


- terminy 

Udostępnienie
funkcjonalności w P1

16 października 2018 r.

Obowiązek potwierdzenia przez 
usługodawców do CSIOZ podłączenia 

swoich systemów do Platformy P1 
(art. 56 ust.5 ustawy o SIOZ)

do 31 grudnia 2019 r.

Obowiązek wystawiania 
skierowań w postaci elektronicznej 

od 8 stycznia 2021 r.

Pilotaż e-skierowania luty-wrzesień 2019 r.

Wdrożenie ogólnopolskie do 8 stycznia 2021 r.



- obowiązujące przepisy (1/2)

▪ Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

▪ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie skierowań 
wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej



- obowiązujące przepisy (2/2)

Katalog skierowań wystawianych w formie elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej:

▪ ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych,

▪ leczenie szpitalne w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki   
zdrowotnej,

▪ badania medycyny nuklearnej oraz badania  tomografii komputerowej (TK) 
finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne 
(prawo atomowe), 

▪ badania rezonansu magnetycznego (MR), badania endoskopowe przewodu 
pokarmowego oraz badania echokardiograficzne płodu finansowane ze środków 
publicznych



- na co i dla kogo

▪ e-skierowania są wystawiane dla świadczeń kontraktowanych, których miejsce realizacji 
pacjent wybiera sam,

▪ świadczenia realizowane w ramach wizyty w AOS nie wymagają e-skierowania, są 
realizowane w ramach tzw. zleceń wewnętrznych, 

▪ pacjent przyjęty do szpitala otrzymuje świadczenia w ramach pobytu, 
(zlecenie wewnętrzne),



- wystarczą 3 kroki

Lekarz wystawia e-skierowanie1
i podpisuje za pomocą:

e-ZLA

Profilu Zaufanego

Podpisu kwalifikowanego

E-dowodu



- wystarczą 3 kroki

2 Otrzymujesz e-skierowanie jako:

SMS E-mail Wydruk informacyjny



- wystarczą 3 kroki

Podając kod i nr PESEL przez telefon

Pacjent zapisuje się 
na świadczenie

Zanosząc wydruk informacyjny

3

lub



- wydruk informacyjny

Wydruk informacyjny e-skierowania równoznaczny skierowaniu w postaci papierowej można wystawiać 
do 7 stycznia 2021 roku. Od 8.01.2021 pozostanie uproszczony wydruk informacyjny

Każdy wydruk informacyjny, podpisany ręcznie przez uprawnionego 
pracownika medycznego jest pełnoprawnym skierowaniem, 
które można zrealizować w każdej uprawnionej placówce medycznej



- zmiany

▪ Brak konieczności dostarczenia e-skierowania w ciągu 14 dni do podmiotu
- można to zrobić telefonicznie podając kod + PESEL,

▪ brak możliwości zapisu na to samo świadczenie do różnych kolejek,

▪ zwiększone bezpieczeństwo – eliminacja ryzyka zagubienia skierowania,

▪ możliwość śledzenia historii leczenia w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP),

▪ podpisany wydruk informacyjny e-skierowania = tradycyjne skierowanie papierowe
– możliwość realizacji w dowolnej placówce.

▪ brak możliwości poprawy wystawionego e-skierowania.



- procedury awaryjne

Niedostępność systemu P1 lub systemu gabinetowego przy wystawieniu e-skierowania:

Po 08.01.2021, lekarz będzie mógł wystawić skierowanie w wersji papierowej jedynie w 
przypadku:

▪ braku dostępu do systemu (np. wizyta domowa),

▪ braku dostępu do Internetu (awaria, brak zasięgu),

▪ awarii systemu gabinetowego,

▪ awaria systemu P1.

Skierowania wystawionego w sposób tradycyjny (papierowy) nie trzeba będzie wprowadzać ponownie
do systemu, gdy ustanie przyczyna niedostępności systemu gabinetowego lub P1.



- pilotaż vs teraźniejszość

Pilotaż (czas trwania II-IX 2019):

▪ podmioty w pilotażu - 50

▪ średnia liczba e-skierowań wystawianych tygodniowo – 85

▪ wystawione e-skierowania w ramach pilotażu: 3 000

Wdrożenie (15.07):

▪ wystawione e-skierowania – ponad 280 000

▪ Pacjenci którzy otrzymali e-skierowanie – 223 000

▪ Lekarze wystawiający e-skierowania – 12 200

▪ Podmioty/praktyki wystawiające/realizujące – 3 540 podmiotów +730 praktyk



- wystawione e-skierowania
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- jak zacząć wystawiać

Zatrudnienie w podmiocie leczniczym, 
np. szpital, przychodnia

podłącz się do systemu P1

Indywidualna Praktyka
brak systemu gabinetowego

Podmiot leczniczy, Indywidualna 
Praktyka

posiada system gabinetowy 

Wejdź na gabinet.gov.pl

Zacznij wystawiać e-skierowania ☺

Zapytaj czy system obsługuje 

Jeśli wystawiasz e-recepty, 
ten etap masz już za sobą



- przydatne informacje
▪ Wyszukiwarka podmiotów wystawiających/realizujących e-skierowanie:

https://www.csioz.gov.pl/e-zdrowie-p1/e-skierowanie/

▪ FAQ

https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/dla-podmiotow-leczniczych/e-skierowanie

▪ Dofinansowanie NFZ dla POZ i AOS

https://ezdrowie.gov.pl/portal/artykul/dodatkowe-finansowanie-z-nfz-dla-
placowek-obslugujacych-e-skierowania

▪ Szkolenia – Akademia Centrum e-Zdrowia – dla POZ i Szpitali

https://akademiaedm.csioz.gov.pl/signin

https://www.csioz.gov.pl/e-zdrowie-p1/e-skierowanie/
https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/dla-podmiotow-leczniczych/e-skierowanie
https://ezdrowie.gov.pl/portal/artykul/dodatkowe-finansowanie-z-nfz-dla-placowek-obslugujacych-e-skierowania
https://akademiaedm.csioz.gov.pl/signin


- przydatne informacje c.d.
▪ Kontakt z Wydziałem Wdrożeń e-Skierowania, pytania od podmiotów, pacjentów

wdrozenie_eskierowania@csioz.gov.pl

▪ Filmy szkoleniowe dotyczące gabinet.gov.pl

https://www.youtube.com/watch?v=G93kMN1pIVY - konfiguracja 
gabinet.gov.pl do wystawiania e-recept, e-skierowań

https://www.youtube.com/watch?v=NO0W7bOIu-A – jak obsłużyć e-
skierowanie w gabinet.gov.pl

Więcej filmów na naszym kanale na YT

https://www.youtube.com/watch?v=NO0W7bOIu-A

mailto:wdrozenie_eskierowania@csioz.gov.pl
https://www.youtube.com/watch?v=G93kMN1pIVY
https://www.youtube.com/watch?v=NO0W7bOIu-A
https://www.youtube.com/watch?v=NO0W7bOIu-A


Elektroniczna Dokumentacja Medyczna 

jako część składowa Projektu pn.:
Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia zasobów cyfrowych 

o Zdarzeniach Medycznych (P1) – Faza 2



Ramowy harmonogram działań Projektu e-zdrowie (P1)

16.02.2017–16.02.2018

Etap IIIa
Wdrożenie e-Recepty

START

16.02.2018–20.10.2018

Etap IIIb
Wdrożenie e-Skierowania

16.10.2018–16.04.2020

Etap IIIc
Wdrożenie zdarzeń 
medycznych i WDM

DZIŚ

16.10.2019

Specyfikacja interfejsów

2.12.2019

Uruchomienie środowiska ewaluacji 

16.08.2020

Uruchomienie 
środowiska 

produkcyjnego 

Procesy zakończone Procesy w trakcie realizacji Procesy nie rozpoczęte



ezdrowie.gov.pl/portal/home/dla-podmiotow-leczniczych/e-dokumentacja-medyczna



Kontekst prawny



Zgodnie z §1 rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu

i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania: 

Dokumentacja medyczna jest prowadzona przez podmiot 

udzielający świadczeń zdrowotnych w postaci elektronicznej

Dokumentacja Medyczna 
Prowadzona w Postaci 
Elektronicznej 

Elektroniczna 
Dokumentacja Medyczna
(EDM)

Art. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r o systemie 

informacji w ochronie zdrowia: Dokumenty wytworzone 

w postaci elektronicznej określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 13a

https://www.csioz.gov.pl/HL7POL-1.3.1/plcda-html-
1.3.1/plcda-html-1.3.1/index.html

https://www.csioz.gov.pl/HL7POL-1.3.1/plcda-html-1.3.1/plcda-html-1.3.1/index.html


informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych 

badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz 

ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala, o której mowa 

w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta 

i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 i 1524); 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. 
w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej

1

Elektroniczną Dokumentacją Medyczną stanowią:



informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia 

szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i 

sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych, o której mowa w przepisach wydanych 

na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.2)); 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. 
w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej

2

3

Elektroniczną Dokumentacją Medyczną stanowią:

karta informacyjna z leczenia szpitalnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie

art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.



Nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniająca rozporządzenie w sprawie 
rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej – finalne brzmienie:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej 

dokumentacji medycznej (Dz. U. poz. 941) w § 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 i 5 

w brzmieniu:

„4) wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem (kwiecień 2021);

5) opis badań diagnostycznych, innych niż wskazane w pkt 4.”. (kwiecień 2020)

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 w zakresie 

§ 1 pkt 4, który wchodzi w życie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia.



Definicja i zakres Zdarzenia Medycznego

Definicja: zdarzenie medyczne przetwarzane w systemie informacji, o którym mowa w art. 2 pkt 18 
ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Zakres (katalog danych):

• dane usługodawcy,

• dane usługobiorcy,

• dane identyfikujące świadczenie zdrowotne,

• dane miejsca udzielenia świadczenia zdrowotnego,

• dane pracownika medycznego udzielającego świadczenia zdrowotnego lub osoby odpowiedzialnej za
jego udzielenie,

• dane dotyczące indeksu EDM (na kolejnym slajdzie),

• inne dane pozwalające na identyfikację zdarzenia medycznego.



Zakres Indeksu EDM

a) identyfikator nadawany przez system usługodawcy, 

b) rodzaj, 

c) data wytworzenia, 

d) tryb udostępniania, 

e) adres repozytorium, w którym przechowywana jest 

dokumentacja medyczna,



Terminy przekazywania danych do systemu e-zdrowie (P1)

Usługodawca zamieszcza w SIM niezwłocznie, nie później niż w terminie 

2 dnia od zakończenia lub rozpoczęcia zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji.



Zgody automatyczne

• Dostęp do EDM bez ograniczenia czasowego dla pracownika medycznego, który wytworzył 

elektroniczną dokumentację medyczną zawierającą dane osobowe lub jednostkowe dane medyczne 

Usługobiorcy;

• Dostęp do EDM dla lekarza, pielęgniarki lub położnej udzielający usługobiorcy świadczeń opieki 

zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki 

zdrowotnej; 



Zgody automatyczne

• Dostęp do EDM dla PM wykonującego zawód u usługodawcy, u którego została wytworzona elektroniczna 

dokumentacja medyczna zawierająca dane osobowe lub jednostkowe dane medyczne usługobiorcy, 

w związku z wykonywaniem przez niego zawodu u tego usługodawcy, jeżeli jest to niezbędne do 

prowadzenia diagnostyki lub zapewnienia ciągłości leczenia, 

• Dostęp do EDM dla każdego PM w sytuacji zagrożenia życia usługobiorcy. 



Schemat wymiany EDM



Usługodawca 1 System P1

Schemat wymiany (krok 1)



Schemat wymiany (krok 2)

Usługodawca 1 System P1



Schemat wymiany (krok 3)

Usługodawca 1 Usługodawca 2 EDM



Schemat wymiany (krok 4)

System P1 Usługodawca 2 EDM



Schemat wymiany (krok 5)

Usługodawca 1 Usługodawca 2

System 
e-zdrowie (P1)

EDM


