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Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowot-
nych odpowiadających wymaganiom ak-
tualnej wiedzy medycznej – jak stanowi 
art. 6 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta1. Zapewnieniu 
tego prawa służy między innymi rzetelne 
prowadzenie dokumentacji medycznej2, 
która jest źródłem informacji o pacjencie. 
Właściwe dokumentowanie wszystkich 

istotnych informacji w indywidualnej do-
kumentacji medycznej pacjenta3, związa-
nych z jego leczeniem, jest obowiązkiem 
wynikającym z przepisów prawa. Proces 
ten ma istotne znaczenie, ponieważ nie 
tylko odzwierciedla czynności podejmowa-
ne wobec pacjenta przez personel medycz-
ny, lecz także stanowi formę wzajemnego 
przekazywania informacji o jego stanie 
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Procedura tworzenia i  udostępniania dokumentacji medycznej nie była do tej pory 
przedmiotem odrębnego badania Najwyższej Izby Kontroli. Z rozpoznania przedkon-
trolnego wynikało natomiast, że sposób prowadzenia tej dokumentacji odbiega od obo-
wiązujących standardów oraz że pacjenci mają trudności z dostępem do niej w sytuacji 
gdy zamierzają kontynuować leczenie w innej placówce leczniczej lub na jej podstawie 
chcą wykazać, że lekarz popełnił błąd w procesie leczenia. Biorąc pod uwagę powyższe 
okoliczności, NIK podjęła kontrolę koordynowaną mającą na celu zbadanie oraz ocenę 
rzetelności i  zgodności z  prawem tworzenia dokumentacji medycznej pacjentów,  
a także jej udostępniania wszystkim uprawnionym.

1 Ustawa z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 186); zwana 
dalej „upp”.

2 Artykuł został napisany na podstawie Informacji o wynikach kontroli Tworzenie i udostępnianie dokumentacji 
medycznej, nr ewid. 199/2015/P/15/061/KZD, maj 2016 r.

3 Indywidualna dokumentacja medyczna pacjenta (zwana dalej w skrócie „dokumentacją medyczną”  
lub „dokumentacją”, lub „DM”. Przez dokumentację medyczną 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 pielęgniarskiej”.
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zdrowia w trakcie procesu diagnostycz-
no-terapeutycznego.

Nieprzestrzeganie obowiązku dokony-
wania 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 kolej-
nym etapie leczenia może utrudnić ocenę 
progresji choroby lub efektów leczenia, 
którą przeprowadza się porównując ak-
tualny stan zdrowia pacjenta z wynikiem 
wcześniejszych badań.

W postępowaniu sądowym (cywilnym 
lub karnym) dokumentacja stanowi ma-
teriał dowodowy. Wadliwie prowadzona 
dokumentacja wpływa na wydłużenie 
procesu cywilnego w sprawie o odszko-
dowanie za błąd medyczny lub procesu 
karnego w sprawie o narażenie życia lub 
zdrowia pacjenta. To na jej podstawie pa-
cjent musi wykazać, że lekarz popełnił 
błąd, a lekarz dowodzi swojej niewinności. 
Powinna być zatem sporządzana rzetelnie, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawnymi.

Wpisu do dokumentacji medycznej 
powinno się dokonywać niezwłocznie 

po udzieleniu świadczenia zdrowotnego, 
w sposób czytelny i w porządku chrono-
logicznym, a każdy wpis musi zawierać 
oznaczenie osoby, która go dokonała (imię 
i nazwisko, tytuł zawodowy, specjalizację, 
numer prawa wykonywania zawodu, pod-
pis). Wpis wprowadzony do dokumentacji 
medycznej nie może być z niej usunięty, 
a jeśli został błędnie dokonany, to musi być 
zamieszczona przy nim adnotacja o przy-
czynie błędu oraz data i oznaczenie osoby 
sporządzającej tę adnotację (tj. jej imię 
i nazwisko, tytuł zawodowy, uzyskane spe-
cjalizacje, numer prawa wykonywania za-
wodu, podpis)4. Strony w dokumentacji 
prowadzonej w postaci papierowej muszą 
być numerowane i stanowić chronologicz-
nie uporządkowaną całość5.

Obecnie dokumentację medyczną można 
prowadzić w postaci papierowej lub elek-
tronicznej6, ale po 31 grudnia 2017 r. po-
winna być wystawiana wyłącznie w po-
staci elektronicznej7. Zmiany te wynikają 
z ustawy o systemie informacji w ochronie 
zdrowia8. Zgodnie z założeniem, taka forma 
dokumentacji ma zapewnić sprawniejszy, 
lepszy i szybszy dostęp do potrzebnych 
informacji zarówno personelowi medycz-
nemu, jak i samym pacjentom.

4 § 4 uchylonego i obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie DM.
5 § 5 uchylonego i obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie DM.
6 § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 9.11.2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji 

medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069), które weszło w życie z dniem 23.12.2015 r. 
i zastąpiło rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21.12.2010 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. (zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie DM”).

7 Elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM) będzie wykorzystywana przez budowany na zlecenie  
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) ogólnopolski System Informacji Medycznej.

8 Ustawa z 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 636, ze zm.). 
Art. 56 tej ustawy (dalej w skrócie: „usioz”) stanowi, że „Do dnia 31 grudnia 2017 r. elektroniczna doku-
mentacja medyczna może być wystawiana w postaci papierowej lub elektronicznej”.
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Spośród 24 kontrolowanych świadcze-
niodawców9 21 podmiotów prowadziło 
dokumentację medyczną z naruszeniem 
wymogów określonych w przepisach praw-
nych10. Stwierdzone nieprawidłowości do-
tyczyły nie tylko kwestii formalnych, ale 
w części przypadków świadczyły o braku 
należytej staranności w dokumentowaniu 
procesu diagnozowania i leczenia pacjen-
tów (co mogło skutkować nieprawidłowym 
jego przebiegiem). 

Kontrola 1730 indywidualnych kart 
dokumentacji medycznej11 wykazała, że 
tylko 26,5% (458 kart) z nich było spo-
rządzonych prawidłowo, to znaczy speł-
niały one wszystkie wymagania określone 
przepisami12. Natomiast w 73,5% przy-
padków stwierdzono uchybienia, w tym 
w 24,2% dokumentacji (418 kart) znajdo-
wało się ponad pięć uchybień różnego ro-
dzaju13, co spowodowało ocenę sposobu ich 

prowadzenia jako nieprawidłowy, a 49,4% 
dokumentacji (854 karty) zawierało do 
pięciu rodzajów uchybień, niezależnie od 
tego, ile razy dane uchybienie wystąpiło. 

Najczęściej występującymi uchybienia-
mi były: brak rozpoznania wstępnego, brak 
adnotacji o przebytych poważnych choro-
bach, o chorobach przewlekłych, brak lub 
niepełna autoryzacja wpisów lekarskich, 
niewpisywanie lub niedołączanie wyników 
badań, brak numeracji stron DM, niepra-
widłowa korekta błędnych wpisów bądź 
wpisy nieczytelne14.

Najlepiej prowadzono dokumenta-
cję 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 rodzajów uchybień. Nie stwier-
dzono nieprawidłowego prowadzenia kart.

9 Tylko w przypadku trzech świadczeniodawców w badanej dokumentacji medycznej nie stwierdzono żadnych 
uchybień (dotyczyło to dwóch szpitali i jednego zakładu opiekuńczo-leczniczego, zwanego dalej „ZOL”).

10 Upp i rozporządzenie w sprawie DM z 21 grudnia 2010 r. (obowiązywało w okresie objętym kontrolą, 
tj. od 2013 r. do września 2015 r. i zostało uchylone z dniem 23.12.2015 r.).

11 Zbadano 1730 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 stacjo-
narnym w ramach opieki długoterminowej (w zakładach opiekuńczo-leczniczych).

12 Według kryteriów przyjętych dla tej kontroli. Prowadzone karty oceniano jako: prawidłowe – gdy wszyst-
kie przyjęte do oceny wymagania (24 wymagania) wynikające z obowiązujących przepisów były speł-
nione; prawidłowe z uchybieniami – gdy stwierdzono do pięciu rodzajów uchybień (np. brak autoryzacji 
wpisów, numeracji stron – niezależnie od tego, ile razy dane uchybienie wystąpiło); nieprawidłowe – 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 prowadzonych nieprawidłowo,
 – w pozostałych przypadkach prowadzenie kart oceniano jako pozytywne z nieprawidłowościami.
13 Uchybieniem był np. brak: autoryzacji spisów lekarskich, opisów lub wyników badań diagnostycznych, 

numeracji stron, wpisów o przebytych poważnych chorobach i/lub chorobach przewlekłych, rozpoznania 
choroby.

14 Za nieczytelne uznano wpisy, których nie mogła odczytać osoba wyznaczona przez kierownika jednostki 
kontrolowanej do udziału w badaniu dokumentacji medycznej.
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W lecznictwie stacjonarnym 52,5% do-
kumentacji medycznej prowadzono prawi-
dłowo (252 spośród 480 kart), to jest bez 
żadnych uchybień, a w 47,1% dokumentacji 
(226 kart) stwierdzono do pięciu rodzajów 
uchybień. Natomiast 0,4% dokumentacji 
(2 karty) prowadzono nieprawidłowo, gdyż 
znaleziono w niej powyżej pięciu rodza-
jów uchybień.

Najwięcej uchybień ujawniono w lecz-
nictwie ambulatoryjnym, w którym aż 
44,7% badanej dokumentacji (416 spo-
śród 930 kart) prowadzono nieprawidło-
wo, a w 54,6% dokumentacji (508 kart) 
stwierdzono do pięciu rodzajów uchybień. 
Tylko 0,7% dokumentacji (sześć kart) speł-
niało wszystkie wymagania określone prze-
pisami.

Ustalono, że dokumentacja medyczna 
była sporadycznie kontrolowana przez kie-
rujących jednostkami kontrolowanymi (lub 
przez inne wyznaczone osoby) pod kątem 
prawidłowego jej prowadzenia.

Prowadzenie dokumentacji medycznej 
w lecznictwie ambulatoryjnym
Analiza 930 kart dokumentacji medycz-
nej15 wykazała, że skala stwierdzonych 
nieprawidłowości w jej prowadzeniu była 
bardzo zróżnicowana w poszczególnych 
poradniach (POZ, kardiologicznej, neuro-
logicznej i ortopedycznej) w obrębie danej 
przychodni, jak i między przychodniami 
objętymi kontrolą.

Na przykład, u jednego ze świadcze-
niodawców – spośród ogółem 120 ana-
lizowanych historii zdrowia i choroby 
– 111 (92,5%) prowadzonych było nie-
prawidłowo, w tym przez lekarza POZ 
– 29 spośród 30 analizowanych (tj. 96,7%) 
i przez lekarzy specjalistów – 82 spośród 
90 analizowanych (tj. 91%).

Żadna dokumentacja medyczna two-
rzona i prowadzona przez lekarzy POZ 
(240 kart) nie spełniała wszystkich wy-
magań określonych przepisami. W tym 
83 karty (34,6%) prowadzone były niepra-
widłowo. W pozostałych 157 dokumen-
tacjach (65,4%) stwierdzono uchybienia 
(do pięciu rodzajów uchybień, niezależnie 
od tego, ile razy ono wystąpiło). 

Analiza dokumentacji sporządzanej 
przez lekarzy specjalistów (690) wy-
kazała, że tylko 6 kart (0,9%) spełniało 
wszystkie wymagania określone przepi-
sami i aż 333 karty (48,2%) prowadzo-
ne były nieprawidłowo. W pozostałych 
351 dokumentacjach (50,9%) stwierdzono 
uchybienia (do pięciu rodzajów uchybień).

W dokumentacji prowadzonej przez 
lekarzy POZ brakowało, na przykład, 
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)16, o wzroście i masie ciała 
(w 83,8%). Strony nie były ponumerowane 
w 14,5% kart badanej dokumentacji, wpisy 

15 W toku kontroli analizowano indywidualną dokumentację medyczną pacjentów w ośmiu przychodniach 
wielospecjalistycznych – łącznie 930 historii zdrowia i choroby, w tym 240 dokumentacji pacjentów leczo-
nych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i 690 dokumentacji pacjentów leczonych przez 
lekarzy specjalistów (kardiologii, neurologii i ortopedii – AOS).

16 Lub informacji, że takie zdarzenia nie miały miejsca.
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były nieczytelne w 12,9% przypadków, 
a w 15,4% kart korekty błędów dokona-
no niezgodnie z wymaganiami. Natomiast 
w dokumentacji tworzonej przez lekarzy 
specjalistów wspomniane nieprawidłowo-
ści stwierdzono – odpowiednio – w 72%, 
70,7%, 84,9%, 50%, 87,2%, 13%, 8,7%, 
27,4% badanej dokumentacji17.

Nieczytelne i niekompletne wpisy w do-
kumentacji medycznej mogą stanowić za-
grożenie dla pacjenta (np. w sytuacji na-
głego pogorszenia się jego stanu zdrowia 
i konieczności udzielenia natychmiastowej 
pomocy lekarskiej), a także 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.

Analiza poszczególnych kart historii 
zdrowia i choroby pokazała, że do wy-
jątkowych należały sytuacje, gdy wpisów 
dokonywał jeden lekarz, w przeważają-
cej większości wpisów dokonywało kilku, 
nawet siedmiu lekarzy. Prowadzenie do-
kumentacji w sposób nieczytelny bądź 
niepełny, bez zapisu niezbędnych infor-
macji dotyczących pacjenta, powoduje, 
że kolejny lekarz udzielający świadczeń 
musi uzupełnić wywiad o brakujące w do-
kumentacji elementy, co może wydłużać 
czas udzielenia świadczenia.

Kontrola wykazała również liczne przy-
padki zlecenia pacjentom (głównie przez 
lekarzy POZ) badań diagnostycznych, za-
biegów lub konsultacji, przy jednoczesnym 

braku odnotowania bądź załączenia wy-
ników tychże zleceń w dokumentacji me-
dycznej. Ustalono, że w skrajnych przypad-
kach lekarz udzielił 11 zleceń, natomiast 
w dokumentacji nie było opisu wyniku 
któregokolwiek z nich. W celu zapew-
nienia realizacji obowiązku prowadzenia 
dokumentacji medycznej w sposób od-
zwierciedlający przebieg procesu diagno-
styczno-terapeutycznego lekarze powinni 
przestrzegać obowiązku załączenia lub od-
notowania wyników zleceń w dokumen-
tacji medycznej.

Opisane postępowanie może świadczyć 
o niewłaściwej współpracy pomiędzy leka-
rzem a pacjentem, która warunkuje sku-
teczność procesu terapeutycznego.

Dokumentacja medyczna 
w lecznictwie stacjonarnym
W toku kontroli przeanalizowano łącznie 
480 historii choroby18 pacjentów hospitali-
zowanych w ośmiu szpitalach (w klinikach/
oddziałach kardiologii, neurologii, chirur-
gii i ortopedii). Uchybienia stwierdzono 
w 47,5% przypadków. W 12,3% badanej 
dokumentacji wpisy lekarzy nie były au-
toryzowane, a w 20,2% kart nie podano 
specjalizacji lekarzy dokonujących wpisów 
i udzielających świadczeń zdrowotnych. 
Brak prawidłowej autoryzacji wpisów lub 
niekompletne dane identyfikujące perso-
nel medyczny uniemożliwiają przypisanie 
odpowiedzialności za leczenie pacjenta.

Korekty błędnych wpisów zgodnie 
z wymogami dokonano tylko w 57,7% 

17 Obowiązek dokonania tych wpisów wynikał z § 42 ust. 3 pkt 1-4 uchylonego rozporządzenia w sprawie DM.
18 W tym 320 dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych do 31.12.2014 r. i 160 dokumentacji 

pacjentów hospitalizowanych w czasie trwania kontroli.
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zbadanych przypadków, a prawidłową nu-
merację stron zawierało tylko 71,5% kart 
(stwierdzono m.in. przypadek, że doku-
mentacja pacjenta zawierała ok. 300 nienu-
merowanych i nieuporządkowanych chro-
nologicznie kart, datowanych od 2011 r. 
i wpiętych do segregatora, z którego łatwo 
można je usunąć).

Na przykład, w jednym ze szpitali doku-
menty w jednej z historii choroby zawierały 
podwójną numerację od s. 28 do 56 i s. 59, 
w innej historii choroby brakowało stron 
od 83 do 88, a w 18 zakończonych indy-
widualnych dokumentacjach medycznych 
(45% skontrolowanych) nie ponumerowano 
wszystkich stron.

Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę 
na zróżnicowaną częstość wprowadzania 
wpisów lekarskich do dokumentacji pa-
cjentów hospitalizowanych. Pierwszego 
wpisu w  dokumentacji dokonywano 
wprawdzie najczęściej w dniu przyjęcia 
pacjenta na oddział (86,5% badanej DM), 
ale kolejne dokonywane były już z różną 
częstością – raz na dwa do nawet 14 dni. 
W jednym ze szpitali klinicznych stwier-
dzono także przypadek, że w dokumenta-
cji medycznej pacjenta hospitalizowanego 
24 dni nie było żadnego wpisu dotyczącego 
jego pobytu w tym szpitalu, a w historii 
choroby innego pacjenta tego szpitala le-
karz dokonał pierwszego wpisu wyrazem 
„operacja” dopiero w piątym dniu poby-
tu w szpitalu (średnia częstość kolejnych 
wpisów lekarskich w jego dokumentacji 

wynosiła 3,7 dnia). Niesystematyczne 
wprowadzanie wpisów odnoszących się 
do codziennych obserwacji chorego i udzie-
lonych świadczeń zdrowotnych świadczy 
o braku rzetelnego dokumentowania mo-
nitorowania procesu terapeutycznego. 

Świadczeniodawcy nie przestrzegali po-
nadto obowiązku wystawiania kart infor-
macyjnych z pobytu pacjentów w szpitalu, 
a w przypadku zakończenia hospitalizacji 
z powodu zgonu pacjenta w kartach infor-
macyjnych nie zamieszczano wszystkich 
wymaganych informacji, w tym o wyko-
naniu lub niewykonaniu sekcji zwłok wraz 
z uzasadnieniem podjętej decyzji (brak 
tych adnotacji stwierdzono w 55% doku-
mentacji pacjentów hospitalizowanych). 

Zdarzało się, że w dokumentacji medycz-
nej niektórych hospitalizowanych pacjen-
tów znajdowała się część dokumentacji in-
nego chorego (np. wyniki badań), co mogło 
prowadzić do niewłaściwej interpretacji 
stanu pacjenta na podstawie dokumentów, 
które go nie dotyczą. W przypadku udo-
stępnienia takiej dokumentacji pacjento-
wi mogłoby dojść do naruszenia ochrony 
danych wrażliwych innej osoby. 

Dokumentacja medyczna 
w stacjonarnej opiece długoterminowej
Analiza indywidualnej dokumentacji 
medycznej 320 pacjentów19 wykazała, 
że pierwszego wpisu do dokumentacji 
o przyjęciu pacjenta do zakładu20 dokona-
no w 252 historiach w dniu jego przyjęcia, 

19 Badano dokumentację 320 pacjentów przebywających w ośmiu zakładach opieki długoterminowej, w tym 
160 pacjentów przebywających w zakładzie do 31.12.2014 r. i 160 pacjentów przebywających w zakła-
dzie w czasie trwania kontroli.

20 Zakład opieki długoterminowej – zwany dalej także „zakładem” lub „ZOL”.
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a w 39 przypadkach (12,2%) po dwóch 
i więcej dniach; w 260 dokumentacjach 
(81,3%) częstość wpisów lekarskich w do-
kumentacji wynosiła raz na trzy do sied-
miu dni, w 49 (15,3%) – raz na osiem do 
czternastu dni, a w 8 kartach – powyżej 
czternastu dni (2,5%). Najdłuższa przerwa 
między wpisami w 119 kartach (37,2%) 
wynosiła do czterech dni, w 154 kartach 
(48,1%) – do czternastu dni i w 47 kartach 
(14,7%) powyżej dwóch tygodni.

Przyczyną takiego stanu rzeczy była 
– według wyjaśnień składanych w toku 
kontroli – przyjęta praktyka, polegająca 
na niedokumentowaniu badań lekarskich 
pacjentów jeśli nie była potrzebna modyfi-
kacja leczenia i zasad opieki nad pacjentem.

W świetle obowiązujących przepisów 
prawnych21, stosowana w ZOL praktyka 
była nieprawidłowa, przepis ten nie uza-
leżnia bowiem dokonania wpisu od zmiany 
w procesie leczenia i opieki nad pacjentem, 
a stan jego zdrowia powinien być odpo-
wiednio monitorowany i dokumentowany. 
Stosownie do wymagań w zakresie udziela-
nia gwarantowanych świadczeń w ramach 
opieki długoterminowej, „aktualna ocena 
pacjenta, potwierdzona datą, pieczątką 
i podpisem lekarza przeprowadzającego ba-
danie kontrolne powinna być dokonywana 
nie mniej niż dwa razy w tygodniu”. Brak 
odnotowania wszystkich badań lekarskich 
w dokumentacji medycznej nie pozwa-
la na jednoznaczną weryfikację faktu ich 

wykonania i ocenę stanu zdrowia wszyst-
kich pacjentów ZOL z częstotliwością co 
najmniej dwa razy w tygodniu.

W 39 historiach choroby (12,2%) wpisy 
lekarskie były nieczytelne, a w 15 przy-
padkach nie wszystkie były autoryzowane. 
Na przykład w jednym z ZOL stwierdzo-
no, że w 40 badanych dokumentacjach 
w 39 przypadkach fragmenty wpisów były 
nieczytelne.

Udostępnianie 
dokumentacji medycznej
Obecnie obowiązujące przepisy nie precy-
zują, w jakiej formie (ustnej czy pisemnej) 
pacjenci i/lub osoby przez nich upoważ-
nione (dalej: „pacjenci”) oraz inne pod-
mioty22 (np. ZUS, sąd, prokuratura, towa-
rzystwa ubezpieczeniowe) mogą ubiegać 
się o udostępnienie im dokumentacji me-
dycznej, to jest czy mają składać wnio-
ski na piśmie, czy wystarczy ustna proś-
ba. W związku z powyższym niektórzy 
świadczeniodawcy udostępniali DM pa-
cjentom na podstawie ich ustnych próśb 
(które nigdzie nie były odnotowywane) 
lub na podstawie wniosków złożonych 
na piśmie (według wzoru opracowanego 
przez świadczeniodawcę).

Rejestr wniosków złożonych na piśmie 
przez pacjentów oraz przez inne pod-
mioty o udostępnienie DM prowadziło 
tylko 14 świadczeniodawców. Pozostali 
nie rejestrowali wniosków lub ich wpływ 

21 Określonych w załączniku nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 22.11.2013 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 30.08.2009 r. 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach 
opieki długoterminowej (Dz. U. nr 140, poz. 1147, ze zm.).

22 Podmioty wymienione w art. 26 ust. 3 upp.
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ewidencjonowany był w ogólnej księdze 
pism przychodzących. 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 
DM, świadczeniodawcy powinni udostęp-
niać dokumentację medyczną wniosko-
dawcom „bez zbędnej zwłoki”23. Pojęcie to 
nie jest jednoznacznie zdefiniowane, dla-
tego też 10 świadczeniodawców określiło 
czas udostępnienia DM według własnego 
uznania. Niektórzy z nich ograniczyli się 
do stwierdzenia (np. w regulaminie or-
ganizacyjnym, zarządzeniach, instruk-
cjach), że dokumentację udostępnia się 
„bez zbędnej zwłoki”, „w terminie usta-
lonym z wnioskodawcą” lub „w terminie 
zgodnie z Kodeksem postępowania admi-
nistracyjnego”, 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 jed-
nak przypadki, w których świadczenio-
dawcy nie dotrzymywali ustalonych przez 
siebie terminów; czas udostępnienia DM 
był znacznie wydłużony. Natomiast u po-
zostałych świadczeniodawców (4) i tych, 
którzy nie rejestrowali wniosków (10) nie 
można było ustalić, w jakim czasie od zło-
żenia wniosku dokumentacja była udostęp-
niana (brakowało dat wpływu wniosku  
i/lub daty udostępnienie DM).

Kopie dokumentacji medycznej były 
zawsze potwierdzane za zgodność z ory-
ginałem tylko wówczas gdy oryginał DM 
był udostępniany wnioskodawcom, a kopia 
pozostawała u świadczeniodawcy.

Zauważyć należy, że upp nie przewiduje 
ograniczeń w udostępnianiu dokumentacji 
medycznej, to znaczy nie stawia wymogu 
uzyskania zgody (wydania decyzji) dyrek-
tora placówki medycznej (lub osób przez 
niego upoważnionych).

W badanym okresie do 24 świadczenio-
dawców objętych kontrolą wpłynęło co 
najmniej24 38 713 wniosków o udostęp-
nienie DM, w tym 28 195 wniosków od 
pacjentów i/lub osób upoważnionych25 
(72,8%) i 10 518 wniosków (27,2%) in-
nych podmiotów (np. ZUS, sąd, proku-
ratura, towarzystwa ubezpieczeniowe).

Do ośmiu szpitali wpłynęło co najmniej 
27 951 wniosków (72,2% wszystkich, 
które wpłynęły), w tym 18 636 wnio-
sków (66,7%) od pacjentów i 9315 wnio-
sków (33,3%) od innych podmiotów. 
Do ośmiu przychodni wpłynęło co naj-
mniej 10 714 wniosków (27,7%), w tym 
odpowiednio 9550 wniosków (89,1%) 
i 1164 wnioski (10,9%), a do ośmiu zakła-
dów opiekuńczo-leczniczych co najmniej 
48 wniosków (0,1%), w tym odpowied-
nio 9 wniosków (18,8%) i 39 wniosków 
(81,2%).

Pozytywnie zrealizowanych zostało  
co najmniej 38 077 wniosków (98,4%) spo-
śród wszystkich, które wpłynęły.

Przyczyną złożenia przez pacjentów 
wniosku o udostępnienie DM była prze-
ważnie kontynuacja leczenia u innych 
świadczeniodawców, konieczność przed-
łożenia komisji lekarskiej lub komisji do 

23 § 78 uchylonego i obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie DM.
24 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.
25 Wnioski pacjentów i/lub osób upoważnionych przez nich – zwane dalej w skrócie „wnioskami pacjentów”.
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spraw orzekania o niepełnosprawności, 
a także starania o uzyskanie odszkodowa-
nia za wypadek. Nadmienić jednak należy, 
że pacjenci przeważnie nie wskazywali 
przyczyn złożenia wniosku. Wnioski o udo-
stępnienie dokumentacji związane były 
również z prowadzonymi postępowania-
mi przed sądem lub prokuraturą, roszcze-
niami z tytułu ubezpieczenia, sprawami 
emerytalno-rentowymi w ZUS, sprawa-
mi prowadzonymi przez policję, a także 
w związku z postępowaniem przed okrę-
gową izbą lekarską.

Przyczyną odmów udostępnienia DM 
pacjentom oraz innym podmiotom był 
głównie brak upoważnienia do otrzymania 
dokumentacji, wcześniejsze jej przekaza-
nie innym podmiotom/organom (np. pro-
kuraturze), zaginięcie, a także rezygnacja 
z odbioru.

Dokumentacja medyczna udostępnia-
na była pacjentom przeważnie w formie 
kopii, a tylko w nielicznych przypadkach 
w oryginale (ok. 300 dokumentacji w wer-
sji oryginalnej w okresie objętym kontrolą).

Świadczeniodawcy, udostępniając wnio-
skodawcom DM w oryginale mieli obowią-
zek26 wydać ją za pokwitowaniem odbio-
ru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzy-
staniu. W przypadku wydania oryginału 
świadczeniodawcy pozostawiali kopię lub 
pełny odpis wydanej dokumentacji, a zwrot 
oryginału zabezpieczali zamieszczając w pi-
śmie przewodnim (do którego załączali 
oryginał) klauzulę zobowiązującą upraw-
niony podmiot do zwrotu dokumentacji po 

jej wykorzystaniu. Jednak w razie braku 
zwrotu nie wszyscy świadczeniodawcy 
podejmowali działania, aby tę dokumen-
tację odzyskać.

Na przykład jeden ze szpitali klinicznych 
w latach 2013–2015 (do 31 marca) wydał 
30 oryginałów dokumentacji medycznej 
i 20 z nich nie zwrócono do 12 sierpnia 
2015 r. Szpital jednak nie podął działań 
mających na celu wyegzekwowanie ich 
zwrotu.

Niektórzy świadczeniodawcy (10 spo-
śród 24 objętych kontrolą) w ogóle nie 
prowadzili rejestru wniosków i/lub reje-
stru udostępnianej DM lub prowadzili je 
nierzetelnie – nie wpisywano wszystkich 
wniosków, daty złożenia wniosku i/lub 
daty jego realizacji, formy udostępnie-
nia (kopia czy oryginał). Tym samym nie 
można było jednoznacznie ustalić liczby 
złożonych wniosków, a także ile zostało 
zrealizowanych i w jakim czasie.

Wyniki kontroli wskazały, że w przypad-
ku niektórych świadczeniodawców zda-
rzały się przypadki zaginięcia indywidu-
alnej dokumentacji medycznej pacjentów.

Na przykład w jednym ze szpitali klinicz-
nych w latach 2013–2015 (do 31 marca) 
z powodu zaginięcia DM nie udostępniono 
jej siedmiu wnioskującym podmiotom27. 
W związku z zagubieniem dokumentacji 
czterem wnioskodawcom udzielono żą-
danych informacji na podstawie innych 
dokumentów, a trzech pozostałych poin-
formowano, że trwa postępowanie mające 
na celu odnalezienie dokumentacji.

26 Art. 27 pkt 3 upp.
27 W związku z zagubieniem nie udostępniono wnioskowanej dokumentacji medycznej trzem pacjentom,  

firmie ubezpieczeniowej (1 dokumentacja), sądom rejonowym (3 dokumentacje).
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Świadczeniodawcy udostępniali DM 
w różnym czasie od złożenia wniosku w tej 
sprawie. Niektórzy z nich, mimo że przy-
jęli zasadę udostępnienia jej „bez zbędnej 
zwłoki”28, to jednak nie zawsze przestrze-
gali tej zasady.

Na przykład u jednego ze świadczenio-
dawców w regulaminie organizacyjnym 
nie określono czasu udostępniania DM, 
ale przyjęto zasadę, że wydaje się ją nie-
zwłocznie lub w terminie uzgodnionym 
z wnioskodawcą. Ustalono jednak, że Sąd 
Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ 
otrzymał dokumentację po 24 dniach 
(mimo że we wniosku prosił o jej pilne 
przesłanie), a Sąd Rejonowy dla Warszawy-
-Śródmieścia – po 57 dniach (po złoże-
niu ponaglenia i pod rygorem grzywny), 
ZUS otrzymał dokumentacje (3) po 34, 
21 i 20 dniach, a towarzystwo ubezpie-
czeniowe – po 29 dniach (mimo że prosiło 
o jej przesłanie w terminie 14 dni).

W okresie objętym kontrolą reali-
zacja obowiązku udostępniania doku-
mentacji medycznej przez badanych 
świadczeniodawców nie była przed-
miotem kontroli Ministerstwa Zdro-
wia, Narodowego Funduszu Zdrowia 
ani innych organów.

Przechowywanie dokumentacji
Warunki przechowywania dokumentacji 
medycznej u niektórych świadczeniodaw-
ców (11 spośród 24 objętych kontrolą) 
nie zabezpieczały jej przed zniszczeniem, 
uszkodzeniem lub utratą, a także przed 
dostępem osób nieupoważnionych.

Na przykład u jednego z kontrolowa-
nych świadczeniodawców dokumentacja 
składowana była na podłodze w kartonach 
lub luzem, a u innego przechowywano ją 
w drewnianych, niezamykanych szafach 
ustawionych na korytarzu, do których do-
stęp miały także osoby postronne (pacjen-
ci, interesanci). Ponadto w niektórych po-
mieszczeniach, w których przechowywano 
archiwalną dokumentację medyczną, okna 
nie były zabezpieczone kratami, nie było 
zasłon chroniących zasoby przed szkodli-
wym działaniem promieni słonecznych, 
a także stwierdzono zacieki wodne, które 
mogły spowodować utratę lub zniszczenia 
dokumentacji. 

Nie stwierdzono natomiast istotnych 
nieprawidłowości w zabezpieczeniu i prze-
chowywaniu dokumentacji medycznej 
w postaci elektronicznej.

Skargi pacjentów  
na trudny dostęp do dokumentacji
W badanym okresie liczba skarg pacjentów 
na trudności w udostępnieniu dokumen-
tacji medycznej, złożonych w jednostkach 
objętych kontrolą, była znikoma w porów-
naniu z liczbą udostępnionych przez nie 
dokumentacji (co najmniej 38 077 wnio-
sków zrealizowanych, co stanowiło 98,4% 
wszystkich wniosków, które wpłynęły). 

Łącznie wpłynęło 19 skarg, w tym 6 do 
świadczeniodawców prowadzących ambu-
latoryjną opiekę zdrowotną (w tym jedna za 
pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta) 
i 13 do pięciu świadczeniodawców udzie-
lających świadczeń w zakresie lecznictwa 

28 § 78 uchylonego i obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie DM.
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szpitalnego (w tym 2 skargi złożone za po-
średnictwem Rzecznika Praw Pacjenta).

Skargi dotyczyły: zagubienia dokumen-
tacji medycznej prowadzonej przez świad-
czeniodawcę, udostępnienia dokumentacji 
medycznej i udzielenia informacji o stanie 
zdrowia pacjenta osobie nieupoważnionej, 
odmowy wydania pacjentowi pełnej doku-
mentacji medycznej, długiego czasu ocze-
kiwania na udostępnienie dokumentacji 
pacjentowi (nawet 56 dni) lub na przesłanie 
jej do innego świadczeniodawcy (nawet 
4 miesiące), zagubienia dokumentacji do-
starczonej przez pacjenta (np. wyników 
badań, zabiegów).

Najwyższa Izba Kontroli nie miała za-
strzeżeń do sposobu rozpatrzenia skarg.

Przygotowanie  
do uczestnictwa w SIM
Przygotowanie świadczeniodawców do 
uczestniczenia w Systemie Informacji 
Medycznej (SIM) badano w 15 publicz-
nych podmiotach leczniczych29.

SIM ma być systemem teleinformatycz-
nym służącym przetwarzaniu danych udo-
stępnianych przez systemy teleinforma-
tyczne podmiotów leczniczych, które za 
pośrednictwem SIM mogą uzyskać do-
stęp do danych zawartych w elektronicz-
nej dokumentacji medycznej innych pod-
miotów30. 

Kontrola wykazała zróżnicowany stopień 
zaawansowania przygotowań świadczenio-
dawców do prowadzenia dokumentacji 
medycznej wyłącznie w wersji elektronicz-
nej. Obecnie świadczeniodawcy prowa-
dzą tylko niektóre elementy dokumentacji 
w wersji elektronicznej (ale nie u każdego 
te same), niektóre – w wersji elektronicznej 
i papierowej, a jeszcze inne – nadal tylko 
w wersji papierowej.

Do czasu zakończenia kontroli żaden 
z badanych świadczeniodawców nie wdro-
żył systemu informatycznego przezna-
czonego do prowadzenia Elektronicznej 
Dokumentacji Medycznej (EDM) spełnia-
jącego wymogi rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z 28 marca 2013 r. w spra-
wie wymagań dla Systemu Informacji 
Medycznej31. Dokumenty medyczne 
(takie jak recepta lub skierowanie do 
pracowni diagnostycznej) generowane 
z systemu informatycznego przez pracow-
ników nie były zgodne z wymaganiami 
i szablonami zawartymi w dokumencie 
„Reguły biznesowe i walidacyjne okre-
ślające strukturę dokumentów medycz-
nych (eRecepta, eSkierowanie i eZlecenie) 
przetwarzanych na platformie P1”, opu-
blikowanym przez Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony Zdrowia na 
podstawie § 3 ust. 3 wymienionego roz-
porządzenia Ministra Zdrowia, który 

29 Zgodnie z założeniami kontroli NIK pt. Tworzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej, nr ewid. 
P/15/061.

30 Art. 10 i 11 ustawy z 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (j.t. Dz. U. z 2015 r.  
poz. 636, ze zm.)

31 Dz. U. z 2013 r. poz. 463. Rozporządzenie to określa m.in. format elektronicznej dokumentacji medycz-
nej udostępnianej przez usługodawców w Systemie Informacji Medycznej, który ma – zgodnie z ustawą 
z 28.4.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 636, ze zm.) – obowią-
zywać po 31.12.2017 r.
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stanowi, że „administrator systemu SIM 
określa strukturę logiczną elektronicznej 
dokumentacji udostępnianej przez usłu-
godawców w SIM”.

Kierownicy kontrolowanych jedno-
stek wskazywali na następujące trudno-
ści z wdrożeniem systemu EDM:

 • brak jednoznacznie sprecyzowanych 
zasad wymiany danych z ogólnokrajo-
wym Systemem Informacji Medycznej;
 • brak definicji formatów eksportu da-
nych do SIM;
 • brak doprecyzowania, jaki zakres da-
nych medycznych ma być eksportowa-
ny do SIM;
 • brak jednoznacznej informacji, na któ-
rych dokumentach wymagany jest pod-
pis elektroniczny (np. czy na dokumenta-
cji pozostającej w obrębie wewnętrznego 
systemu informatycznego taki podpis 
jest również konieczny);
 • brak jednoznacznych informacji o ko-
nieczności stosowania znaczników czasu 
podpisywanych elektronicznie doku-
mentów;
 • wysokie koszty (modernizacja posia-
danej infrastruktury informatycznej 
w zakresie okablowania, platformy 
serwerowej, sprzętu peryferyjnego, jak 
i samego oprogramowania dziedzino-
wego przekracza możliwości finanso-
we 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.)32;
 • brak rzetelnej informacji o zakresie dzia-
łania systemu i niewielka liczba szkoleń 
na ten temat;
 • niewskazanie przez ustawodawcę źró-
deł sfinansowania obowiązku prowadze-
nia dokumentacji medycznej wyłącznie 
w formie elektronicznej;
 • niesprecyzowanie w rozporządzeniu 
w sprawie dokumentacji medycznej 
warunków prowadzenia w formie elek-
tronicznej dokumentacji wymagającej 
podpisu pacjenta (np. zgody na zabieg, 
potwierdzenia odbioru wyników), co 
może uniemożliwić tworzenie jej tylko 
w wersji elektronicznej;
 • przekonywanie pracowników do za-
sadności prowadzenia dokumentacji 
w nowej formie, a także opór ze strony 
części starszej kadry lekarskiej, która ma 
trudności z użytkowaniem komputera.
Dotychczasowy niski stopień zaawanso-

wania przygotowań świadczeniodawców 
do uczestnictwa w Systemie Informacji 
Medycznej stwarza ryzyko niezapewnienia 
u wszystkich świadczeniodawców pełnej 
realizacji obowiązku prowadzenia doku-
mentacji medycznej w formie elektronicz-
nej po 31 grudnia 2017 r.

Wnioski z kontroli
Stwierdzone w toku kontroli liczne przy-
padki nierzetelnego prowadzenia doku-
mentacji medycznej wskazują na niską 
wśród personelu medycznego świadomość 
znaczenia jej poprawnego sporządzania. 

32 Art. 56 usioz.



96 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Maria M. Gostyńska

W wyjaśnieniach składanych przez świad-
czeniodawców wskazywano, że „jest to 
przykry, biurokratyczny obowiązek, zaj-
mujący zbyt wiele czasu”. 

Celowe jest zatem systematyczne egze-
kwowanie przez kierownictwo podmiotów 
leczniczych od personelu medycznego wy-
maganego sposobu prowadzenia dokumen-
tacji medycznej oraz podjęcie szerokich 
działań uświadamiających skutki niepra-
widłowości w tym zakresie. Działania te 
powinny być podejmowane nie tylko przez 
kierowników poszczególnych placówek33, 
ale także przez samorząd zawodowy, kon-
sultantów wojewódzkich i krajowych, jak 
i Ministra Zdrowia. 

Jak dowiodła kontrola, w podmiotach, 
które wytwarzały część dokumentacji 
w formie elektronicznej udało się wyeli-
minować szereg uchybień związanych z jej 
sporządzaniem (dotyczących czytelno-
ści, kompletności czy częstości wpisów). 
Obowiązek prowadzenia całości dokumen-
tacji wyłącznie w formie elektronicznej 
został wprawdzie przesunięty na dzień 
po 31 grudnia 2017 r., ale badania kontrol-
ne NIK pozwoliły zidentyfikować szereg 
istotnych przeszkód w jego efektywnym 

wdrażaniu w publicznych podmiotach 
leczniczych.

Aktualne pozostają również zagroże-
nia dla procesu informatyzacji systemu 
ochrony zdrowia, na które NIK wskaza-
ła na początku 2013 r.34. Proces wprowa-
dzania elektronicznej dokumentacji me-
dycznej, umożliwiającej funkcjonowanie 
Systemu Informacji Medycznej35, powinien 
być zatem monitorowany głównie przez 
Ministra Zdrowia oraz przez podmioty 
tworzące podmioty lecznicze.

W ocenie NIK, przepisy dotyczące 
prowadzenia i udostępniania dokumen-
tacji medycznej nie precyzują niektórych 
kwestii istotnych dla realizacji tych zadań. 
W efekcie świadczeniodawcy przyjmu-
ją w swojej działalności różne rozwiąza-
nia organizacyjne, nie zawsze korzystne 
dla pacjentów. Mając to na uwadze, NIK 
wniosła do Ministra Zdrowia o doprecy-
zowanie procedury udostępniania doku-
mentacji medycznej określonej w rozpo-
rządzeniu Ministra Zdrowia z 9 listopada 
2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzo-
rów dokumentacji medycznej oraz spo-
sobu jej przetwarzania, o wprowadze-
nie obowiązku rejestrowania wniosków 

33 Szereg działań w tym zakresie w poszczególnych kontrolowanych jednostkach podjęto jeszcze w toku 
kontroli.

34 W Informacji NIK o wynikach kontroli informatyzacji szpitali, nr ewid. 20/2013/P/12125/KZD, kwiecień 
2013 r., do najistotniejszych zagrożeń w tym zakresie zaliczono: ograniczone środki finansowe świadcze-
niodawców na modernizację systemów informatycznych, brak jasnych i precyzyjnych norm określających 
podstawowe parametry budowanych systemów, a także różne tempo wprowadzanych zmian w poszcze-
gólnych województwach, w niewielkim stopniu skorelowane z działaniem Centrum Systemów Informacyj-
nych Ochrony Zdrowia.

35 Docelowo System Informacji Medycznej powinien umożliwić wymianę drogą elektroniczną danych i informacji  
pomiędzy usługodawcami – dostęp do dokumentacji medycznej, dostęp do dokumentów elektronicznych 
związanych z kontynuacją leczenia (e-skierowanie, e-recepta, e-zlecenie) oraz dostęp usługodawców  
do informacji o stanie zdrowia usługobiorcy lub stosowanych poprzednio metodach leczenia – co pozwoli 
przyspieszyć uzyskanie tych informacji, a także ograniczy koszty związane np. z powtarzaniem badań diagno-
stycznych w celu ustalenia stanu zdrowia pacjenta.
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o udostępnienie tej dokumentacji (co 
umożliwi sprawowanie kontroli nad pra-
widłowością ich realizacji) oraz o okre-
ślenie sposobu informowania o zasadach 
udostępniania dokumentacji medycznej.

Wyniki kontroli wskazały, że lekarze spe-
cjaliści, w 15,5% prowadzonej przez nich 
DM, nie odnotowali faktu poinformowania 
lekarzy POZ o rozpoznaniu choroby, roko-
waniu i sposobie leczenia skierowanych do 
nich pacjentów oraz ordynowanych lekach 
i wyznaczonych wizytach kontrolnych. 
Należy zwrócić uwagę, że procedura ta ma 
istotne znaczenie dla zachowania ciągło-
ści leczenia pacjenta, a dokonanie wpisu 

pozwoli na monitorowanie jego przebie-
gu. W związku z tym NIK wystąpiła do 
Ministra Zdrowia, aby w rozporządzeniu 
w sprawie ogólnych warunków umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowot-
nej zobowiązać lekarzy specjalistów do 
sporządzania adnotacji w dokumentacji 
medycznej o przekazaniu lekarzom pod-
stawowej opieki zdrowotnej informacji, 
o których wyżej mowa.

MARIA M. GOSTYŃSKA,
Departament Zdrowia NIK
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