
Wstęp

dokumentacja medyczna to zbiór dokumentów 
wytworzonych w związku z procesem sprawowania 
opieki zdrowotnej. Stanowi zapis kontaktu pacjen-
ta z zakładem opieki zdrowotnej, praktyką lekar-
ską lub pielęgniarską. Zawiera dane osobowe pa-
cjenta, informacje o jego zdrowiu oraz o zakresie 
udzielonych świadczeń zdrowotnych. dokumen-
tacja medyczna, tak jak każda inna, np. budowla-
na, archeologiczna, pomiarowa, pełni wiele funkcji. 
Jest przede wszystkim podstawowym narzędziem 
zapewniającym instytucjonalną ciągłość świadczeń. 
Ma podstawowe znaczenie jako dowód w przy-
padkach analizy postępowania lekarskiego, np. przy 
ustalaniu odpowiedzialności zawodowej, cywilnej 
czy karnej lekarza; stanowi materiał do oceny jako-
ści pracy lekarza oraz oceny zasadności i poprawno-
ści formalnej podejmowanych przez niego decyzji 

i dokonywanych ocen. Jest także wykorzystywana 
jako jedno z podstawowych źródeł danych do celów 
badań naukowych. Ze względu na znaczenie doku-
mentacji medycznej dla chorego, lekarza i całego 
systemu ochrony zdrowia, a także innych systemów 
społecznych, np. ubezpieczeń, wymiaru sprawiedli-
wości, bezpieczeństwa publicznego, zakres i formy 
tej dokumentacji są objęte szczegółowymi regulacja-
mi prawnymi. 

Istotne znaczenie ma także fakt, że informa-
cje zawarte w dokumentacji medycznej obejmu-
ją najbardziej intymne dane o pacjencie – o jego 
stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach, ży-
ciu seksualnym i inne – określane jako wrażliwe. 
dlatego wykonywanie jakichkolwiek operacji na 
danych zawartych w dokumentacji medycznej, ta-
kich jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, 
opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usu-
wanie danych podlegają ścisłym, ustawowym ogra-
niczeniom. 

 Streszczenie  Sprawy prowadzenia dokumentacji medycznej, a zwłaszcza jej zawartości, udostępniania i przechowy-
wania są uregulowane w ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta. Zagadnienia 
przetwarzania takiej dokumentacji są uregulowane w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
W prezentowanej pracy omówiono szczegółowe regulacje dotyczące dokumentacji medycznej lekarza rodzinne-
go zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji 
medycznej oraz sposobów jej przetwarzania. 
Słowa kluczowe: dokumentacja medyczna, prawo medyczne, lekarz rodzinny.

 Summary  Basic regulations regarding medical documentation, especially rules of its accessibility and storing are 
regulated in Patients’ rights and Patients’ rights Advocate Act of 6 Nov. 2008. Issues concerning medical documen-
tation processing are regulated in Personal data Protection Act of 29 Aug. 1997. Presented article discusses detailed 
issues concerning medical documentation kept by family doctors, contained in the Ministry of Health regulation of 
21 dec. 2010, concerning types and scope of medical documentation as well as methods of its processing.
Key words: medical documentation, medical law, family doctor.
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Podstawowe przepisy regulujące kwestie doku-
mentacji medycznej to:
− ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta 

i rzeczniku Praw Pacjenta [1];
− rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 

2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumen-
tacji medycznej oraz sposobów jej przetwarza-
nia, wydane na podstawie wyżej przywołanej 
ustawy [2];

− ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych [3].
do dokumentacji medycznej odnoszą się także 

trzy zasady kodeksu Etyki Lekarskiej, sformułowane 
w artykułach 128, 40 i 41 [4].

Obowiązujące od początku 2011 r. rozporządze-
nie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie 
rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz 
sposobów jej przetwarzania wprowadziło kilka no-
wych, oryginalnych regulacji [5]. Należą do nich:
a) obowiązek numeracji stron dokumentacji; 

uznano bowiem, że istniejący wymóg zacho-
wania chronologii wpisów nie zabezpieczał 
dokumentacji przed pomieszaniem stron;

b) obowiązek dokonywania wpisu niezwłocznie 
po udzieleniu świadczenia, a nie na bieżąco, 
jak było wymagane wcześniej; zapis ten ma 
zmniejszyć możliwości interpretacyjne i skła-
niać lekarzy do bardziej rzetelnego uzupełnia-
nia historii choroby;

c) obowiązek zamieszczenia bądź dołączenia do 

dokumentacji oświadczenia pacjenta o upoważ-
nieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji 
o jego stanie zdrowia i udzielonych świadcze-
niach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i na-
zwiska osoby upoważnionej oraz danych umożli-
wiających kontakt z tą osobą, albo oświadczenia 
o braku takiego upoważnienia;

d) obowiązek zamieszczenia w dokumentacji 
bądź dołączenia do niej oświadczenia pacjenta 
o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania 
dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwi-
ska osoby upoważnionej, albo oświadczenia 
o braku takiego upoważnienia;

e) obowiązek zamieszczenia bądź dołączenia do 
dokumentacji oświadczenia pacjenta o wyraże-
niu zgody albo zezwolenie sądu opiekuńczego 
na przeprowadzenie badania lub udzielenie 
innego świadczenia zdrowotnego, na zasadach 
określonych w rozdziale 5 ustawy z 6 listopada 
2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku Praw 
Pacjenta [1].
W celu ułatwienia Czytelnikowi samodzielnej 

lektury wymienionych aktów prawnych w tabeli 1 
przedstawiono miejsca szczegółowych regulacji do-
tyczących dokumentacji medycznej.

regulacje szczegółowe, odnoszące się do do-
kumentacji medycznej, a zawarte bezpośrednio 
w ustawie o prawach pacjenta i rzeczniku Praw 
Pacjenta [1] oraz ustawie o ochronie danych oso-
bowych [3], a także kodeksie Etyki Lekarskiej [4] 

Tabela 1. Miejsce szczegółowych regulacji dotyczących dokumentacji medycznej lekarza rodzinnego

Przedmiot regulacji akt prawny

Ustawa o pra-
wach pacjenta 
i Rzeczniku 
Praw Pacjenta

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
w sprawie rodzajów i zakresu do-
kumentacji medycznej oraz spo-
sobów jej przetwarzania

Ustawa o ochro-
nie danych oso-
bowych

Zawartość dokumentacji medycznej Art. 25

Przetwarzanie, w tym udostępnianie, 
dokumentacji medycznej

Art. 26 do art. 
28

§ 78 do § 79 Art. 27

Przechowywanie dokumentacji me-
dycznej

Art. 29 § 72 do § 77

rodzaje dokumentacji medycznej § 1, § 2

Ogólne zasady prowadzenia doku-
mentacji medycznej

§ 3 do § 11

dokumentacja lekarska w ambulato-
ryjnym zakładzie opieki zdrowotnej

§ 40 do § 45
§ 48

dokumentacja lekarska w praktyce le-
karskiej

§ 57 do § 61

dokumentacja w postaci elektronicznej § 80 do § 86

dokumentacja świadczeń udzielanych 
uczniom

§ 68 do § 71
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zostały przedstawione w odrębnym doniesieniu 
[6]. W prezentowanym opracowaniu omówiono 
natomiast aktualne regulacje zawarte w rozporzą-
dzeniu Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i za-
kresu dokumentacji medycznej oraz sposobów jej 
przetwarzania [2], mające zastosowanie w pracy le-
karza rodzinnego. 

najważniejsze zasady prowadzenia 
dokumentacji medycznej

W klasyfikacji dokumentacji medycznej są wy-
różniane dwa rodzaje dokumentacji: indywidualna 
– stanowiąca zapis danych o poszczególnych pa-
cjentach i zbiorcza – odnosząca się do wszystkich 
pacjentów lub ich wyodrębnionych grup. Na doku-
mentację indywidualną składają się z kolei: doku-
mentacja wewnętrzna, będąca w dyspozycji pod-
miotu udzielającego świadczeń, oraz dokumenta-
cja zewnętrzna, do wykorzystania przez pacjenta. 

Podstawowe zasady odnoszące się do doku-
mentacji indywidualnej wewnętrznej to:
a) oznaczanie każdej strony dokumentacji przy-

najmniej imieniem i nazwiskiem pacjenta;
b) nieusuwalność dokonanych wpisów – w tym 

także błędnych; błędny wpis powinien być 
zaopatrzony datowaną i podpisaną adnotacją 
o przyczynie wystąpienia błędu;

c) nieusuwalność włączonych do dokumentacji 
dokumentów;

d) obowiązek stosowania nazewnictwa objawów 
i rozpoznań zgodnie z X rewizją Między-
narodowej Statystycznej klasyfikacji Chorób 
i Problemów Zdrowotnych, a także pełnych 
(czteroznakowych) kodów;

e) konieczność włączania kopii dokumentacji 
przedstawionej przez pacjenta bądź odnotowa-
nie zawartych w niej informacji, istotnych dla 
postępowania;

f) obowiązek przekazywania wraz ze skierowa-
niem na badanie lub konsultację podmiotowi, 
do którego jest kierowany pacjent, informacji 
z dokumentacji indywidualnej wewnętrznej pa-
cjenta, niezbędnych do przeprowadzenia tego 
badania lub konsultacji;

g) obowiązek przekazania wyników przez pod-
miot, który przeprowadził badanie lub konsul-
tację podmiotowi, który skierował pacjenta.

dokumentacja lekarska  
w ambulatoryjnym zakładzie  
opieki zdrowotnej

Podstawowym dokumentem indywidualnym 
dokumentacji wewnętrznej lekarza świadczącego 
usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej 
w ambulatoryjnym zakładzie opieki zdrowotnej jest 

historia zdrowia i choroby. do dokumentacji indy-
widualnej zewnętrznej są natomiast zaliczane: skie-
rowania – do szpitala i innych podmiotów, na ba-
dania diagnostyczne i konsultacje, zaświadczenia, 
opinie, orzeczenia wydawane przez lekarza. 

Historia zdrowia i choroby musi posiadać:
a) oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń, 

a w tym: nazwę podmiotu, jego adres i tele-
fon;

b) oznaczenie pacjenta, na co składa się: nazwisko 
i imię pacjenta, jego data urodzenia, oznacze-
nie płci, adres miejsca zamieszkania, numer 
PESEL – jeżeli został nadany (w przypadku 
noworodka PESEL matki, a w przypadku osób 
nieposiadających tego numeru – rodzaj i numer 
dokumentu tożsamości);

c) oznaczenie lekarza udzielającego świadczenia, 
w tym: nazwisko i imię, tytuł zawodowy, spe-
cjalizację lub specjalizacje, numer prawa wyko-
nywania zawodu, podpis;

d) datę dokonania wpisu;
e) informacje dotyczące ogólnego stanu zdro-

wia, chorób, problemów zdrowotnych lub ura-
zów, a zwłaszcza: o przebytych chorobach, 
aktualnych chorobach przewlekłych, pobytach 
w szpitalu, przebytych zabiegach lub opera-
cjach, wykonanych szczepieniach i stosowa-
nych surowicach, występujących uczuleniach, 
także o obciążeniach dziedzicznych;

f) informacje o każdej poradzie ambulatoryjnej 
lub wizycie domowej, takie jak: 

datę porady ambulatoryjnej lub wizyty do- −

mowej,
dane z wywiadu i badania przedmiotowego, −

rozpoznanie choroby, problemu zdrowotne- −

go lub urazu,
informację o zleconych badaniach diagno- −

stycznych lub konsultacjach,
adnotacje o zaleconych zabiegach oraz pro- −

duktach leczniczych wraz z dawkowaniem 
lub wyrobach medycznych, w ilościach od-
powiadających ilościom zapisanym na recep-
tach wydanych pacjentowi,
oryginał lub kopię wyników badań diagno- −

stycznych i konsultacji albo ich dokładny 
opis,
opis udzielonych świadczeń zdrowotnych, −

adnotacje o orzeczonym okresie czasowej  −

niezdolności do pracy,
oznaczenie lekarza – jak w pkt. c.  −

W części historii zdrowia i choroby dotyczącej 
opieki środowiskowej powinny być uwzględnione: 
opis środowiska epidemiologicznego, data rozpo-
częcia i zakończenia opieki pielęgniarskiej lub po-
łożniczej, a także opis podejmowanych w tym za-
kresie działań.

W historii choroby pacjentów posiadających 
szczególne uprawnienia w systemie opieki zdro-
wotnej, jak np.: inwalidów wojennych i wojsko-
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wych, osób represjonowanych, zasłużonych Hono-
rowych dawców krwi i zasłużonych Honorowych 
dawców Przeszczepu powinna być sporządzona 
stosowna adnotacja wraz z numerem dokumentu 
potwierdzającego te uprawnienia. 

Na dokumentację zbiorczą ambulatoryjnego 
zakładu opieki zdrowotnej składają się: księga 
przyjęć, kartoteka środowisk epidemiologicznych 
i ewentualnie – w zależności od zakresu świad-
czeń – księga pracowni diagnostycznej, księga 
zabiegów – oddzielna dla każdego gabinetu za-
biegowego, księga porad ambulatoryjnych dla 
nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej i pielę-
gniarskiej. 

dokumentacja lekarska  
w praktyce lekarskiej

Lekarz udzielający świadczeń w ramach prak-
tyki indywidualnej bądź grupowej prowadzi doku-
mentację indywidualną wewnętrzną (historia zdro-
wia i choroby oraz ewentualnie karta obserwacji 
przebiegu porodu i karta noworodka – w przypad-
ku przyjmowania porodu) i zewnętrzną (skierowa-
nia, zaświadczenia, orzeczenia, opinie i ewentual-
nie karta przebiegu ciąży).

Historia zdrowia i choroby prowadzona przez 
lekarza w ramach praktyki lekarskiej jest bardzo 
zbliżona do takiego dokumentu prowadzonego 
w zakładzie opieki zdrowotnej. Nie zawiera jed-
nak części dotyczącej opieki środowiskowej. Ele-
mentem oryginalnym w omawianej historii zdro-
wia i choroby jest natomiast ocena środowiskowa. 
Ocena ta powinna zawierać informacje uzyskane 
na podstawie wywiadu, mające znaczenie dla oce-
ny zdrowia pacjenta, dotyczące: 
− zawodu wykonywanego przez pacjenta oraz 

zagrożenia w środowisku pracy, orzeczenia 
o zaliczeniu do stopnia niepełnosprawności al-
bo innych orzeczeniach traktowanych na równi 
z tym orzeczeniem;

− zagrożeń zdrowia w miejscu zamieszkania.

dokumentacja dotycząca świadczeń 
udzielanych uczniom

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który 
udziela świadczeń zdrowotnych uczniom, prowa-
dzi dokumentację indywidualną w postaci karty 
profilaktycznego badania lekarskiego ucznia. kar-
ta taka zawiera standardowe dane identyfikacyjne, 
jak wyszczególnione uprzednio w punktach a, b, c, 
i d historii zdrowia i choroby, a ponadto:
a) informacje dotyczące stanu zdrowia i istotnych 

chorób oraz problemów zdrowotnych ucznia, 
zwłaszcza występujących w okresie 12 miesięcy 
przed badaniem;

b) informacje o problemach zgłaszanych przez 
przedstawiciela ustawowego ucznia;

c) informacje wychowawcy ucznia mające istotne 
znaczenie dla oceny stanu zdrowia, w szcze-
gólności o zachowaniu ucznia, osiąganych 
wynikach w nauce, wykazywanych uzdolnie-
niach, sprawności fizycznej, absencji szkolnej, 
relacjach z rówieśnikami, ewentualnych proble-
mach szkolnych;

d) informacje pielęgniarki lub higienistki szkolnej 
o uczniu, zwłaszcza wyniki testów przesiewo-
wych oraz informacje dotyczące wysokości 
i masy ciała ucznia, funkcjonowania narządu 
wzroku i słuchu, rozwoju układu ruchu, ciśnie-
nia tętniczego krwi;

e) wyniki badania lekarskiego ucznia, w szczegól-
ności dotyczące wzrastania i rozwoju ucznia, 
stanu odżywienia, dojrzewania płciowego we-
dług skali Tannera od klasy III szkoły podstawo-
wej, rozwoju psychospołecznego, funkcjono-
wania układów narządów, stwierdzone proble-
my zdrowotne;

f) zalecenia dotyczące udziału ucznia w zajęciach 
wychowania fizycznego i ewentualnych ogra-
niczeniach w tym zakresie oraz inne zalecenia 
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

dokumentacja  
w postaci elektronicznej

dokumentacja w formie elektronicznej nie 
różni się w treści od dokumentacji prowadzonej 
w sposób tradycyjny. Najważniejsze regulacje doty-
czące dokumentacji elektronicznej odnoszą się do 
jej bezpieczeństwa, dostępu i udostępniania. 

System komputerowy, używany do prowadze-
nia dokumentacji elektronicznej, powinien zapew-
niać:
a) zabezpieczenie dokumentacji przed uszkodze-

niem lub utratą;
b) zachowanie integralności i wiarygodności doku-

mentacji;
c) stały dostęp do dokumentacji dla osób upraw-

nionych oraz zabezpieczenie przed dostępem 
osób nieuprawnionych;

d) identyfikację osoby udzielającej świadczeń zdro-
wotnych i rejestrowanych przez nią zmian; 

e) udostępnienie, w tym przez eksport, w postaci 
elektronicznej dokumentacji albo części doku-
mentacji będącej formą dokumentacji określo-
nej w rozporządzeniu, w formacie XML i PdF;

f) eksport całości danych w formacie XML, w spo-
sób zapewniający możliwość odtworzenia tej 
dokumentacji w innym systemie teleinforma-
tycznym;

g) wydrukowanie dokumentacji w formach okre-
ślonych w rozporządzeniu.
Metody stosowane dla ochrony takiej doku-
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mentacji elektronicznej powinny być obecnie, po-
wszechnie uznawane za właściwe.

Z występujących w procesie diagnostyki i lecze-
nia dokumentów w wersji papierowej oraz wyni-
ków badań obrazowych powinny być sporządzo-
ne odwzorowania cyfrowe i dołączone do całości 
dokumentacji, w sposób zapewniający czytelność, 
dostęp i spójność. 

dokumentacja elektroniczna może być udo-
stępniana w formie przekazania informatycznego 
nośnika danych, dokonania transmisji elektronicz-
nej (e-mail) lub w postaci wydruku potwierdzone-
go za zgodność z oryginałem. W każdym wymie-
nionym przypadku obowiązuje zachowanie wszyst-
kich zasad udostępniania dokumentacji, zawartych 
w art. 26 do 29 ustawy z 6 listopada 2008 r. o pra-
wach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta [3]. 
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