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DOKUMENTACJA MEDYCZNA  W  PRZYCHODNI 
 

- ELEMENTY DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ,  
- KOPIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH WYKONANYCH POZA PODMIOTEM, SPOSÓB ZBIERANIA  

   I PRZECHOWYWANIA WYNIKÓW BADAŃ 
 

 
W ostatnich latach, przy stale rosnącej świadomości pacjentów na temat swych praw i przy 

zwiększającej się roszczeniowości pacjentów, dokumentacja medyczna odgrywa coraz ważniejszą rolę. 

Nie tylko jako źródło informacji w procesie diagnostyczno – terapeutycznym, ale i jako materiał 
dowodowy w postepowaniu sądowym – cywilnym lub karnym. W części prowadzenie je podlega 

również kontroli różnych organów. Stąd tak ważne, by prowadzić ją rzetelnie – zgodnie 
z obowiązującymi przepisami ale i dokumentując czynności, które wykażą należytą staranność lekarza 

i tym samym mogą przyczynić się do uchronienia go przed odpowiedzialnością. W praktyce często 

jednak się zdarza, że oczywistych czynności personel nie zapisuje w dokumentacji, co w trakcie sporu 
sądowego działa na niekorzyść danego podmiotu leczniczego. Również braki dokumentacji lub 

prowadzenie jej niezgodnie z obowiązującymi przepisami uznawane jest w postepowaniu sądowym 
jako niestaranność osłabiając tym samym argumentację podmiotu. 

 
Prowadzenie dokumentacji medycznej w podmiocie udzielającym świadczeń ambulatoryjnych określa 

głównie ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 

z 2012r. nr 159) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów 
i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2010r. nr 252, poz. 1697).  

 
Przychodnia, a zatem z prawnego punktu widzenia - podmiot leczniczy udzielający świadczeń 

zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych - sporządza i prowadzi: 

a) adokumentację indywidualną wewnętrzną w formie: historii zdrowia i choroby, karta wywiadu 
środowiskowo-rodzinnego; 

b) dokumentację indywidualną zewnętrzną : skierowanie do szpitala lub innego podmiotu, skierowanie 
na badanie diagnostyczne, zaświadczenie, opinia lekarska, karta przebiegu ciąży; 

c) dokumentację zbiorczą w formie: 
 księgi  przyjęć; 

 kartoteki środowisk epidemiologicznych; 

 księgi pracowni diagnostycznej (odpowiednie zastosowanie przepisu § 36 rozporządzenia); 

 księgi zabiegów prowadzonej odrębnie dla każdego gabinetu zabiegowego (odpowiednie 

zastosowanie przepisu § 32 rozporządzenia), 

 księgi porad ambulatoryjnych dla nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej 

 lista oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego 

http://abc.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.893572:part=%C2%A736&full=1
http://abc.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.893572:part=%C2%A732&full=1


 

 

 

 

 
Każdy wpis w dokumentacji medycznej powinien być opatrzony oznaczeniem osoby dokonującej 

wpisu, zawierającym: nazwisko i imię,  tytuł zawodowy, uzyskane specjalizacje oraz numer prawa 

wykonywania zawodu – w przypadku lekarza, pielęgniarki i położnej.  W praktyce sprowadza się to do 
opatrywania wpisów w dokumentacji medycznej pieczątką osoby dokonującej wpisu.  

 
Wpisu w dokumentacji dokonuje się niezwłocznie po udzieleniu świadczenia zdrowotnego. Wpis 

dokonany w dokumentacji nie może być z niej usunięty, a jeśli został dokonany błędnie, powinien być 
opatrzony datą, adnotacją o przyczynie błędu i podpisem osoby dokonującej adnotacji o błędzie (np. 

lekarza, pielęgniarki lub położnej, a w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego – czytelnym podpisem 

osoby je sporządzającej z podaniem danych ją identyfikujących).  Aktualnie obowiązujące przepisy nie 
dają bowiem możliwości usunięcia błędnego zapisu lub jego wykreślenia, a jedynie pozwalają opatrzyć 

błędny wpis odpowiednią adnotacją o przyczynie błędu. 
 

Strony w dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci papierowej powinny być numerowane 

i stanowić chronologicznie uporządkowaną całość. W razie sporządzenia wydruku z dokumentacji 
prowadzonej w postaci elektronicznej, strony wydruku także muszą być numerowane. Każdą stronę 

dokumentacji indywidualnej prowadzonej w postaci papierowej oznacza się co najmniej imieniem 
i nazwiskiem pacjenta.  

 
W razie sporządzenia wydruku z dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej każdą stronę 

wydruku oznacza się również co najmniej imieniem i nazwiskiem pacjenta. Każdy z dokumentów, 

będący częścią dokumentacji, musi umożliwiać identyfikację pacjenta, którego dotyczy  oraz osoby 
sporządzającej dokument, a także być opatrzony datą jego sporządzenia.  

 
Do prowadzonej dokumentacji wewnętrznej włącza się informacje istotne dla procesu diagnostycznego 

lub pielęgnacyjnego. Można zatem włączyć kopie przedstawionej przez pacjenta dokumentacji 

medycznych (w tym wyników  badań)  lub odnotowuje się zawarte w nich informacje istotne dla 
procesu diagnostycznego, leczniczego lub pielęgnacyjnego. Dla celów dowodowych bezpieczniejszą 

formą  jest skopiowanie – za zgodą pacjenta -  wyników niż ich przepisanie, lecz duża cześć placówek 
z uwagi na organizację pracy lub zwiększone koszty  pozostaje przy przepisywaniu wyników.  

Dokument włączony do dokumentacji indywidualnej wewnętrznej nie może być z niej usunięty. 

 
Co do obowiązku załączania wyników badań laboratoryjnych zleconych przez jeden podmiot leczniczy, 

a wykonanych w innym podmiocie – istotna jest kwestia czy badania zostały wykonane na podstawie 
skierowania wydanego przez pierwszy podmiot (skierowanie sensu stricte).  

Obecnie art. 26 ust. 3 pkt. 1 ustawy o prawach pacjenta w związku z § 9 ust. 3 rozporządzenia 
w sprawie dokumentacji medycznej zobowiązują podmiot, który wykonuje badania lub konsultacje na 

zlecenie innego podmiotu do przekazania wyników tych badań lub konsultacji bezpośrednio 

podmiotowi zlecającemu. Pacjent zachowuje dostęp do wszelkich dotyczących go informacji 
medycznych w trybie i na zasadach regulujących dostęp do dokumentacji medycznej. Warunkiem 

takiego obligatoryjnego przekazania dokumentacji jest (1) skierowanie; (2) konieczność przekazania 
dokumentacji  do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych. 

 

Wpisy w dokumentacji medycznej dokonuje się w języku polskim, choć rozpoznanie choroby przez 
lekarzy zwyczajowo wpisywane jest w języku łacińskim. Lekarz jest jednak obowiązany wyjaśnić 

w sposób przystępny i zrozumiały treść wpisów zawartych w dokumentacji. Nowe rozporządzenie 
utrzymuje obowiązek formułowania rozpoznania choroby w języku polskim w karcie informacyjnej 

z leczenia szpitalnego (§ 22 ust. 3 pkt 1 ww. rozporządzenia), przy czym dopuszcza się podanie 



 

 

 

 

rozpoznania w języku łacińskim w przypadku gdy pacjent zażądał, aby nie udzielano mu informacji 
o stanie jego zdrowia (art. 9 ust. 4 ustawy o prawach pacjenta) Dokumentacja medyczna może być 

również prowadzona w formie elektronicznej, pod pewnymi warunkami. 

 
Co do podstawowych elementów, które powinna zawierać karta zdrowia i choroby, są to:  

 
1. część  dotyczącej ogólnego stanu zdrowia oraz istotnych problemów zdrowotnych oraz 

urazów, 
2. część  dotyczącej porad ambulatoryjnych lub wizyt domowych oraz 

3. część  dotyczącej opieki środowiskowej. 

 
Część dotycząca ogólnego stanu zdrowia (1) powinna (zgodnie z rozporządzeniem) zawierać dane 

z wywiadu lekarskiego, takie jak: 
 

– przebyte choroby, 

– choroby przewlekłe, 
– hospitalizacje, 

– zabiegi operacyjne, 
– szczepienia i podane surowice, 

– uczulenia, 
– obciążenia dziedziczne. 

 

Część ta powinna być szczegółowo wypełniana podczas pierwszej wizyty – w trakcie zakładania karty 
zdrowia i choroby, a następnie w trakcie kolejnych wizyt zawarte tam dane powinny być uzupełniane. 

Zaleca się , by część tą aktualizować przynajmniej raz w roku lub częściej, jeżeli istnieją do tego 
wskazania. Jest to szczególnie istotne, gdy z danej dokumentacji medycznej korzysta więcej niż jeden 

lekarz – pozwala to na szybkie zorientowanie się w głównych problemach zdrowotnych pacjenta.  

 
W trakcie pierwszej porady ambulatoryjnej pacjent powinien zostać kompleksowo zbadany fizykalnie 

niezależnie od tego, czy zgłasza się do poradni specjalistycznej, czy też poradni POZ, a wynik badania 
fizykalnego powinien być umieszczony w części dotyczącej ogólnego stanu zdrowia. Takie ogólne 

badanie powinno być wyraźnie odnotowane w dokumentacji medycznej pacjenta - taka praktyka 

pozwala z jednej strony zredukować ryzyko nierozpoznania początkowo nietypowych stanów 
chorobowych, jak również w przyszłości będzie możliwa ocena progresji choroby lub efektów leczenia, 

porównując aktualny stan pacjenta z wynikiem pierwszego badania. Pozwala również – w sferze 
dowodowej -  wykazać kompleksowe podejście do stanu zdrowia pacjenta i brak zaniedbania ze strony 

lekarza. 
 

W przypadku każdorazowej porady ambulatoryjnej w dokumentacji medycznej należy zgodnie 

z rozporządzeniem umieścić: 
 

– datę porady ambulatoryjnej lub wizyty domowej, 
– dane z wywiadu lekarskiego i badania przedmiotowego, 

– rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, 

– informacje o zleconych badaniach diagnostycznych lub konsultacjach, 
– adnotacje o zleconych zabiegach i przepisanych produktach leczniczych oraz wyrobach medycznych, 

– wyniki badań diagnostycznych i konsultacyjnych – zlecone przez pomiot lub kopie wyników badań 
dostarczone przez pacjenta (ewentualnie spis); 

– opis udzielonych świadczeń zdrowotnych, 

http://abc.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.996418:part=a9u4&full=1


 

 

 

 

– adnotacje o orzeczonym okresie czasowej niezdolności do pracy, 
– dane identyfikujące lekarza i jego podpis. 

 

Uzupełnieniem historii zdrowia i choroby pacjenta są kopie wyników badań diagnostycznych oraz kart 
informacyjnych leczenia szpitalnego.  

 
Podmiot leczniczy udzielający świadczeń zdrowotnych kobietom ciężarnym powinien zapewnić 

odnotowywanie wykonanych czynności w karcie przebiegu ciąży, która stanowi zewnętrzną 
dokumentację medyczną. Zgodnie z rozporządzeniem formularz karty przebiegu ciąży zawiera dane: 

 

– identyfikujące podmiot leczniczy, kobietę ciężarną oraz lekarza udzielającego świadczeń 
zdrowotnych, 

– o ogólnym stanie zdrowia kobiety, 
– o poradach ambulatoryjnych lub wizytach domowych. 

 

W części dotyczącej przebiegu ciąży lekarz dokonuje następujących wpisów: 
 

– grupę krwi, 
– datę ostatniej miesiączki, 

– przybliżony/przewidywany termin porodu, 
– masę ciała kobiety przed ciążą lub w momencie jej rozpoznania, 

– wzrost, 

– liczbę ciąż i porodów z uwzględnieniem sposobu ich zakończenia, 
– czynniki ryzyka dla przebiegu ciąży i porodu, z uwzględnieniem powikłań ciąż i porodów przebytych, 

– opis wyniku badania ginekologicznego w momencie rozpoznania ciąży, 
– datę rozpoznania ciąży – datę pierwszej wizyty w związku z ciążą, 

– wyniki badań diagnostycznych zleconych w związku z zajściem w ciążę. 

 
Dokumentacja wewnętrzna jest przechowywana przez podmiot, który ją sporządził. Natomiast 

dokumentacja zewnętrzna w postaci zleceń lub skierowań jest przechowywana przez podmiot, który 
zrealizował zlecone świadczenie zdrowotne. 

 

Podmiot leczniczy powinien zapewnić odpowiednie warunki zabezpieczające dokumentację przed 
zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i dostępem osób nieupoważnionych, a także umożliwiające jej 

wykorzystanie bez zbędnej zwłoki. 
 

 


