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      Pani 

Anna Goławska 

Podsekretarz Stanu  

w Ministerstwie Zdrowia 

       

 

Szanowna Pani Minister, 

Zwracam się z wnioskiem o dokonanie aktualizacji dokumentu pn. „Minimalne 

wymagania techniczne i funkcjonalne dla systemów usługodawców" (dalej: 

Minimalne wymagania) opublikowanego przez Ministerstwo Zdrowia na mocy 

upoważnienia ustawowego zawartego w art. 8b ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o 

systemie informacji w ochronie zdrowia. 

Minimalne wymagania stanowią jeden z kluczowych dokumentów regulujących 

proces cyfryzacji dokumentacji medycznej. W ocenie samorządu lekarskiego istota 

tego dokumentu polega na tym, iż w procesie inwestycyjnym, jaki ostatecznie musi 

przejść każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą, ww. wymagania są 

wzorcem i wyznacznikiem perspektywicznej przydatności systemu 

teleinformatycznego. 

Hermetyczna dla zdecydowanej większości lekarzy materia konstrukcji programów 

do prowadzenia dokumentacji medycznej oraz duże zróżnicowanie oprogramowania 

w poziomie adaptacji do aktualnych na danym etapie cyfryzacji wymagań, sprawiają 

że lekarz lub lekarz dentysta, który staje przed koniecznością dokonania wyboru z 

niemałej palety programów gabinetowych, powinien mieć zapewnioną możliwość 

określenia ich minimalnego standardu. W sytuacji gdy dany produkt określonego 

standardu nie spełnia - wówczas rozmowy nie powinny być kontynuowane. 
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Powyższe było intencją samorządu lekarskiego podczas zgłaszania potrzeby 

opublikowania Minimalnych wymagań przez Ministerstwo Zdrowia. Z kolei zbieżność 

intencji samorządu lekarskiego z intencjami resortu zdrowia w tym zakresie 

potwierdził ostatecznie ówczesny Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pan 

Janusz Cieszyński, kiedy w debacie zorganizowanej przez Medexpress (11 lipca 

2019 r.) wskazał, że minimalne wymagania dla systemów informatycznych 

stosowanych w gabinetach zostały wprowadzone w celu umożliwienia lekarzom, 

którzy nie posiadają eksperckiej wiedzy, uzyskania jasnej informacji na temat 

występujących na rynku programów do prowadzenia elektronicznej dokumentacji 

medycznej (EDM). 

Problem, który jest przedmiotem niniejszego wystąpienia, to nieaktualność 

obowiązujących dziś, a wydanych w styczniu 2019 r. Minimalnych wymagań, w 

zakresie wymiany EDM. 

W dokumencie tym problem wymiany EDM znajduje się na str. 6 z adnotacją: 

„Projekt P1 jest w trakcie etapu, który doprowadzi do udostępniania funkcjonalności 

wymiany EDM. W trakcie etapu zostaną także uszczegółowione wymagania 

związane z wymianą." 

Mając na uwadze, że do katalogu dokumentów EDM dołączane są sukcesywnie 

nowe dokumenty, oraz dostrzegając wzmożenie tempa informatyzacji wszelkich 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą, powstaje konieczność stworzenia 

narzędzi, które umożliwią osobom dokonującym inwestycji czytelne rozróżnienie, 

który z programów przygotowany jest do wymiany EDM (przynajmniej w tym 

zakresie, w jakim jest to możliwe na dzień wydania dokumentu). 

Na konieczność aktualizacji Minimalnych wymagań zwrócili również uwagę 

uczestnicy  prac nad „Strategią e-Zdrowia na lata 2021-2025", które to prace są 

prowadzone pod egidą Centrum e-Zdrowia. W projekcie Cz. I - Cele i Diagnoza 

znalazł się zapis o konieczności takiej aktualizacji. 

 

Z poważaniem, 

 

 


