenie do magazynowania odpadów medycznych powinno: 

1) posiadać niezależne wejście; 

2) być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych; 

3) posiadać ściany i podłogi wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i 

umożliwiających dezynfekcję; 

4) być zabezpieczone przed dostępem owadów, gryzoni oraz innych zwierząt; 

5) posiadać drzwi wejściowe bez progu, których szerokość i wysokość powinna 

gwarantować swobodny dostęp; 

6) posiadać wydzielone boksy i miejsca w zależności od rodzajów magazynowanych 

odpadów medycznych, zgodne z zasadami ich sortowania w miejscach powsta-

wania; 

7) posiadać wentylację zapewniającą podciśnienie, z zapewnieniem filtracji odpro-

wadzanego powietrza. Dopuszcza się zastosowanie wentylacji grawitacyjnej pod 

warunkiem magazynowania odpadów w szczelnie zamkniętych pojemnikach lub 

kontenerach i oznakowanych w zależności od rodzaju magazynowanych odpa-

dów medycznych. 

3. Stacjonarne urządzenie chłodnicze do magazynowania odpadów medycznych po-

winno: 

1) być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych; 

2) posiadać ściany i podłogi wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i 

umożliwiających dezynfekcję; 

3) być zabezpieczone przed dostępem owadów, gryzoni oraz innych zwierząt; 

4) posiadać drzwi wejściowe bez progu, których szerokość i wysokość powinna 

gwarantować swobodny dostęp; 

5) być wyposażone w termometr wewnętrzny; 

6) posiadać zamknięcie drzwi wejściowych umożliwiające ich otwarcie od we-

wnątrz; 

7) posiadać pomieszczenie izolujące przed wejściem do urządzenia. 

4.  Przenośne urządzenie chłodnicze powinno: 
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1) posiadać wnętrze wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożli-

wiających dezynfekcję; 

2) być zabezpieczone przed dostępem owadów, gryzoni oraz innych zwierząt; 

3) być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. 

5. W sąsiedztwie pomieszczenia lub stacjonarnego urządzenia chłodniczego powinna 

znajdować się umywalka z ciepłą i zimną wodą, wyposażona w dozowniki z mydłem 

i środkiem do dezynfekcji rąk oraz ręczniki jednorazowego użytku. 

§ 6 

1. Magazynowanie odpadów medycznych o kodzie 18 01 02* może odbywać się tylko w 

temperaturze do 10°C, a czas ich przechowywania nie może przekroczyć 72 godzin. 

2. Magazynowanie odpadów medycznych o kodach 18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 08*, 

18 01 10* i 18 01 82* w temperaturze od 10°C do 18°C może odbywać się tak długo, 

jak pozwalają na to ich właściwości, jednak nie dłużej niż 72 godziny, natomiast w 

temperaturze do 10°C – nie dłużej niż 30 dni. 

3.  Odpady medyczne o kodach wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 3 mogą być magazyno-

wane tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości, jednak nie dłużej niż 30 dni. 

4. Po każdym usunięciu odpadów medycznych, o których mowa w ust. 1, pomieszcze-

nie lub urządzenie powinno być poddane dezynfekcji, a następnie umyte. 

§ 7 

1. Transport wewnętrzny odpadów medycznych z miejsca powstawania do miejsca 

magazynowania, unieszkodliwiania lub odbioru odbywa się środkami transportu 

przeznaczonymi wyłącznie do tego celu. 

2. Do transportu wewnętrznego odpadów medycznych, o których mowa w § 1 ust. 1 

pkt 1, używa się wózków zamykanych lub wózków przewożących pojemniki zamy-

kane. W przypadku niewielkich ilości odpadów do transportu wewnętrznego można 

używać transportowych pojemników zamykanych. 

3. Transport wewnętrzny odpadów medycznych wykonuje się w sposób uniemożliwia-

jący uszkodzenie worka lub pojemnika. 

4. Środki transportu wewnętrznego odpadów medycznych i pojemniki wielokrotnego 

użycia należy zdezynfekować i umyć po każdym użyciu. 
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5. Transport wewnętrzny odpadów medycznych odbywa się w sposób uniemożliwiają-

cy narażenie na bezpośredni kontakt z tymi odpadami. 

§ 8 

1. W obiektach, gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne lub prowadzone są bada-

nia i doświadczenia naukowe w zakresie medycyny, należy wyznaczyć miejsce 

przeznaczone do dezynfekcji, mycia i przechowywania wewnątrzzakładowych 

środków transportu wewnętrznego odpadów medycznych i pojemników wielo-

krotnego użycia. 

2. Miejsce, o którym mowa w ust. 1, powinno posiadać: 

1) ściany i podłogi wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożli-

wiających dezynfekcję; 

2) dostęp do wody bieżącej z możliwością jej odprowadzenia do kanalizacji; 

3) możliwość swobodnego wjazdu i wyjazdu środka transportu wewnętrznego od-

padów medycznych oraz dostępu pracowników obsługi. 

§ 9 

1. Podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych lub prowadzące badania i doświad-

czenia naukowe w zakresie medycyny opracują szczegółową procedurę postępo-

wania z odpadami medycznymi na stanowiskach pracy, gdzie wytwarza się odpady 

medyczne. 

2.  Procedura postępowania z odpadami medycznymi przez osoby udzielające świad-

czeń zdrowotnych w miejscu wezwania powinna także zawierać oznaczenie miej-

sca magazynowania odpadów medycznych przez te osoby. 

§ 10 

W ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia odpady me-

dyczne mogą być gromadzone w workach lub pojemnikach innego koloru niż określone 

w § 3. 

§ 11 

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szcze-

gółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. Nr 162, poz. 1153). 
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§ 12 

 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

Parametry worków 

Kolor folii Grubość folii Pojemność 

żółty 0,035 mm 100 litrów 

niebieski, zielony, biały 0,045 mm 80 litrów 

brązowy 0,065 mm 80 litrów 
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