Korzyści EDM
Dzień dobry, nazywam się Piotr i jestem lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Opowiem Ci o nowym
narzędziu, które pozwoli na szybkie sprawdzenie historii zdrowia pacjenta.
Pamiętasz, gdy dokumentacja medyczna wyglądała tak?
Teraz, dzięki Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (w skrócie EDM), informacje o kompletnej historii
leczenia pacjenta możesz mieć zawsze pod ręką. Jako lekarz POZ nie musisz prosić pacjenta o dodatkową
zgodę na dostęp do nich.

Zobacz, jakie korzyści daje Ci Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w codziennej pracy.
Szybko i łatwo sprawdzisz...
‒

Informacje 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.

‒

Informacje dla lekarza kierującego pacjenta 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.

‒

Kartę informacyjną z leczenia szpitalnego.

‒

Opis badań diagnostycznych.

‒

Wynik badań laboratoryjnych wraz z opisem.

Dzięki EDM możesz łatwiej diagnozować, ponieważ masz pełną wiedzę na temat zdrowia i
dotychczasowych terapii pacjenta. Prowadzonych również przez innych lekarzy i w innych placówkach
medycznych.

Co zyskasz wdrażając Elektroniczną Dokumentację Medyczną?
‒

Proces leczenia pacjentów będzie lepiej koordynowany.

‒

Wszystkie dokumenty medyczne będą wystandaryzowane i każdy lekarz otrzyma dostęp do tych
samych danych. Zyskasz większe bezpieczeństwo informacji medycznych i danych wrażliwych, gdyż
to pacjent decyduje, komu udostępnia swoją dokumentację medyczną.
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Pokażę Ci jak w kilku krokach uzyskać dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej
wytworzonej w innej placówce.
‒

W swoim systemie gabinetowym wysyłasz do systemu e-zdrowie (P1) zapytanie o elektroniczną
dokumentację pacjenta, np. z przychodni kardiologicznej.

‒

System e-zdrowie (P1) weryfikuje Twoje zgłoszenie i wysyła komunikat zwrotny wskazujący m.in.
listę wytworzonych dokumentów oraz miejsce, gdzie są one umieszczone. Informacja jest
przekazywana automatycznie i w czasie rzeczywistym. Twój system gabinetowy komunikuje się już
bezpośrednio z systemem wskazanej przychodni, w celu pobrania EDM.

‒

Następnie system przychodni (w naszym przypadku kardiologicznej) weryfikuje (za pośrednictwem
systemu e-zdrowie (P1)) autentyczność Twojego zgłoszenia i potwierdza, że dokumentacja EDM
może być udostępniona.

‒

Po pozytywnej weryfikacji otrzymujesz dokumentację EDM leczenia specjalistycznego Twojego
pacjenta. Teraz możesz sprawdzić jaką diagnozę pozostawił kardiolog i jakie przekazał zalecenia.

Pamiętaj jednak, że możliwe do wyszukania i przeglądania są tylko te dokumenty, które zostały
wytworzone w formacie EDM i zaraportowane do systemu e-zdrowie (P1). Dlatego tak ważne jest, by
wszyscy pracownicy medyczni aktywnie działali w zakresie tworzenia 5 podstawowych dokumentów
EDM.
Jeżeli nie jesteś lekarzem POZ, również możesz uzyskać dostęp do elektronicznej dokumentacji pacjenta,
jeżeli wyrazi on na to zgodę. Pacjent może nadać Ci dostęp za pośrednictwem Internetowego Konta
Pacjenta (w skrócie IKP). Ta usługa posiada już blisko 11 milionów użytkowników.
Możesz także aktywować dostęp podczas wizyty pacjenta w Twoim gabinecie. Wystarczy, że wyślesz
zgłoszenie do systemu e-zdrowie (P1) o dostęp do EDM pacjenta. Pacjent otrzyma SMS z 4. cyfrowym
kodem, a Ty po wpisaniu go w systemie gabinetowym uzyskasz dostęp do historii leczenia pacjenta na 24
godziny.
Masz pytania o EDM? Centrum e-Zdrowie prowadzi wiele działań informacyjnych i edukacyjnych dla
pracowników medycznych, by z nich skorzystać, wystarczy wejść na stronę cez.gov.pl i zarejestrować się
na szkolenie w Akademii CeZ.
Pamiętaj. Elektroniczna wymiana dokumentów to narzędzie wspierające diagnostykę i leczenie pacjenta.
‒

Po więcej informacji wejdź na https://www.ezdrowie.gov.pl

‒

Zadzwoń na infolinię 19 239

‒

Lub wyślij zapytanie na edm-pomoc@cez.gov.pl
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