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Wstęp

Istotnym elementem w procesie planowania rozwoju cyfryzacji ochrony zdrowia jest uwzględnienie potrzeb i możliwości 
pomiotów leczniczych. Dlatego Centrum e-Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Zdrowia przygotowało kolejną, 
VI edycję „Badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą”. Badanie przeprowadzone 
zostało w dniach 25 maja – 24 czerwca 2022 r.

Celem głównym badania było pozyskanie z ww. podmiotów aktualnych informacji dot. stopnia ich informatyzacji i 
przygotowania do wypełnienia obowiązków w zakresie prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej określonej w 
ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2021 r., poz. 666, z późn.zm.) oraz 
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz.U. z 
2021 r., poz. 1153, z późn. zm.). Dodatkowo, badanie umożliwiło zebranie danych dot. wykorzystywania w ramach 
prowadzonej przez PWDL-e działalności rozwiązań z obszaru nowych technologii, w szczególności sztucznej inteligencji czy 
telemedycyny, a także planów na przyszłość. Kolejnym z celów było zebranie od PWDL-i informacji w zakresie ich oczekiwań 
dot. kolejnych rozwiązań z obszaru cyfryzacji ochrony zdrowia, których centralne wdrożenie przyczyniłoby się do wzrostu 
poziomu efektywności i jakości udzielania świadczeń medycznych w podmiotach leczniczych.
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Metodologia badania

Niniejsze badanie zrealizowane zostało techniką wywiadu wspomaganego komputerowo (z ang. Computer-Assisted Web 
Interview). Ankieta, składająca się z 44 pytań, w dniu 25 maja br. rozesłana została na adresy e-mail podmiotów 
wskazanych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL). Termin przekazania do Centrum e-
Zdrowia wypełnionych ankiet upływał 24 czerwca 2022 r. Łącznie w ramach VI edycji Badania wpłynęło 11 580 
wypełnionych i pozytywnie zweryfikowanych formularzy ankietowych.

Kwestionariusz wywiadu został rozesłany do następujących rodzajów podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
(PWDL):

1. Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne 
– szpitalne;

2. Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne 
– inne niż szpitalne;

3. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne (AŚZ), obejmującej:

1. świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej (POZ);

2. świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej (AOS);

3. inne niż wskazane powyżej świadczenia zdrowotne.

Wykres 1. Liczba wypełnionych ankiet przez PWDL
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Szpitalne: 
778

Inne niż szpitalne: 607

AOS: 4 215

POZ: 3 272
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Charakterystyka i specyfika badanych 
podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą (PWDL)
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Charakterystyka i specyfika badanych podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą (PWDL) - część 1

Dokonując analizy badanych podmiotów pod względem formy organizacyjno-prawnej, dostrzega się dominację 
przedsiębiorców (47,4%). Drugie pod względem liczby wskazań były praktyki indywidualne (28,9%), a trzecie – SPZOZ 
(14,5%).

Tabela 1. Proszę wskazać formę organizacyjno-prawną podmiotu

Wyszczególnienie Ogółem

Fundacja, stowarzyszenie lub jednostka organizacyjna stowarzyszenia, posiadająca osobowość prawną 2,9%

Instytut badawczy 0,4%

Jednostka budżetowa 1,4%

Jednostka wojskowa 0,0%

Osoba prawna lub jednostka organizacyjna działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do 

Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków 

zawodowych oraz o gwarancjach wolności i sumienia

1,6%

Praktyka grupowa 2,8%

Praktyka indywidualna 28,9%

Przedsiębiorca 47,4%

SPZOZ 14,5%
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Charakterystyka i specyfika badanych podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą (PWDL) - część 2

W placówkach, które wzięły udział w badaniu zawód medyczny wykonuje najczęściej do 9 osób – taką odpowiedź wskazała 
ponad połowa ankietowanych (56,2%), przy czym najczęściej przedstawiciele AŚZ (63,0%). W przypadku szpitali liczba osób 
wykonujących zawód medyczny wynosi najczęściej 251 i więcej (46,8%). Respondenci reprezentujący stacjonarne i 
całodobowe świadczenia inne niż szpitalne najczęściej wskazywali, że jest to od 10 do 49 osób (63,1%).
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Charakterystyka i specyfika badanych podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą (PWDL) - część 3

Ponad połowa badanych placówek nie posiada wewnętrznego zespołu do obsługi informatycznej (53,7%). W 25,7% 
placówek zadania te zostały powierzone do realizacji podmiotowi zewnętrznemu, a w 28,0% obsługa IT podmiotu 
realizowana jest przez kadrę medyczną. Posiadanie wewnętrznego zespołu informatycznego najczęściej deklarowali 
przedstawiciele szpitali, gdzie przeważnie zespół ten liczy do 5 osób (68,9%). W przypadku stacjonarnych i całodobowych 
świadczeń innych niż szpitalne zespół do 5 osób wskazało (55,8%) a, ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych (39,9%).

8Wykres 3. Liczba osób tworzących wewnętrzny zespół do obsługi informatycznej podmiotu (zatrudnionych w podmiocie)
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Rozwiązania w zakresie Elektronicznej 
Dokumentacji Medycznej (EDM)
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Rozwiązania w zakresie Elektronicznej 
Dokumentacji Medycznej (EDM) - część 1

Większość ankietowanych (84,0%), na pytanie dotyczące posiadania w podmiocie wystarczającej liczby stanowisk 
komputerowych umożliwiających wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) udzieliło odpowiedzi 
twierdzącej. Najwyższy ich odsetek odnotowano w przypadku ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych (85,1%), a najniższy 
wśród szpitali (75,4%).
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Wykres 4. Czy liczba dostępnych w podmiocie stanowisk komputerowych jest wystarczająca do wdrożenia Elektronicznej Dokumentac ji 
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Rozwiązania w zakresie Elektronicznej 
Dokumentacji Medycznej (EDM) - część 2

Zdecydowana większość badanych placówek (85,0%) deklaruje, że liczba podłączonych do sieci urządzeń jest wystarczająca 
do wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM). Odpowiedź taką najczęściej wskazywali przedstawiciele 
ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych (86,2%), najrzadziej zaś szpitali (73,9%).

Rysunek 1. Czy liczba podłączonych do sieci urządzeń jest wystarczająca do wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM)?

Ogółem Szpitalne Inne niż szpitalne AŚZ

85,0% 73,9% 79,1% 86,2%

11



Rozwiązania w zakresie Elektronicznej 
Dokumentacji Medycznej (EDM) - część 3

Jedną z najważniejszych kwestii biorąc pod uwagę dostosowanie podmiotów leczniczych do wymogów ustawodawczych w 
zakresie EDM jest posiadanie przez podmiot leczniczy rozwiązania IT pozwalającego na prowadzenie dokumentacji 
w postaci elektronicznej oraz przetwarzanie jednostkowych danych medycznych. Zdecydowana większość ankietowanych 
podmiotów (89,0%) posiada rozwiązania IT umożliwiające prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej 
oraz elektroniczne przetwarzanie danych medycznych istotnych z punktu widzenia procesu leczenia, przy czym 34,2% 
podmiotów przyznało, że tylko częściowo. Porównując ten wynik z badaniem z 2021 roku, dostrzega się wzrost o 20,6 p.p. 

12Rysunek 2. Czy podmiot posiada rozwiązania IT umożliwiające prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej 
oraz elektroniczne przetwarzanie danych medycznych istotnych z punktu widzenia procesu leczenia?



Rozwiązania w zakresie Elektronicznej 
Dokumentacji Medycznej (EDM) - część 4

Dokonując analizy ze względu na rodzaj wykonywanej działalności, można zauważyć, iż posiadanie niezbędnych rozwiązań IT 
najczęściej deklarowały stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne (97,3%; w tym 42,9% częściowo), 
a najrzadziej ambulatoryjne świadczenia zdrowotne (88,1%; w tym 33,0% częściowo).
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Wykres 5. Czy podmiot posiada rozwiązania IT umożliwiające prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej 
oraz elektroniczne przetwarzanie danych medycznych istotnych z punktu widzenia procesu leczenia?
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Rozwiązania w zakresie Elektronicznej 

Dokumentacji Medycznej (EDM) - część 5

14Rysunek 3. Jaki zakres EDM prowadzą badane podmioty? 

W ramach zrealizowanego badania podmioty zostały poproszone o wskazanie rodzajów EDM, które prowadzone są w 
podmiocie. Blisko połowa ankietowanych placówek (45,7%) zadeklarowała, że prowadzi EDM w zakresie informacji 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. 28,4% 
badanych placówek prowadzi EDM w zakresie wyników badań laboratoryjnych wraz z opisem, a co trzeci ankietowany 
podmiot (33,2%) w zakresie opisu badań diagnostycznych innych niż laboratoryjne.



Rozwiązania w zakresie Elektronicznej 
Dokumentacji Medycznej (EDM) - część 6

Prowadzenie EDM w zakresie: wyników badań laboratoryjnych wraz z opisem oraz opisu badań diagnostycznych innych niż 
laboratoryjne najczęściej deklarują szpitale (odpowiednio 52,6% i 53,0%). Prowadzenie EDM w zakresie informacji 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, najczęściej deklarują 
szpitalne (73,8%).
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Rysunek 4. Czy podmiot prowadzi EDM w zakresie
wyników badań laboratoryjnych wraz z opisem?
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Rysunek 5. Czy podmiot prowadzi EDM w zakresie
opisu badań diagnostycznych innych niż laboratoryjne?

Szpitalne

53,0%

Inne niż 
szpitalne 

31,1%

AŚZ

31,8%

Rysunek 6. Informacji dla lekarza kierującego
świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej (…)?

73,8% 52,2%

AŚZ

43,1%

Szpitalne
Inne niż 
szpitalne 



Rozwiązania w zakresie Elektronicznej 
Dokumentacji Medycznej (EDM) - część 7

Zdecydowana większość badanych szpitali (82,5%) prowadzi EDM 
w zakresie informacji 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.  Podobny 
odsetek twierdzących odpowiedzi dotyczył prowadzenia EDM w 
zakresie karty informacyjnej z leczenia szpitalnego (86,0%).
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Rysunek 7. Czy podmiot prowadzi EDM w zakresie karty informacyjnej 
z leczenia szpitalnego?
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odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala? 



Rozwiązania w zakresie Elektronicznej 
Dokumentacji Medycznej (EDM) - część 8

Ponad połowa ankietowanych podmiotów 
(57,5%) wdrożyła indeksowanie 
Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w 
Systemie e-Zdrowie (P1). 30,5% wdrożyło 
wymianę EDM z innymi podmiotami z 
uwzględnieniem Systemu e-Zdrowie (P1). 
57,2% placówek wdrożyło raportowanie 
zdarzeń medycznych, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie 
informacji w ochronie zdrowia. 14,9% 
podmiotów nie stosuje tego  rozwiązania ze 
względu na brak systemu 
gabinetowego/szpitalnego posiadającego 
moduł raportowania ZM, a kolejne 10,9% 
borykało się z problemami organizacyjnymi.  
W 9,9% placówek system gabinetowy/ 
szpitalny jest w trakcie modyfikacji.
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Rysunek 9. Czy podmiot wdrożył indeksowanie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w Systemie 
e-Zdrowia (P1)?/Czy podmiot wdrożył wymianę EDM z innymi podmiotami z uwzględnieniem Systemu 
e-Zdrowia (P1)?/Czy podmiot wdrożył raportowanie zdarzeń medycznych, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia?



Rozwiązania w zakresie Elektronicznej 
Dokumentacji Medycznej (EDM) - część 9

Dokonując analizy wyników badania ze względu na rodzaj wykonywanej działalności, dostrzega się, że zdecydowanie 
najczęściej indeksowanie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w Systemie e-Zdrowie (P1) stosowane jest w szpitalach 
(70,3%), a najrzadziej w stacjonarnych i całodobowych świadczeniach innych niż szpitalne (56,7%).

Wymiana EDM z innymi podmiotami z uwzględnieniem Systemu e-Zdrowie (P1) najczęściej realizowana jest w szpitalach 
(43,8%), a najrzadziej w AŚZ (29,5%).

18

Wykres 6. Czy podmiot wdrożył indeksowanie Elektronicznej 
Dokumentacji Medycznej w Systemie e-Zdrowia (P1)?
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Wykres 7. Czy podmiot wdrożył wymianę EDM z innymi podmiotami 
z uwzględnieniem Systemu e-Zdrowia (P1)?
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Rozwiązania w zakresie Elektronicznej 
Dokumentacji Medycznej (EDM) - część 10

Wdrożenie raportowania zdarzeń medycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 
w ochronie zdrowia najczęściej deklarowali przedstawiciele szpitali (74,0%). W przypadku stacjonarnych i całodobowych 
świadczeń innych niż szpitalne oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych odsetek twierdzących odpowiedzi był zbliżony 
i wyniósł odpowiednio 56,5% i 56,0%. 

19Wykres 8. Czy podmiot wdrożył raportowanie zdarzeń medycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. 
o systemie informacji w ochronie zdrowia?
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Rozwiązania w zakresie Elektronicznej 
Dokumentacji Medycznej (EDM) - część 11

Ankietowane podmioty, bez względu na rodzaj wykonywanej działalności, jako najpowszechniejszy sposób udostępniania 
innemu podmiotowi leczniczemu dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej najczęściej wskazywały wydruk (78,1% 
szpitali, 86,2% stacjonarnych i całodobowych świadczeń innych niż szpitalne i 74,1% AŚZ). Kolejno 11,5% podmiotów 
udostępnia dokumentację medyczną poprzez usługi elektroniczne udostępnione z systemu teleinformatycznego (9,1% 
szpitali, 6,8% stacjonarnych i całodobowych świadczeń innych niż szpitalne i 12,0% AŚZ).

20Rysunek 10. W jaki sposób dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej jest udostępniana innym PWDL? (proszę wskazać 
ten, z którego korzystają Państwo najczęściej)
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Rozwiązania w zakresie Elektronicznej 
Dokumentacji Medycznej (EDM) - część 12

W przypadku udostępniania dokumentacji 
medycznej pacjentowi, wszystkie grupy 
podmiotów jako najpowszechniejszy sposób 
wskazały wydruk (82,1%). Najwyższy odsetek 
takich odpowiedzi odnotowano 
w przypadku stacjonarnych i całodobowych 
świadczeń innych niż szpitalne (93,1%). Na 
kolejnej pozycji, bez względu na rodzaj 
wykonywanej działalności, uplasował się 
eksport dokumentacji na nośnik elektroniczny 
(4,0%), który był najczęściej wymieniany przez 
szpitale (5,3%).

W porównaniu do poprzedniej edycji badania 
nastąpił spadek (o 10,9 p.p.) odsetka 
podmiotów udostępniających dokumentację 
medyczną pacjentowi poprzez wydruk.

21
Wykres 9. W jaki sposób dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej 
jest udostępniana pacjentom? (proszę wskazać ten, z którego korzystają 
Państwo najczęściej)
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Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji 
Medycznej
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Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji 
Medycznej - część 1

Trzy na pięć ankietowanych podmiotów (61,9%) posiada Repozytorium EDM (rozumiane jako miejsce składowania 
dokumentów elektronicznych wraz z metadanymi na potrzeby ich wyszukiwania), przy czym najczęściej znajduje się ono 
w podmiocie (41,5%). Kolejne 17,0% badanych placówek deklaruje korzystanie z usług w ramach innego rodzaju umowy 
powierzenia (np. usługa chmura), a zaledwie 3,3% wykorzystuje w tym celu regionalną platformę e-zdrowia.

W porównaniu do poprzedniej edycji badania odsetek podmiotów posiadających Repozytorium EDM wzrósł o blisko 18 p.p.

23Rysunek 11. Czy podmiot posiada Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (miejsce składowania dokumentów 
elektronicznych wraz z metadanymi na potrzeby ich wyszukiwania)? 



Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji 
Medycznej - część 2

Twierdząco na pytanie dotyczące posiadania repozytorium EDM odpowiedziało ponad 85,3% szpitali, 71,3% stacjonarnych 
i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne oraz 59,5% AŚZ. We wszystkich rodzajach wykonywanej 
działalności Repozytorium EDM najczęściej znajduje się w podmiocie.

24Wykres 10. Czy podmiot posiada Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (miejsce składowania dokumentów 
elektronicznych wraz z metadanymi na potrzeby ich wyszukiwania)? 
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Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji 
Medycznej - część 3

47,8% badanych podmiotów wyraziło zainteresowanie publiczną usługą centralnego Repozytorium Elektronicznej 
Dokumentacji Medycznej. Analizując wyniki pod kątem wykonywanej działalności, najczęściej odpowiedź twierdzącą 
wskazywały szpitale – 72,5%, kolejno podmioty wykonujące działalność inną niż szpitalna – 61,4%. Najmniejsze 
zainteresowanie (45,1%) publiczną usługą centralnego Repozytorium EDM odnotowano w grupie ankietowanych 
reprezentujących AŚZ.

25

Wykres 11. Czy podmiot jest zainteresowany publiczną usługą centralnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej?
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Digitalizacja dokumentacji medycznej
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Digitalizacja dokumentacji medycznej - część 1

26,1% ankietowanych podmiotów dokonuje odwzorowania cyfrowego dokumentacji prowadzonej w 
postaci papierowej. Blisko 74% placówek nie poddaje digitalizacji dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej.

Rysunek 12. Czy w Państwa podmiocie dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej poddawana jest digitalizacji 
(odwzorowaniu cyfrowemu)? 
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Digitalizacja dokumentacji medycznej - część 2

Szczegółowa analiza wyników badania wskazuje, że digitalizacja dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej najczęściej 
dokonywana jest w AŚZ (26,6%), a najrzadziej w podmiotach innych niż szpitalne (21,7%).

28Rysunek 13. Czy w Państwa podmiocie dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej poddawana jest digitalizacji 
(odwzorowaniu cyfrowemu)?

21 3

22,0%
21,7%

26,6%

Szpitalne

Inne niż szpitalne

AŚZ



Realizowane i planowane rozwiązania 
z zakresu e-usług
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Realizowane i planowane rozwiązania z zakresu 
e-usług – część 1

16,8% ankietowanych podmiotów zapewnia pacjentom dostęp do e-usług poprzez stronę internetową. Co czwarta (22,6%) 
placówka nie zapewnia obecnie pacjentom dostępu do e-usług, aczkolwiek planuje ich wdrożenie w perspektywie kolejnych 
sześciu miesięcy. Tym samym większość (60,6%) spośród badanych podmiotów nie umożliwia pacjentom dostępu do e-usług 
poprzez stronę internetową, ani też nie planuje ich wdrożenia. Dostęp do e-usług poprzez stronę www zapewniają 
pacjentom najczęściej szpitale (41,1%), a najrzadziej AŚZ (15,0%).

30Wykres 12. Czy podmiot zapewnia pacjentom dostęp do e-usług poprzez stronę www?
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Realizowane i planowane rozwiązania z zakresu 
e-usług - część 2

Najczęściej udostępnianą pacjentom e-usługą jest możliwość sprawdzenia wyników badań on-line – 43,5% badanych
podmiotów. W zdecydowanej większości możliwość sprawdzenia wyników badań on-line mają pacjenci szpitali (56,9%),
najrzadziej zaś osoby korzystające z usług AŚZ (40,1%). Kolejne e-usługi, do których dostęp często zapewniają badane
podmioty to konsultacje telemedyczne (19,5%), zapewniane przede wszystkim przez AŚZ (23,0%). Wśród innych
oferowanych e-usług najczęściej wymieniano rejestrację on-line.

31Wykres 13. Jakie możliwości dostępu do e-usług podmiot zapewnia pacjentom poprzez stronę www podmiotu?
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Realizowane i planowane rozwiązania z zakresu 
e-usług - część 3

Rozwiązania z zakresu e-usług w przyszłości planuje wdrożyć 42,2% badanych placówek. Podmiotami, które najczęściej 
składały takie deklaracje były szpitale - 76,3%. Z kolei najrzadziej wdrażanie e-usług planują AŚZ (39,0%).

32Rysunek 14. Czy podmiot planuje wdrażać w przyszłości rozwiązania z zakresu e-usług?
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Realizowane i planowane rozwiązania z zakresu e-
usług - część 4

W badanych podmiotach najczęściej planuje się wdrożenie dostępu do e-usług poprzez stronę www (77,8%). Takie 
inwestycje przewidują przede wszystkim podmioty szpitalne (80,1%). W następnej kolejności, lecz znacznie rzadziej, plany 
wdrożenia e-usług w badanych podmiotach dotyczą: systemu IT zintegrowanego z systemami NFZ (AP-KOLCE i/lub LIOCZ) 
(26,9%) oraz elektronicznej skrzynki podawczej z systemem ePUAP (22,5%). 

33Wykres 14. Jakie rozwiązania z zakresu e-usług podmiot planuje wdrażać w przyszłości? 
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Rozwiązania z zakresu telemedycyny, 
mZdrowia oraz sztucznej inteligencji
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Rozwiązania z zakresu telemedycyny, mZdrowia 
oraz sztucznej inteligencji - część 1

25,5% badanych PWDL wskazało, że wykorzystuje rozwiązania z zakresu telemedycyny w ramach swojej działalności. Kolejne 
12,7% ankietowanych przyznało, że obecnie nie korzysta z takich rozwiązań, aczkolwiek planuje je wdrożyć w ciągu 
najbliższych 12 miesięcy. Wśród wykorzystywanych rozwiązań z zakresu telemedycyny zdecydowanie częściej wymieniano 
telekonsultacje/teleporady (98,3%) aniżeli telemonitoring/teleopiekę (8,2%).

35Rysunek 15. Czy podmiot wykorzystuje rozwiązania z zakresu telemedycyny?/Jakie rozwiązania z zakresu telemedycyny? 



Rozwiązania z zakresu telemedycyny, mZdrowia 
oraz sztucznej inteligencji – część 2

Rozwiązania z zakresu telemedycyny wykorzystuje co trzeci badany szpital (32,4%), co czwarty podmiot klasyfikowany do 
grupy AŚZ (25,3%) oraz co piąty podmiot inny niż szpitalny (19,4%). Uwagę zwraca fakt, że co piąty szpital (21,9%) planuje 
wdrożyć takie rozwiązania w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Większość podmiotów innych niż szpitalne (69,5%) oraz AŚZ 
(62,6%) nie posiada takich planów.

Bez względu na rodzaj podmiotu, najczęściej stosowanym rozwiązaniem z zakresu telemedycyny są telekonsultacje i 
teleporady (od 96,0% do 98,6%). Telemonitoring/teleopieka stosowane są tylko w nielicznych podmiotach.

36Wykres 15. Czy podmiot wykorzystuje rozwiązania z zakresu telemedycyny?
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Rozwiązania z zakresu telemedycyny, mZdrowia 
oraz sztucznej inteligencji - część 3

Z rozwiązań w zakresie mZdrowia korzysta 4,5% badanych placówek. Wśród stosowanych rozwiązań tego rodzaju najwięcej 
badanych wymieniło zdalne konsultacje z lekarzem specjalistą (61,0%). W dalszej kolejności wskazywano na zdalną 
przychodnię, tj. system opieki oparty o świadczenia telemedyczne i elektroniczną dokumentację medyczną (27,9%). 8,3% 
ankietowanych korzysta ze zdalnej opieki kardiologicznej, a 7,9% ze zdalnej opieki medycznej.

37Rysunek 16. Czy podmiot korzysta z rozwiązań z zakresu mZdrowia?/ Z jakich rozwiązań podmiot korzysta z zakresu mZdrowia?



Rozwiązania z zakresu telemedycyny, mZdrowia 
oraz sztucznej inteligencji - część 4

Z rozwiązań w zakresie mZdrowia najczęściej korzystają szpitale (7,7%). W przypadku pozostałych podmiotów odsetek 
twierdzących odpowiedzi był zbliżony i wyniósł 3,1% wśród stacjonarnych i całodobowych świadczeń innych niż szpitalne 
oraz 4,3% wśród AŚZ. 

38

Wykres 17. Czy podmiot korzysta z rozwiązań z zakresu mZdrowia?
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Rozwiązania z zakresu telemedycyny, mZdrowia 
oraz sztucznej inteligencji - część 5

Rozwiązaniem najczęściej wykorzystywanym we wszystkich ankietowanych placówkach są zdalne konsultacje z lekarzem 
specjalistą (od 60,0% do 73,7%). Przedstawiciele szpitali oraz podmiotów innych niż szpitalne stosunkowo często wskazywali 
również zdalną opiekę kardiologiczną (odpowiednio 21,7 i 21,1%). Z kolei w AŚZ drugim najczęściej wykorzystywanym 
rozwiązaniem z zakresu mZdrowia jest zdalna przychodnia (30,8%). 

39Wykres 18. Z jakich rozwiązań podmiot korzysta z zakresu mZdrowia?
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Rozwiązania z zakresu telemedycyny, mZdrowia 
oraz sztucznej inteligencji - część 6

W stosunku do badania z 2021 roku nastąpił 
nieznaczny wzrost wykorzystania przez 
podmioty rozwiązań z zakresu sztucznej 
inteligencji. W obecnym badaniu na 
stosowanie takich rozwiązań wskazało 2,5% 
ankietowanych PWDL, tj. o 1,4 p.p. więcej 
biorąc pod uwagę wyniki poprzedniego 
badania. Najczęściej wykorzystywane są 
rozwiązania mające zastosowanie w 
diagnostyce obrazowej typu CT (tomografia 
komputerowa) – 39,4% oraz w procesie 
wyszukiwania, gromadzenia, 
przechowywania i standaryzacji danych 
medycznych – 22,6%. 

Kolejne 17,1% wykorzystuje je w procesie 
wspomagania decyzji klinicznych (17,1%), 
a 15,1% wskazało na diagnostykę obrazową 
typu MRI. Ponadto 12,3% ankietowanych 
placówek wykorzystuje sztuczną 
inteligencję do obsługi pacjentów, a 8,9% w 
ramach systemu wczesnego zapobiegania. 
Najrzadziej wykorzystywane obszary to: 
predykcja wystąpienia możliwych zdarzeń 
medycznych (7,9%), zabiegi/operacje (7,5%) 
oraz opracowywanie leków (2,4%).

40

Rysunek 16. Czy w swojej działalności podmiot wykorzystuje narzędzia wspierane przez sztuczną 
inteligencję?/ Jakie narzędzia wykorzystuje podmiot wspierane przez sztuczną inteligencję?



Rozwiązania z zakresu telemedycyny, mZdrowia 
oraz sztucznej inteligencji - część 7

Narzędzia wspierane przez sztuczną inteligencję 
najczęściej wykorzystują w swojej działalności szpitale 
(6,6%).

We wszystkich rodzajach placówek najczęściej są to 
rozwiązania mające zastosowanie w diagnostyce 
obrazowej typu CT (tomografia komputerowa) oraz w 
diagnostyce obrazowej typu MRI (rezonans). 
Tomografię komputerową wykorzystują w 
szczególności podmioty inne niż szpitalne (75,0%), 
natomiast rezonans nieco częściej wskazywały szpitale 
(25,5%). 

41Rysunek 18. Czy w swojej działalności podmiot wykorzystuje narzędzia 
wspierane przez sztuczną inteligencję?
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Rozwiązania z zakresu telemedycyny, mZdrowia 
oraz sztucznej inteligencji - część 8

W najbliższym roku 5,4% badanych podmiotów planuje zacząć 
wykorzystywać narzędzia wspierane przez sztuczną inteligencję w swojej 
działalności (najczęściej szpitale – 10,5%). Ankietowane placówki 
zamierzają wykorzystywać tego rodzaju narzędzia przede wszystkim w 
zakresie obsługi pacjentów (45,9%), oraz w procesie wyszukiwania, 
gromadzenia, przechowywania i standaryzacji danych medycznych 
(40,4%). Wyżej wymienione rozwiązania najczęściej zamierzają wdrażać 
podmioty z grupy AŚZ, podczas gdy szpitale w głównej mierze 
wskazywały diagnostykę obrazową typu CT oraz typu MRI.

Wykres 20. Czy podmiot planuje zacząć wykorzystywać w czasie 
najbliższych 12 miesięcy narzędzia wspierane przez sztuczną 
inteligencję w swojej działalności?
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Wykres 21. Jakie narzędzia wspierane przez sztuczną 
inteligencję podmiot planuje zacząć wykorzystywać w swojej 
działalności w czasie najbliższych 12 miesięcy narzędzia? 
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Realizowane oraz planowane inwestycje 
w obszarze IT w ramach prowadzonej 
działalności
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Realizowane oraz planowane inwestycje w obszarze IT 
w ramach prowadzonej działalności - część 1

Co trzecia ankietowana placówka (34,0%) posiada lub ma zaplanowany budżet na utrzymanie i rozwój systemu 
gabinetowego/szpitalnego pozwalającego na wypełnianie obowiązków związanych z informatyzacją, w tym w zakresie 
prowadzenia, wymiany EDM i raportowania zdarzeń medycznych. Środki na utrzymanie i rozwój ww. systemów 
stanowią/stanowić będą najczęściej środki własne (z uwzględnieniem przychodów z umowy o udzielanie świadczeń zawartej 
z NFZ) – taką odpowiedź wskazało 84,0% badanych. Ze środków pochodzących od organów założycielskich 
korzystają/korzystać będzie 8,8% placówek.
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Rysunek 19. Czy podmiot posiada lub ma zaplanowany budżet na utrzymanie i rozwój systemu gabinetowego/szpitalnego pozwalającego na 
wypełnianie obowiązków związanych z informatyzacją, w tym w zakresie prowadzenia i wymiany EDM i raportowania zdarzeń medycznych? 
/ Skąd pochodzą/pochodzić będą środki?



Realizowane oraz planowane inwestycje w obszarze IT 
w ramach prowadzonej działalności – część 2

Blisko 60% szpitali posiada lub ma zaplanowany budżet na utrzymanie i rozwój systemu gabinetowego/szpitalnego 
pozwalającego na wypełnianie obowiązków związanych z informatyzacją, w tym w zakresie prowadzenia i wymiany EDM 
i raportowania zdarzeń medycznych. Odpowiedzi twierdzące często wskazywały także podmioty inne niż szpitalne (41,2%), z 
kolei w grupie AŚZ posiadanie takiego budżetu lub też planów w tym zakresie potwierdził co trzeci podmiot (31,7%).

Bez względu na rodzaj prowadzonej działalności leczniczej, środki na utrzymanie i rozwój ww. systemów stanowią/stanowić 
będą najczęściej środki własne (z uwzględnieniem przychodów z umowy o udzielanie świadczeń zawartej z NFZ).
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Wykres 22. Czy podmiot posiada lub ma zaplanowany budżet na utrzymanie 
i rozwój systemu gabinetowego/szpitalnego pozwalającego na wypełnianie 
obowiązków związanych z informatyzacją, w tym w zakresie prowadzenia 
i wymiany EDM i raportowania zdarzeń medycznych? 
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Wykorzystywanie narzędzi Business 
Intelligence (BI)
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Wykorzystywanie narzędzi Business Intelligence 
(BI) – część 1

Tylko nieliczne podmioty (5,6%) w ramach prowadzonej działalności wykorzystują narzędzia Business Intelligence, przy czym 
narzędzia te najczęściej stosowane są w szpitalach (18,8%), a najrzadziej w AŚZ (4,3%).

Narzędzie Business Intelligence najczęściej wykorzystywane w badanych podmiotach to analiza przychodów i kosztów 
poszczególnych jednostek organizacyjnych (80,5%). Rzadziej w ankietowanych placówkach stosuje się rozliczanie 
i analizę kosztów przypadających na pojedynczego pacjenta (49,4%) oraz weryfikację poprawności kodowania wykonanych 
usług poprzez porównanie przebiegu leczenia z przypisanym kodem rozliczenia z płatnikiem (36,5%).
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Rysunek 20. Czy w ramach prowadzonej działalności 
podmiot wykorzystuje narzędzia Business 
Intelligence (BI)?
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Wykorzystywanie narzędzi Business Intelligence 
(BI) – część 2

Większość (88,3%) spośród ankietowanych podmiotów nie planuje wykorzystywania narzędzi Business Intelligence w ciągu 
najbliższych 12 miesięcy. Plany w tym zakresie najczęściej deklarowały podmioty szpitalne – w tej grupie respondentów co 
piąty odpowiedział twierdząco. Najrzadziej plany w tym zakresie mają przedstawiciele AŚZ (4,8%). 

Narzędzia Business Intelligence planowane do wdrożenia w badanych podmiotach w ciągu najbliższego roku to przede 
wszystkim rozliczenie i analiza kosztów przypadających na pojedynczego pacjenta (76,5%) oraz analiza przychodów i kosztów 
poszczególnych jednostek organizacyjnych (71,2%). Co trzeci (37,2%) podmiot planuje natomiast zacząć wykorzystywać 
weryfikację poprawności kodowania wykonanych usług poprzez porównanie przebiegu leczenia z przypisanym kodem 
rozliczenia z płatnikiem.
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Wykres 25. Czy podmiot planuje zacząć wykorzystywać 
narzędzia Business Intelligence (BI) w ciągu najbliższych 
12 miesięcy?
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Wykres 26. Jakie narzędzia Business Intelligence (BI) podmiot 
planuje zacząć wykorzystywać w ciągu najbliższych 12 miesięcy? 
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Systemy informatyczne wykorzystywane w PWDL 
(w części białej i szarej)
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Systemy informatyczne wykorzystywane w PWDL 
(w części białej i szarej) - część 1

Badane podmioty w swojej działalności 
najczęściej wykorzystują oprogramowanie 
gabinetowe (72,8%). W podmiotach AŚZ jest to 
głównie wykorzystywany rodzaj 
oprogramowania (72,3%). Z pozostałych typów 
oprogramowania korzystają tylko nieliczne 
podmioty  z grupy AŚZ (od 6,5% do 8,5%). 

85,2% szpitali wykorzystuje oprogramowanie 
HIS – Szpitalny System Informacyjny, 84,4% 
wykorzystuje oprogramowanie Apteka z 
apteczkami oddziałowymi. Szpitale nieco 
rzadziej korzystają z oprogramowania PACS –
systemu archiwizacji i dystrybucji obrazów 

(67,6%) czy też RIS – Radiologicznego Systemu 
Informatycznego (61,8%).

Do najczęściej wykorzystywanych systemów w 
podmiotach inne niż szpitalne zaliczyć należy 
oprogramowania Apteka z apteczkami 
oddziałowymi na poziomie  (52,2%) oraz HIS 
(47,6%).
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Wykres 27. Czy podmiot korzysta z poniższego oprogramowania?
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Dostępność do Internetu 
szerokopasmowego
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Dostępność do Internetu szerokopasmowego –
część 1

Dwie trzecie (65,5%) podmiotów objętych badaniem potwierdziło, że ma zapewniony dostęp do 
Internetu szerokopasmowego. Najczęściej odpowiedź twierdzącą wskazywały szpitale (93,3%), następnie placówki 
wykonujące działalność inną niż szpitalną (74,8%), a najrzadziej AŚZ (62,8%).
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Rysunek 21. Czy podmiot ma zapewniony dostęp do Internetu szerokopasmowego?
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Działania z zakresu cyberbezpieczeństwa
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Działania z zakresu cyberbezpieczeństwa – część 1

W ponad połowie podmiotów zidentyfikowano potrzeby w zakresie cyberbezpieczeństwa (55,9%), przy czym najczęściej 
zgłaszały je szpitale (86,1%), a najrzadziej AŚZ (52,5%). 
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Wykres 28. Czy w podmiocie zostały zidentyfikowane potrzeby w zakresie cyberbezpieczeństwa?
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Działania z zakresu cyberbezpieczeństwa – część 2

Najczęściej wskazywane potrzeby badanych placówek w zakresie cyberbezpieczeństwa to odporność na cyberataki (68,9%), 
zwiększenie ochrony danych osobowych (65,9%) oraz poprawa stanu wiedzy o zagrożeniach informatycznych wśród 
pracowników/kierownictwa jednostki (59,4%).
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Tabela 2. Jakie są potrzeby w zakresie cyberbezpieczeństwa?

Wyszczególnienie Ogółem Szpitalne Inne niż szpitalne AŚZ

Zwiększenie ochrony danych osobowych 65,9% 67,9% 68,2% 65,5%

Odporność na cyberataki 68,9% 89,7% 77,4% 65,6%

Poprawa ciągłości działania systemów informatycznych 58,7% 80,3% 67,9% 55,3%

Zwiększenie ochrony poczty elektronicznej 49,8% 58,7% 53,3% 48,4%

Poprawa stanu wiedzy o zagrożeniach informatycznych 
wśród pracowników/kierownictwa jednostki

59,4% 76,6% 68,6% 56,5%

Uświadomienie ryzyka związanego ze stosowaniem 
systemów informatycznych

55,8% 66,9% 62,5% 53,8%

Poprawa zarządzania ryzykiem w jednostce 33,2% 50,1% 38,1% 30,6%

Inne 2,7% 5,5% 3,2% 2,4%



Działania z zakresu cyberbezpieczeństwa – część 3

Ponad połowa (53,2%) respondentów potwierdziła, że w reprezentowanych przez siebie podmiotach podejmowane były już 
działania w zakresie cyberbezpieczeństwa. Najczęściej podejmowano je w szpitalach (77,9%), zaś najrzadziej w AŚZ (50,6%). 

56Rysunek 22. Czy podejmowano działania w zakresie cyberbezpieczeństwa w podmiocie?
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Działania z zakresu cyberbezpieczeństwa – część 4

Działania w zakresie cyberbezpieczeństwa podejmowane w badanych podmiotach finansowane są w głównej mierze 
ze środków własnych (84,2%). W szpitalach częściej niż w pozostałych rodzajach podmiotów działania tego rodzaju 
finansowane są także ze środków NFZ (21,1%), środków unijnych (14,2%) czy też innych środków publicznych (8,9%). Środki 
własne stanowią źródło finansowania ww. działań przede wszystkim w AŚZ (87,2%).

57Wykres 29. Jakie są źródła finansowania działań podejmowanych w zakresie cyberbezpieczeństwa w podmiocie?
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Działania z zakresu cyberbezpieczeństwa – część 5

Priorytetowymi obszarami działań badanych podmiotów w zakresie cyberbezpieczeństwa są: monitorowanie 
bezpieczeństwa teleinformatycznego podmiotu (54,0%), oszacowanie ryzyka związanego z zagrożeniami bezpieczeństwa 
informacji (44,8%) oraz szkolenia lub działania uświadamiające dla pracowników dotyczące bezpieczeństwa informacji i 
cyberbezpieczeństwa (44,8%).

W podmiotach szpitalnych znacznie częściej niż w pozostałych jako priorytetowy obszar wskazywano prowadzenie audytu 
bezpieczeństwa informacji (47,6%). Z kolei w AŚZ i podmiotach innych niż szpitale częściej jako obszary priorytetowe 
wskazywano zidentyfikowanie kluczowych aktywów informacyjnych (zbiory danych/systemy/usługi) podmiotu, które należy 
chronić oraz opracowanie procedury zgłaszania incydentów.

58Wykres 30. Proszę wskazać jakie są 3 obecnie priorytetowe obszary działań podmiotu w zakresie cyberbezpieczeństwa.

28,0%

25,7%

44,8%

54,0%

18,0%

13,2%

44,8%

7,7%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Opracowanie i przyjęcie kompleksowej Polityki Bezpieczeństwa
Informacji (PBI)

Zidentyfikowanie kluczowych aktywów informacyjnych (zbiory
danych/systemy/usługi) podmiotu, które należy chronić

Oszacowanie ryzyka związanego z zagrożeniami bezpieczeństwa
informacji

Monitorowanie bezpieczeństwa teleinformatycznego podmiotu

Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji

Opracowanie procedury zgłaszania incydentów

Szkolenia lub działania uświadamiające dla pracowników dotyczące
bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa

Inne



Inicjatywy PWDL podejmowane lokalnie
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Inicjatywy PWDL podejmowane lokalnie - część 1

4,5% badanych podmiotów jest zintegrowanych z platformą
regionalną. Taką deklarację najczęściej składali
przedstawiciele szpitali (10,8%). 17,5% placówek nie ma
możliwości zintegrowania z platformą regionalną, gdyż w
regionie taka nie funkcjonuje. Podmioty najczęściej są
zintegrowane z platformą regionalną w zakresie wyszukiwania
i udostępniania dokumentów medycznych (46,0%) oraz
eRejestracji regionalnej (37,7%). Integracja z platformą
regionalną często dotyczy również udostępnienia danych
medycznych do wtórnego wykorzystania (24,4%).

60Wykres 31. Czy podmiot jest zintegrowany z platformą regionalną?
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Tabela 3. W jakim zakresie podmiot jest zintegrowany z platformą regionalną?

Wyszczególnienie Ogółem Szpitalne
Inne niż 

szpitalne
AŚZ

Wyszukiwanie i udostępnianie 

dokumentów medycznych
46,0% 48,8% 59,4% 44,4%

Udostępnienie danych medycznych 

do wtórnego wykorzystania
24,4% 25,0% 37,5% 23,2%

Udostępnianie danych ratunkowych 16,1% 36,9% 34,4% 10,2%

Koordynacja opieki 8,5% 3,6% 3,1% 10,0%

eRejestracja regionalna 37,7% 63,1% 53,1% 31,2%

eKonsultacje (teleporady) 14,9% 8,3% 9,4% 16,7%

Obsługa eDzienniczka pacjenta 2,7% 1,2% 3,1% 3,0%

Obsługa eZleceń na badania 16,4% 13,1% 3,1% 18,2%

Obsługa eWyników badań 17,8% 14,3% 6,3% 19,5%

ePowiadomienia 12,8% 13,1% 9,4% 13,0%

ePłatności 9,5% 4,8% 6,3% 10,7%

Inne 6,8% 7,1% 0,0% 7,2%



Inicjatywy PWDL podejmowane lokalnie - część 2

Integrację z platformą regionalną planuje 9,5% badanych 
placówek, przy czym najczęściej są to szpitale (23,6%).

Najwięcej podmiotów, niezależnie od rodzaju wykonywanej 
działalności,  zamierza dokonać integracji w zakresie 
wyszukiwania i udostępniania dokumentów medycznych 
(78,1%). Często wskazywano także na integrację w zakresie 
udostępniania danych medycznych do wtórnego 
wykorzystania (45,0%) oraz eRejestracji regionalnej (33,8%).
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Wykres 32. Czy podmiot planuje integrację z platformą regionalną 
w ciągu najbliższych 12 miesięcy?
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Ogółem Szpitalne Inne niż
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Tak Nie Nie dotyczy, podmiot jest zintegrowany

Tabela 4. W jakim zakresie podmiot planuje integrację z platformą regionalną?

Wyszczególnienie Ogółem Szpitalne
Inne niż 
szpitalne

AŚZ

Wyszukiwanie i udostępnianie 
dokumentów medycznych

78,1% 85,6% 90,3% 75,4%

Udostępnienie danych 
medycznych do wtórnego 
wykorzystania

45,0% 53,4% 46,8% 43,0%

Udostępnianie danych 
ratunkowych

19,3% 25,3% 14,5% 18,4%

Koordynacja opieki 27,1% 19,2% 22,6% 29,2%

eRejestracja regionalna 33,8% 43,8% 40,3% 31,1%

eKonsultacje (teleporady) 26,7% 20,5% 17,7% 28,8%

Obsługa eDzienniczka pacjenta 11,8% 8,9% 9,7% 12,7%

Obsługa eZleceń na badania 23,3% 18,5% 19,4% 24,6%

Obsługa eWyników badań 29,7% 26,7% 25,8% 30,6%

ePowiadomienia 24,0% 19,2% 8,1% 26,5%

ePłatności 13,1% 7,5% 1,6% 15,3%

Inne 4,1% 4,8% 1,6% 4,2%



Dojrzałość cyfrowa PWDL oraz stosunek do 
rozwiązań z zakresu e-zdrowia
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Dojrzałość cyfrowa PWDL oraz stosunek do 
rozwiązań z zakresu e-zdrowia – część 1

Ponad połowa (53,4%) badanych podmiotów ocenia swoją dojrzałość cyfrową na poziomie średnim. Bardzo wysoko i 
wysoko dojrzałość cyfrową ocenia 19,3% respondentów, a nisko i bardzo nisko – 26,6%.
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Rysunek 23. Jak podmiot ocenia swoją dojrzałość cyfrową w skali 1-5, gdzie 1 oznacza bardzo nisko, a 5 bardzo wysoko?



Dojrzałość cyfrowa PWDL oraz stosunek do 
rozwiązań z zakresu e-zdrowia - część 2

Bez względu na rodzaj wykonywanej działalności, dojrzałość cyfrową najczęściej oceniano na 3 (od 52,1% do 63,8%). 
Najwyższy odsetek ocen pozytywnych odnotowano w przypadku szpitali (22,2% - suma wskazań ocen 4 i 5), z kolei najwyższy 
odsetek ocen negatywnych odnotowano w grupie podmiotów klasyfikowanych jako AŚZ (27,8% - suma wskazań ocen 1 i 2).
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Wykres 33. Jak podmiot ocenia swoją dojrzałość cyfrową w skali 1-5, gdzie 1 oznacza bardzo nisko, a 5 bardzo wysoko?
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Dojrzałość cyfrowa PWDL oraz stosunek do 
rozwiązań z zakresu e-zdrowia - część 3

Nieco ponad 60% badanych podmiotów napotyka na bariery utrudniające cyfryzację. Takie bariery występują przede 
wszystkim w podmiotach szpitalnych (86,8%) oraz innych niż szpitalne (82,9%), najrzadziej natomiast w AŚZ (58,6%).
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Wykres 34. Czy występują bariery utrudniające cyfryzację podmiotu?
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Dojrzałość cyfrowa PWDL oraz stosunek do 
rozwiązań z zakresu e-zdrowia - część 4

Bariery utrudniające cyfryzację badanych podmiotów to najczęściej: brak wystarczających środków finansowych na 
inwestycje w zakresie IT (82,3%), niewystarczające kompetencje cyfrowe pracowników (45,2%), opór ze strony personelu 
medycznego (31,5%) oraz brak wystarczającej wiedzy na temat e-usług wymaganych/możliwych do wdrożenia w PWDL 
(31,3%).

66Wykres 35. Jakie bariery utrudniają cyfryzację podmiotu?
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Dojrzałość cyfrowa PWDL oraz stosunek do 
rozwiązań z zakresu e-zdrowia - część 5

23,6% badanych podmiotów uważa, że postępująca cyfryzacja wpłynie pozytywnie na relację lekarz-pacjent, przy czym 
najczęściej były wśród nich szpitale (37,0%). Z drugiej strony, 8,8% badanych przewiduje pogorszenie w tym zakresie –
najwyższy odsetek takich odpowiedzi odnotowano wśród AŚZ (9,3%). Wielu respondentów, bez względu na rodzaj 
wykonywanej działalności, miało trudności ze wskazaniem jednoznacznej odpowiedzi (39,1% ankietowanych).
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Wykres 36. Proszę ocenić, jak postępująca cyfryzacja wpłynie na relację lekarz-pacjent?

23,6%

28,5%
8,8%

39,1%

Ogółem

37,0%

29,3%

5,0%

28,7%

Szpitalne

25,4%

32,1%

4,6%

37,9%

Inne niż szpitalne

22,5%

28,2%

9,3%

40,0%

AŚZ
Nastąpi duża
poprawa

Wpływ będzie
nieznaczny lub
żaden

Nastąpi duże
pogorszenie

Nie wiem



Dojrzałość cyfrowa PWDL oraz stosunek do 
rozwiązań z zakresu e-zdrowia - część 6

Co trzeci ankietowany (35,8%) uważa, że postępująca cyfryzacja wpłynie pozytywnie na efektywność systemu ochrony 
zdrowia, przy czym najczęściej taką odpowiedź wskazywali przedstawiciele szpitali (53,3%). Niewielu respondentów 
przewiduje pogorszenie w tym zakresie (4,5%). Najwyższy odsetek takich odpowiedzi odnotowano wśród AŚZ (4,8%). 
Trudności ze wskazaniem jednoznacznej odpowiedzi mieli najczęściej przedstawiciele AŚZ (39,1%).
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Wykres 37. Proszę ocenić, jak postępująca cyfryzacja wpłynie na efektywność systemu ochrony zdrowia?
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Dojrzałość cyfrowa PWDL oraz stosunek do 
rozwiązań z zakresu e-zdrowia - część 7

Wyniki badania wskazują, że wdrażanie i korzystanie z rozwiązań e-zdrowia jest priorytetowym celem polityki w 41,6% 
badanych podmiotów (suma odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”). Opinię taką wyrażali najczęściej przedstawiciele 
szpitali (65,4%), a najrzadziej – AŚZ (39,4%).
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Wykres 38. Czy uważa Pan(i), że wdrażanie i korzystanie z rozwiązań e-zdrowia jest priorytetowym celem polityki Państwa 
podmiotu?
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Dojrzałość cyfrowa PWDL oraz stosunek do 
rozwiązań z zakresu e-zdrowia - część 8

Trzech na pięciu ankietowanych (61,5%, suma odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”) jest zdania, że udostępniane e-
usługi z obszaru ochrony zdrowia (np. e-recepta, e-skierowanie, EDM) przyczyniają się do zwiększenia satysfakcji z pracy po 
stronie personelu medycznego, przy czym najczęściej taką opinię wyrażali przedstawiciele szpitali (70,7%), a najrzadziej – AŚZ 
(60,7%).  
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Wykres 39. Czy uważa Pan(i), że udostępniane e-usługi z obszaru ochrony zdrowia (np. e-recepta, e-skierowanie, EDM) przyczyniają się do zwiększenia
satysfakcji z pracy po stronie Państwa personelu medycznego?

20,0%

41,5%

14,7%

4,0%

19,8%

Ogółem

22,2%

48,5%

11,2%
1,2%

17,0%

Szpitalne

17,6%

47,4%

13,0%

1,6%

20,3%

Inne niż szpitalne

20,0%

40,7%

15,1%

4,4%

19,9%

AŚZ

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Raczej nie

Zdecydowanie nie

Trudno powiedzieć



Dojrzałość cyfrowa PWDL oraz stosunek do 
rozwiązań z zakresu e-zdrowia - część 9

W opinii 38,6% respondentów udostępniane e-usługi z obszaru ochrony zdrowia przyczyniają się do zmniejszenia obciążenia 
pracą personelu medycznego (suma odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”). Dokonując analizy odpowiedzi ze 
względu na rodzaj wykonywanej działalności, można dostrzec, że przedstawiciele szpitali oraz stacjonarnych i całodobowych 
świadczeń innych niż szpitalne wyrażali taką opinię częściej niż przedstawiciele AŚZ (42,9% i 43,4% w stosunku do 38,0%).
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Wykres 40. Czy uważa Pan(i), że udostępniane e-usługi z obszaru ochrony zdrowia przyczyniają się do zmniejszenia obciążenia pracą personelu
medycznego Państwa podmiotu?
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Dojrzałość cyfrowa PWDL oraz stosunek do 
rozwiązań z zakresu e-zdrowia - część 10

Dwóch na pięciu ankietowanych (39,9%; suma odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”) uważa, że korzyści z wdrożenia 
rozwiązań z zakresu e-zdrowia przewyższają koszty. Najczęściej taką odpowiedź wskazywali przedstawiciele szpitali (40,6%). 
Odsetek odpowiedzi wśród pozostałych grup respondentów był zbliżony i wyniósł 38,9% w przypadku stacjonarnych i 
całodobowych świadczeń innych niż szpitalne oraz 39,4% w przypadku AŚZ. 
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Wykres 41. Czy uważa Pan(i), że korzyści z wdrożenia rozwiązań z zakresu e-zdrowia przewyższają koszty (są opłacalne)?
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Dojrzałość cyfrowa PWDL oraz stosunek do 
rozwiązań z zakresu e-zdrowia - część 11

W opinii trzech na dziesięciu ankietowanych regulacje prawne sprzyjają wdrażaniu rozwiązań z zakresu e-zdrowia (30,1%; 
suma odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”). Wyniki badania wskazują, że opinię taką najczęściej wyrażali 
przedstawiciele szpitali (37,4%), a najrzadziej – AŚZ (29,3%). 
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Wykres 42. Czy uważa Pan(i), że regulacje prawne sprzyjają wdrażaniu rozwiązań z zakresu e-zdrowia?
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Dojrzałość cyfrowa PWDL oraz stosunek do 
rozwiązań z zakresu e-zdrowia - część 12

Blisko połowa przedstawicieli badanych placówek (48,8%) zadeklarowała, że pracownicy podmiotu wymagają szkolenia w 
kontekście doskonalenia kompetencji cyfrowych, przy czym odsetki takich odpowiedzi wśród szpitali oraz całodobowych 
i stacjonarnych świadczeń innych niż szpitalne były wyraźnie wyższe aniżeli w przypadku AŚZ (odpowiednio 74,9% i 73,0% w 
stosunku do 45,4%). 
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Wykres 43. Czy pracownicy Państwa podmiotu wymagają szkolenia w kontekście doskonalenia kompetencji cyfrowych?
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Monitoring procesu informatyzacji obszaru 
ochrony zdrowia
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Monitoring procesu informatyzacji obszaru ochrony 
zdrowia - część 1

W ramach niniejszego badania wytypowano wskaźniki umożliwiające diagnozowanie stanu PWDL w zakresie informatyzacji. 
Będą one podstawą do monitoringu wdrażania przez PWDL zadań wynikających z ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o 
systemie informacji w ochronie zdrowia oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów 
elektronicznej dokumentacji medycznej. W tabeli zaprezentowano listę wskaźników wraz z opisem oraz wskazaniem 
wartości dla badanych podmiotów (%).
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Tabela 5. Wskaźniki monitorowania procesu informatyzacji obszaru ochrony zdrowia

Nazwa wskaźnika Opis wskaźnika
Wartość (%; dla 

podmiotów)
Posiadanie wewnętrznego zespołu do obsługi 
informatycznej podmiotu.

Odsetek podmiotów posiadających wewnętrzny zespół do obsługi 
informatycznej podmiotu.

46,3

Zapewnienie zasobów sprzętowych do wdrożenia 
Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM).

Odsetek podmiotów, w których liczba dostępnych stanowisk 
komputerowych jest wystarczająca do wdrożenia Elektronicznej 
Dokumentacji Medycznej (EDM).

84,0

Posiadanie rozwiązań IT umożliwiających 
prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci 
elektronicznej oraz przetwarzanie jednostkowych 
danych medycznych.

Odsetek podmiotów posiadających rozwiązania IT (w tym również 
częściowo) umożliwiające prowadzenie dokumentacji medycznej w 
postaci elektronicznej oraz przetwarzanie jednostkowych danych 
medycznych.

89,0

Prowadzenie EDM w zakresie informacji 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.

Odsetek podmiotów (szpitali) prowadzących EDM w zakresie informacji 
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.

82,5

Prowadzenie EDM w zakresie karty informacyjnej z 
leczenia szpitalnego.

Odsetek podmiotów (stacjonarnych i całodobowych świadczeń 
zdrowotnych szpitalnych oraz innych niż szpitalne) prowadzących EDM 
w zakresie karty informacyjnej z leczenia szpitalnego.

77,5



Monitoring procesu informatyzacji obszaru ochrony 
zdrowia - część 2

Nazwa wskaźnika Opis wskaźnika
Wartość (%; dla 

podmiotów)
Prowadzenie EDM w zakresie informacji 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.

Odsetek podmiotów prowadzących EDM w zakresie informacji 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.

45,7

Prowadzenie EDM w zakresie wyników badań 
laboratoryjnych wraz z opisem.

Odsetek podmiotów prowadzących EDM w zakresie wyników badań 
laboratoryjnych wraz z opisem.

28,4

Prowadzenie EDM w zakresie opisu badań 
diagnostycznych innych niż laboratoryjne.

Odsetek podmiotów prowadzących EDM w zakresie opisu badań 
diagnostycznych innych niż laboratoryjne.

33,2

Indeksowanie EDM w Systemie e-Zdrowia (P1) i 
jej wymiana z innymi podmiotami z 
uwzględnieniem Systemu P1 oraz raportowanie 
do Systemu P1 zdarzeń medycznych.

Odsetek podmiotów, które indeksują EDM w Systemie e-Zdrowia (P1), 
wymieniają EDM z innymi podmiotami z uwzględnieniem Systemu P1 oraz 
raportują do Systemu P1 zdarzeń medycznych.

57,5; 30,5; 57,2

Poddawanie digitalizacji dokumentacji 
medycznej w postaci papierowej.

Odsetek podmiotów poddających digitalizacji dokumentację medyczną w 
postaci papierowej.

26,1

Posiadanie EDM (w podmiocie, w ramach 
regionalnej platformy e-zdrowia lub 
w ramach innego rodzaju umowy powierzenia).

Odsetek podmiotów posiadających Repozytorium Elektronicznej 
Dokumentacji Medycznej. 61,9

Wykorzystywanie rozwiązań z zakresu 
telemedycyny.

Odsetek podmiotów wykorzystujących co najmniej dwa ze wskazanych 
rozwiązań z zakresu telemedycyny.

25,5

Korzystanie z rozwiązań z zakresu mZdrowia. Odsetek podmiotów korzystających z co najmniej dwóch ze wskazanych 
rozwiązań z zakresu mZdrowia.

4,5

Wykorzystywanie narzędzi wspieranych przez 
sztuczną inteligencję.

Odsetek podmiotów wykorzystujących co najmniej jedno ze wskazanych 
narzędzi wspieranych przez sztuczną inteligencję.

2,5
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Monitoring procesu informatyzacji obszaru ochrony 
zdrowia - część 3

Nazwa wskaźnika Opis wskaźnika
Wartość (%; dla 

podmiotów)
Realizowanie inwestycji w obszarze IT 
niezbędnej do prowadzenia i wymiany EDM.

Odsetek podmiotów, które posiadają system IT niezbędny do prowadzenia i 
wymiany EDM lub jest w trakcie realizacji inwestycji w tym zakresie. 34,0

Wykorzystywanie narzędzi Business 
Intelligence (BI).

Odsetek podmiotów wykorzystujących narzędzia Business Intelligence (BI).
5,6

Posiadanie dostępu do Internetu 
szerokopasmowego.

Odsetek podmiotów posiadających dostęp do Internetu szerokopasmowego.
65,5

Posiadanie przez PWDL potrzeb w zakresie 
cyberbezpieczeństwa.

Odsetek podmiotów wskazujących potrzeby w zakresie 
cyberbezpieczeństwa.

55,9

Posiadanie priorytetowych obszarów działań 
w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Odsetek podmiotów, które wskazały więcej niż dwa priorytetowe obszary 
działań w zakresie cyberbezpieczeństwa. 61,8

Zintegrowanie z platformami regionalnymi. Odsetek podmiotów zintegrowanych z platformami regionalnymi. 4,5

Dojrzałość cyfrowa podmiotów. Odsetek podmiotów pozytywnie oceniających swoją dojrzałość cyfrową 

(ocena 4 i 5 w skali 1-5).
19,3

Bariery w cyfryzacji PWDL. Odsetek podmiotów dostrzegających bariery w procesie cyfryzacji, które 

wskazały: brak środków finansowych; brak pracowników z wystarczającymi 

umiejętnościami informatycznymi; kwestie bezpieczeństwa IT/ochrony 

danych; problemy z interoperacyjnością i jej standardami; opór ze strony 

personelu medycznego.

82,3; 45,2; 27,1; 

15,0; 31,5
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Monitoring procesu informatyzacji obszaru ochrony 
zdrowia - część 4

Nazwa wskaźnika Opis wskaźnika
Wartość (%; dla

podmiotów)
Ocena wpływu cyfryzacji na relacje lekarz-

pacjent.

Odsetek podmiotów, które oceniają, że postępująca cyfryzacja pozytywnie 

wpłynie na relacje lekarz-pacjent.
23,6

Postrzeganie e-zdrowia jako strukturalnej 

części polityki podmiotu.

Odsetek podmiotów, które uważają, że wdrażanie i korzystanie z rozwiązań e-

zdrowia jest priorytetowym celem polityki podmiotu.
41,6

Wpływ e-zdrowia na zwiększenie satysfakcji 

z pracy.

Odsetek podmiotów, które uważają, że e-usługi z obszaru ochrony zdrowia 

przyczyniają się do zwiększenia satysfakcji z pracy po stronie personelu 

medycznego.

61,5

Wpływ e-zdrowia na zmniejszenie 

obciążenia pracą.

Odsetek podmiotów, które uważają, że udostępniane e-usługi z obszaru 

ochrony zdrowia przyczyniają się do zmniejszenia obciążenia pracą personelu 

medycznego i niemedycznego.

38,6

Opłacalność wdrażania rozwiązań z zakresu 

e-zdrowia.

Odsetek podmiotów, które uważają, że koszty wdrożenia rozwiązań z zakresu e-

zdrowia są opłacalne.
39,9
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Podsumowanie - część 1

Ankieta, składająca się z 44 pytań, w dniu 25 maja br. rozesłana została na adresy e-mail podmiotów wskazane w Rejestrze 
Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL). Termin przekazania do Centrum e-Zdrowia wypełnionych ankiet 
upływał 24 czerwca 2022 r. Łącznie w ramach VI edycji Badania wpłynęło 11 580 wypełnionych i pozytywnie 
zweryfikowanych formularzy ankietowych. Badanie zrealizowane zostało wśród następujących rodzajów podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą (PWDL):
1. Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne – szpitalne;
2. Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne – inne niż szpitalne;
3. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne (AŚZ), obejmujące:

1. świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej (POZ);
2. świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej (AOS);
3. inne niż wskazane powyżej świadczenia zdrowotne.

Z przeprowadzonego badania wynika, że liczba dostępnych stanowisk komputerowych w zdecydowanej większości badanych 
PWDL (84,0%) jest wystarczająca do wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM). Ponadto zdecydowana 
większość ankietowanych podmiotów (89,0%) posiada rozwiązania IT umożliwiające prowadzenie dokumentacji medycznej 
w postaci elektronicznej oraz elektroniczne przetwarzanie danych medycznych istotnych z punktu widzenia procesu leczenia, 
przy czym 34,2% przyznało, że tylko częściowo. Porównując ten wynik z badaniem z 2021 roku, oznacza to wzrost o 20,6 p.p. 

Deklaracje uczestniczących w badaniu podmiotów wskazują, że ponad połowa z nich wdrożyła indeksowanie EDM 
w Systemie e-Zdrowie (P1) oraz raportowanie do Systemu zdarzeń medycznych (odpowiednio 57,5% i 57,2%). 

Większość podmiotów (61,9%) posiada Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, które najczęściej znajduje się 
w podmiocie. W porównaniu do poprzedniej edycji badania odsetek podmiotów posiadających Repozytorium EDM wzrósł 
o blisko 18 p.p.
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Podsumowanie - część 2

W ramach badania analizie poddano wykorzystywanie przez badane podmioty rozwiązań z zakresu telemedycyny, mZdrowia 
oraz sztucznej inteligencji. Z analizy wynika, że co czwarty badany PWDL (25,5%) wykorzystuje rozwiązania z zakresu 
telemedycyny – najczęściej są to telekonsultacje i teleporady. Korzystanie z rozwiązań z zakresu mZdrowia deklarowało 4,5% 
badanych PWDL, a najczęściej wykorzystywane rozwiązanie to zdalne konsultacje z lekarzem specjalistą.  Narzędzia 
wspierane przez sztuczną inteligencję wykorzystuje 2,5% badanych PWDL (wzrost o 1,4 p.p. biorąc pod uwagę wyniki 
poprzedniego badania). Najczęściej wykorzystywanymi przez badane podmioty narzędziami są te mające zastosowanie 
w diagnostyce obrazowej typu CT (tomografia komputerowa) – 39,4% oraz w procesie wyszukiwania, gromadzenia, 
przechowywania i standaryzacji danych medycznych – 22,6%.

Stosunkowo niewiele podmiotów zapewnia pacjentom dostęp do e-usług poprzez stronę internetową (16,8%) 
ankietowanych placówek. Co czwarta (22,6%) planuje ich wdrożenie w perspektywie kolejnych sześciu miesięcy. 
W poprzedniej edycji badania odsetek podmiotów zapewniających pacjentom dostęp do e-usług poprzez stronę internetową 
wyniósł 29%, co jest wynikiem o ok. 12 p.p. wyższym aniżeli w obecnej edycji. 

Z narzędzi Business Intelligence (BI) korzysta 5,6% ankietowanych PWDL. Większość (88,3%) podmiotów nie planuje 
wykorzystywania narzędzi Business Intelligence w ciągu najbliższych 12 miesięcy. 

Na podstawie wyników badania udało się ustalić, że niewielki odsetek badanych PWDL (4,5%) jest zintegrowany z platformą 
regionalną. Placówki te najczęściej są zintegrowane w zakresie wyszukiwania i udostępniania dokumentów medycznych 
(46,0%) oraz eRejestracji regionalnej (37,7%). 

W ponad połowie PWDL (55,9%) zidentyfikowane zostały potrzeby w zakresie cyberbezpieczeństwa, które dotyczą przede 
wszystkim zwiększenia odporności na cyberataki (68,9%) oraz zwiększenia ochrony danych osobowych (65,9%). Ponadto 
blisko 62% podmiotów wskazało więcej niż dwa priorytetowe obszary działań w zakresie cyberbezpieczeństwa, wśród 
których najczęściej wymieniano monitorowanie bezpieczeństwa teleinformatycznego podmiotu (54,0%), oszacowanie ryzyka 
związanego z zagrożeniami bezpieczeństwa informacji (44,8%) oraz szkolenia lub działania uświadamiające dla pracowników 
dotyczące bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa (44,8%)
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Podsumowanie - część 3

W toku badania PWDL dokonały oceny swojej dojrzałości cyfrowej. Ponad połowa (53,4%) badanych placówek oceniła ten 
aspekt na poziomie średnim. Bardzo wysokich i wysokich ocen dokonało 19,3% respondentów, a niskich i bardzo niskich –
26,6%. Największą barierą w cyfryzacji podmiotu okazały się kolejno: brak wystarczających środków finansowych na 
inwestycje w zakresie IT (82,3%), niewystarczające kompetencje cyfrowe pracowników (45,2%) oraz opór ze strony 
personelu medycznego (31,5%). 

Na uwagę zasługuje fakt, że blisko ¼ ankietowanych jest zdania, że postępująca cyfryzacja pozytywnie wpłynie na relacje 
lekarz-pacjent.
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Spis wykresów, tabel, rysunków – część 1 część 1

Wykres 1. Liczba wypełnionych ankiet przez PWDL
Wykres 2. Liczba osób wykonujących zawód medyczny w podmiocie (bez względu na rodzaj zatrudnienia)
Wykres 3. Liczba osób tworzących wewnętrzny zespół do obsługi informatycznej podmiotu (zatrudnionych w podmiocie) 
Wykres 4. Czy liczba dostępnych w podmiocie stanowisk komputerowych jest wystarczająca do wdrożenia Elektronicznej Dokumentac ji Medycznej 
(EDM)?
Wykres 5. Czy podmiot posiada rozwiązania IT umożliwiające prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej oraz e lektroniczne 
przetwarzanie danych medycznych istotnych z punktu widzenia procesu leczenia?
Wykres 6. Czy podmiot wdrożył indeksowanie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w Systemie e-Zdrowia (P1)?
Wykres 7. Czy podmiot wdrożył wymianę EDM z innymi podmiotami z uwzględnieniem Systemu e-Zdrowia (P1)?
Wykres 8. Czy podmiot wdrożył raportowanie zdarzeń medycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w 
ochronie zdrowia?
Wykres 9. W jaki sposób dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej jest udostępniana pacjentom? (proszę wskazać ten, z którego korzystają 
Państwo najczęściej)
Wykres 10. Czy podmiot posiada Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (miejsce składowania dokumentów 
elektronicznych wraz z metadanymi na potrzeby ich wyszukiwania)? 
Wykres 11. Czy podmiot jest zainteresowany publiczną usługą centralnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej?
Wykres 12. Czy podmiot zapewnia pacjentom dostęp do e-usług poprzez stronę www?
Wykres 13. Jakie możliwości dostępu do e-usług podmiot zapewnia pacjentom poprzez stronę www podmiotu?
Wykres 14. Jakie rozwiązania z zakresu e-usług podmiot planuje wdrażać w przyszłości? 
Wykres 15. Czy podmiot wykorzystuje rozwiązania z zakresu telemedycyny?
Wykres 16. Jakie rozwiązania z zakresu telemedycyny?
Wykres 17. Czy podmiot korzysta z rozwiązań z zakresu mZdrowia?
Wykres 18. Z jakich rozwiązań podmiot korzysta z zakresu mZdrowia?
Wykres 19. Jakie narzędzia wykorzystuje podmiot wspierane przez sztuczną inteligencję?
Wykres 20. Czy podmiot planuje zacząć wykorzystywać w czasie najbliższych 12 miesięcy narzędzia wspierane przez sztuczną 
inteligencję w swojej działalności?
Wykres 21. Jakie narzędzia wspierane przez sztuczną inteligencję podmiot planuje zacząć wykorzystywać w swojej działalności w czasie najbliższych 12 
miesięcy narzędzia? 
Wykres 22. Czy podmiot posiada lub ma zaplanowany budżet na utrzymanie i rozwój systemu gabinetowego/szpitalnego pozwalającego na 
wypełnianie obowiązków związanych z informatyzacją, w tym w zakresie prowadzenia i wymiany EDM i raportowania zdarzeń medycznych? 
Wykres 23. Skąd pochodzą/pochodzić będą środki?
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Spis wykresów, tabel, rysunków – część 2

Wykres 24. Jakie narzędzia Business Intelligence (BI) wykorzystuje podmiot? 
Wykres 25. Czy podmiot planuje zacząć wykorzystywać narzędzia Business Intelligence (BI) w ciągu najbliższych 12 miesięcy?
Wykres 26. Jakie narzędzia Business Intelligence (BI) podmiot planuje zacząć wykorzystywać w ciągu najbliższych 12 miesięcy? 
Wykres 27. Czy podmiot korzysta z poniższego oprogramowania?
Wykres 28. Czy w podmiocie zostały zidentyfikowane potrzeby w zakresie cyberbezpieczeństwa?
Wykres 29. Jakie są źródła finansowania działań podejmowanych w zakresie cyberbezpieczeństwa w podmiocie?
Wykres 30. Proszę wskazać jakie są 3 obecnie priorytetowe obszary działań podmiotu w zakresie cyberbezpieczeństwa
Wykres 31. Czy podmiot jest zintegrowany z platformą regionalną?
Wykres 32. Czy podmiot planuje integrację z platformą regionalną w ciągu najbliższych 12 miesięcy?
Wykres 33. Jak podmiot ocenia swoją dojrzałość cyfrową w skali 1-5, gdzie 1 oznacza bardzo nisko, a 5 bardzo wysoko?
Wykres 34. Czy występują bariery utrudniające cyfryzację podmiotu?
Wykres 35. Jakie bariery utrudniają cyfryzację podmiotu?
Wykres 36. Proszę ocenić, jak postępująca cyfryzacja wpłynie na relację lekarz-pacjent?
Wykres 37. Proszę ocenić, jak postępująca cyfryzacja wpłynie na efektywność systemu ochrony zdrowia?
Wykres 38. Czy uważa Pan(i), że wdrażanie i korzystanie z rozwiązań e-zdrowia jest priorytetowym celem polityki Państwa podmiotu?
Wykres 39. Czy uważa Pan(i), że udostępniane e-usługi z obszaru ochrony zdrowia (np. e-recepta, e-skierowanie, EDM) przyczyniają się do zwiększenia 
satysfakcji z pracy po stronie Państwa personelu medycznego?
Wykres 40. Czy uważa Pan(i), że udostępniane e-usługi z obszaru ochrony zdrowia przyczyniają się do zmniejszenia obciążenia pracą personelu 
medycznego Państwa podmiotu?
Wykres 41. Czy uważa Pan(i), że korzyści z wdrożenia rozwiązań z zakresu e-zdrowia przewyższają koszty (są opłacalne)?
Wykres 42. Czy uważa Pan(i), że regulacje prawne sprzyjają wdrażaniu rozwiązań z zakresu e-zdrowia?
Wykres 43. Czy pracownicy Państwa podmiotu wymagają szkolenia w kontekście doskonalenia kompetencji cyfrowych?

Tabela 1. Proszę wskazać formę organizacyjno-prawną podmiotu
Tabela 2. Jakie są potrzeby w zakresie cyberbezpieczeństwa?
Tabela 3. W jakim zakresie podmiot jest zintegrowany z platformą regionalną?
Tabela 4. W jakim zakresie podmiot planuje integrację z platformą regionalną?
Tabela 5. Wskaźniki monitorowania procesu informatyzacji obszaru ochrony zdrowia
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Spis wykresów, tabel, rysunków – część 3

Rysunek 1. Czy liczba podłączonych do sieci urządzeń jest wystarczająca do wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM)?
Rysunek 2. Czy podmiot posiada rozwiązania IT umożliwiające prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej oraz elektroniczne przetwarzanie 
danych medycznych istotnych z punktu widzenia procesu leczenia?
Rysunek 3. Jaki zakres EDM prowadzą badane podmioty? 
Rysunek 4. Czy podmiot prowadzi EDM w zakresie wyników badań laboratoryjnych wraz z opisem?
Rysunek 5. Czy podmiot prowadzi EDM w zakresie opisu badań diagnostycznych innych niż laboratoryjne?
Rysunek 6. Informacji dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej (…)?
Rysunek 7. Czy podmiot prowadzi EDM w zakresie karty informacyjnej z leczenia szpitalnego?
Rysunek 8. Czy podmiot prowadzi EDM w zakresie informacji 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? 
Rysunek 9. Czy podmiot wdrożył indeksowanie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w Systemie 
e-Zdrowia (P1)?/Czy podmiot wdrożył wymianę EDM z innymi podmiotami z uwzględnieniem Systemu e-Zdrowia (P1)?/Czy podmiot wdrożył raportowanie
zdarzeń medycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia?
Rysunek 10. W jaki sposób dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej jest udostępniana innym PWDL? (proszę wskazać ten, z którego korzystają
Państwo najczęściej)
Rysunek 11. Czy podmiot posiada Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (miejsce składowania dokumentów elektronicznych wraz z metadanymi
na potrzeby ich wyszukiwania)?
Rysunek 12. Czy w Państwa podmiocie dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej poddawana jest digitalizacji (odwzorowaniu cyfrowemu)?
Rysunek 13. Czy w Państwa podmiocie dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej poddawana jest digitalizacji (odwzorowaniu cyfrowemu)?
Rysunek 14. Czy podmiot planuje wdrażać w przyszłości rozwiązania z zakresu e-usług?
Rysunek 15. Czy podmiot wykorzystuje rozwiązania z zakresu telemedycyny?/Jakie rozwiązania z zakresu telemedycyny?
Rysunek 16. Czy podmiot korzysta z rozwiązań z zakresu mZdrowia?/ Z jakich rozwiązań podmiot korzysta z zakresu mZdrowia?
Rysunek 17. Czy w swojej działalności podmiot wykorzystuje narzędzia wspierane przez sztuczną
inteligencję?/ Jakie narzędzia wykorzystuje podmiot wspierane przez sztuczną inteligencję?
Rysunek 18. Czy w swojej działalności podmiot wykorzystuje narzędzia wspierane przez sztuczną inteligencję?
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	w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych. 28,4% badanych placówek 
	prowadzi EDM w
	zakresie wyników badań laboratoryjnych wraz z opisem,
	a co trzeci ankietowany podmiot (33,2%) w 
	zakresie
	opisu badań diagnostycznych innych niż laboratoryjne.
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	zakresie karty informacyjnej z leczenia szpitalnego (86,0%).
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	moduł raportowania ZM, a kolejne 10,9% 
	borykało się z problemami organizacyjnymi.  
	W 9,9% placówek system gabinetowy/ 
	szpitalny jest w trakcie modyfikacji.
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	jest w szpitalach 
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	Wykres 6. Czy podmiot wdrożył indeksowanie Elektronicznej 
	Wykres 6. Czy podmiot wdrożył indeksowanie Elektronicznej 
	Wykres 6. Czy podmiot wdrożył indeksowanie Elektronicznej 
	Dokumentacji Medycznej w Systemie e
	-
	Zdrowia (P1)?


	Figure
	Span

	Wykres 7. Czy podmiot wdrożył wymianę EDM z innymi podmiotami 
	Wykres 7. Czy podmiot wdrożył wymianę EDM z innymi podmiotami 
	Wykres 7. Czy podmiot wdrożył wymianę EDM z innymi podmiotami 
	z uwzględnieniem Systemu e
	-
	Zdrowia (P1)?


	Figure
	Span


	Rozwiązania w zakresie Elektronicznej 
	Rozwiązania w zakresie Elektronicznej 
	Rozwiązania w zakresie Elektronicznej 
	Rozwiązania w zakresie Elektronicznej 
	Dokumentacji Medycznej (EDM) 
	-
	część 10


	Wdrożenie raportowania zdarzeń medycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 
	Wdrożenie raportowania zdarzeń medycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 
	Wdrożenie raportowania zdarzeń medycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 
	w ochronie zdrowia 
	najczęściej deklarowali przedstawiciele szpitali (74,0%). W przypadku stacjonarnych i całodobowych 
	świadczeń innych niż szpitalne oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych odsetek twierdzących odpowiedzi był zbliżony 
	i wyniósł odpowiednio 56,5% i 56,0%. 
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	innemu podmiotowi leczniczemu dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej najczęściej wskazywały wydruk (78,1% 
	szpitali, 86,2% stacjonarnych i całodobowych świadczeń innych niż szpitalne i 74,1% AŚZ). Kolejno 11,5% podmiotów 
	udostępnia dokumentację medyczną poprzez usługi elektroniczne udostępnione z systemu teleinformatycznego (9,1% 
	szpitali, 6,8% stacjonarnych i całodobowych świadczeń innych niż szpitalne i 12,0% AŚZ).
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	W przypadku udostępniania dokumentacji 
	medycznej pacjentowi, wszystkie grupy 
	podmiotów jako najpowszechniejszy sposób 
	wskazały wydruk (82,1%). Najwyższy odsetek 
	takich odpowiedzi odnotowano 
	w przypadku stacjonarnych i całodobowych 
	świadczeń innych niż szpitalne (93,1%). Na 
	kolejnej pozycji, bez względu na rodzaj 
	wykonywanej działalności, uplasował się 
	eksport dokumentacji na nośnik elektroniczny 
	(4,0%), który był najczęściej wymieniany przez 
	szpitale (5,3%).
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	W porównaniu do poprzedniej edycji badania 
	nastąpił spadek (o 10,9 p.p.) odsetka 
	podmiotów udostępniających dokumentację 
	medyczną pacjentowi poprzez wydruk.
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	i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne oraz 59,5% AŚZ. We wszystkich rodzajach wykonywanej 
	działalności Repozytorium EDM najczęściej znajduje się w podmiocie.
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	47,8% badanych podmiotów wyraziło zainteresowanie publiczną usługą centralnego Repozytorium
	Elektronicznej 
	Dokumentacji Medycznej. Analizując wyniki pod kątem wykonywanej działalności, najczęściej odpowiedź twierdzącą 
	wskazywały szpitale 
	–
	72,5%, kolejno podmioty wykonujące działalność inną niż szpitalna 
	–
	61,4%. Najmniejsze 
	zainteresowanie (45,1%) publiczną usługą centralnego Repozytorium EDM odnotowano w grupie ankietowanych 
	reprezentujących AŚZ
	.
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	postaci
	papierowej.
	Blisko 74% placówek nie poddaje digitalizacji dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej.
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	usług poprzez stronę internetową
	.
	Co czwarta (22,6%) 
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	poprzez stronę internetową, ani też nie planuje ich wdrożenia. Dostęp do e
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	usług poprzez stronę www zapewniają 
	pacjentom najczęściej szpitale (41,1%), a najrzadziej AŚZ (15,0%).
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	składały takie deklaracje były szpitale 
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	76,3%. Z kolei najrzadziej wdrażanie e
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	usług planują AŚZ (39,0%).
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	usług poprzez stronę www (77,8%). Takie 
	inwestycje przewidują przede wszystkim podmioty szpitalne (80,1%). W następnej kolejności, lecz znacznie rzadziej, plany 
	wdrożenia e
	-
	usług w badanych podmiotach dotyczą: systemu IT zintegrowanego z systemami NFZ (AP
	-
	KOLCE i/lub LIOCZ) 
	(26,9%) oraz elektronicznej skrzynki podawczej z systemem ePUAP (22,5%). 
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	25,5% badanych PWDL
	wskazało, że wykorzystuje rozwiązania z zakresu telemedycyny w ramach swojej działalności. Kolejne 
	12,7% ankietowanych przyznało, że obecnie nie korzysta z takich rozwiązań, aczkolwiek planuje je wdrożyć w ciągu 
	najbliższych 12 miesięcy. Wśród wykorzystywanych rozwiązań z zakresu telemedycyny zdecydowanie częściej wymieniano 
	telekonsultacje/teleporady (98,3%) aniżeli telemonitoring/teleopiekę (8,2%).
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	Rozwiązania z zakresu telemedycyny wykorzystuje co trzeci badany szpital (32,4%), co czwarty podmiot klasyfikowany do 
	grupy AŚZ (25,3%) oraz co piąty podmiot inny niż szpitalny (19,4%). Uwagę zwraca fakt, że co piąty szpital (21,9%) planuje 
	wdrożyć takie rozwiązania w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Większość podmiotów innych niż szpitalne (69,5%) oraz AŚZ 
	(62,6%) nie posiada takich planów.

	Bez względu na rodzaj podmiotu, najczęściej stosowanym rozwiązaniem z zakresu telemedycyny są telekonsultacje i 
	Bez względu na rodzaj podmiotu, najczęściej stosowanym rozwiązaniem z zakresu telemedycyny są telekonsultacje i 
	teleporady (od 96,0% do 98,6%). Telemonitoring/teleopieka stosowane są tylko w nielicznych podmiotach.
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	badanych wymieniło zdalne konsultacje z lekarzem specjalistą (61,0%). W dalszej kolejności wskazywano na zdalną 
	przychodnię, tj. system opieki oparty o świadczenia telemedyczne i elektroniczną dokumentację medyczną (27,9%). 8,3% 
	ankietowanych korzysta ze zdalnej opieki kardiologicznej, a 7,9% ze zdalnej opieki medycznej.
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	Z rozwiązań w zakresie
	mZdrowia
	najczęściej korzystają
	szpitale (7,7%). W przypadku pozostałych podmiotów odsetek 
	twierdzących odpowiedzi
	był zbliżony i wyniósł 3,1% wśród stacjonarnych i
	całodobowych świadczeń innych niż szpitalne 
	oraz 4,3% wśród
	AŚZ. 
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	ankietowanych placówkach są zdalne konsultacje z
	lekarzem 
	specjalistą (od 60,0% do 73,7%). Przedstawiciele szpitali oraz podmiotów innych niż szpitalne stosunkowo często wskazywali 
	również zdalną opiekę kardiologiczną (odpowiednio 21,7 i 21,1%). Z kolei w AŚZ drugim najczęściej wykorzystywanym 
	rozwiązaniem z zakresu mZdrowia jest zdalna przychodnia (30,8%). 
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	W stosunku do badania z 2021 roku nastąpił 
	nieznaczny wzrost wykorzystania przez 
	podmioty rozwiązań z zakresu sztucznej 
	inteligencji. W obecnym badaniu na 
	stosowanie takich rozwiązań wskazało 2,5% 
	ankietowanych PWDL, tj. o 1,4 p.p. więcej 
	biorąc pod uwagę wyniki poprzedniego 
	badania
	. Najczęściej wykorzystywane są 
	rozwiązania mające zastosowanie w 
	diagnostyce obrazowej typu CT (tomografia 
	komputerowa) 
	–
	39,4% oraz w procesie 
	wyszukiwania, gromadzenia, 
	przechowywania i standaryzacji danych 
	medycznych 
	–
	22,6%. 

	Kolejne 17,1% wykorzystuje je w procesie 
	Kolejne 17,1% wykorzystuje je w procesie 
	wspomagania decyzji klinicznych (17,1%), 
	a 15,1% wskazało na diagnostykę obrazową 
	typu MRI. Ponadto 12,3% ankietowanych 
	placówek wykorzystuje sztuczną 
	inteligencję do obsługi pacjentów, a 8,9% w 
	ramach systemu wczesnego zapobiegania. 
	Najrzadziej wykorzystywane obszary to: 
	predykcja wystąpienia
	możliwych zdarzeń 
	medycznych (7,9%),
	zabiegi/operacje (7,5%) 
	oraz opracowywanie
	leków (2,4%).
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	najczęściej wykorzystują w swojej działalności szpitale 
	(6,6%).
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	We wszystkich rodzajach placówek najczęściej są to 
	rozwiązania mające zastosowanie w diagnostyce 
	obrazowej typu CT (tomografia komputerowa) oraz w 
	diagnostyce obrazowej typu MRI (rezonans). 
	Tomografię komputerową wykorzystują w 
	szczególności podmioty inne niż szpitalne (75,0%), 
	natomiast rezonans nieco częściej wskazywały szpitale 
	(25,5%). 
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	W najbliższym roku 5,4% badanych podmiotów planuje zacząć 
	wykorzystywać narzędzia wspierane przez sztuczną inteligencję w swojej 
	działalności (najczęściej szpitale 
	–
	10,5%). Ankietowane placówki 
	zamierzają wykorzystywać tego rodzaju narzędzia przede wszystkim w 
	zakresie obsługi pacjentów (45,9%), oraz w procesie wyszukiwania, 
	gromadzenia, przechowywania i standaryzacji danych medycznych 
	(40,4%). Wyżej wymienione rozwiązania najczęściej zamierzają wdrażać 
	podmioty z grupy AŚZ, podczas gdy szpitale w głównej mierze 
	wskazywały diagnostykę obrazową typu CT oraz typu MRI.
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	Co trzecia ankietowana placówka (34,0%) posiada lub ma zaplanowany budżet na utrzymanie i rozwój systemu 
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	prowadzenia, wymiany EDM i raportowania zdarzeń medycznych. Środki na utrzymanie i rozwój ww. systemów 
	stanowią/stanowić będą najczęściej środki własne (z uwzględnieniem przychodów z umowy o udzielanie świadczeń zawartej 
	z NFZ) 
	–
	taką odpowiedź wskazało 84,0% badanych. Ze środków pochodzących od organów założycielskich 
	korzystają/korzystać będzie 8,8% placówek.
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	i raportowania zdarzeń medycznych. Odpowiedzi twierdzące często wskazywały także podmioty inne niż szpitalne (41,2%), z 
	kolei w grupie AŚZ posiadanie takiego budżetu lub też planów w tym zakresie potwierdził co trzeci podmiot (31,7%).
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	będą najczęściej środki własne (z
	uwzględnieniem przychodów z umowy o udzielanie świadczeń zawartej z NFZ).
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	Narzędzie Business Intelligence najczęściej wykorzystywane w badanych podmiotach to analiza przychodów i kosztów 
	poszczególnych jednostek organizacyjnych (80,5%). Rzadziej w ankietowanych placówkach stosuje się rozliczanie 
	i analizę kosztów przypadających na pojedynczego pacjenta (49,4%) oraz weryfikację poprawności kodowania wykonanych 
	usług poprzez porównanie przebiegu leczenia z przypisanym kodem rozliczenia z płatnikiem (36,5%).
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	piąty odpowiedział twierdząco. Najrzadziej plany w tym zakresie mają przedstawiciele AŚZ (4,8%). 
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	weryfikację poprawności kodowania wykonanych usług poprzez porównanie przebiegu leczenia z przypisanym kodem 
	rozliczenia z płatnikiem.
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	Badane podmioty w swojej działalności 
	najczęściej wykorzystują oprogramowanie 
	gabinetowe (72,8%). W podmiotach AŚZ jest to 
	głównie wykorzystywany rodzaj 
	oprogramowania (72,3%). Z pozostałych typów 
	oprogramowania korzystają tylko nieliczne 
	podmioty  z grupy AŚZ (od 6,5% do 8,5%). 
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	Szpitalny System Informacyjny, 84,4% 
	wykorzystuje oprogramowanie Apteka z 
	apteczkami oddziałowymi. Szpitale nieco 
	rzadziej korzystają z oprogramowania PACS 
	–
	systemu archiwizacji i dystrybucji obrazów 
	(67,6%) czy też RIS 
	–
	Radiologicznego Systemu 
	Informatycznego (61,8%).

	Do najczęściej wykorzystywanych systemów w 
	Do najczęściej wykorzystywanych systemów w 
	podmiotach inne niż szpitalne zaliczyć należy 
	oprogramowania Apteka z apteczkami 
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	(47,6%).
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	Dwie trzecie (65,5%) podmiotów objętych badaniem potwierdziło, że ma zapewniony dostęp do 
	Internetu
	szerokopasmowego. Najczęściej odpowiedź twierdzącą wskazywały szpitale (93,3%), następnie placówki 
	wykonujące działalność inną niż szpitalną (74,8%), a najrzadziej AŚZ (62,8%).
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	W ponad połowie podmiotów zidentyfikowano potrzeby w zakresie cyberbezpieczeństwa (55,9%), przy czym najczęściej 
	W ponad połowie podmiotów zidentyfikowano potrzeby w zakresie cyberbezpieczeństwa (55,9%), przy czym najczęściej 
	W ponad połowie podmiotów zidentyfikowano potrzeby w zakresie cyberbezpieczeństwa (55,9%), przy czym najczęściej 
	zgłaszały je szpitale (86,1%), a najrzadziej AŚZ (52,5%). 
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	Najczęściej wskazywane potrzeby badanych placówek w zakresie cyberbezpieczeństwa to odporność na cyberataki (68,9%), 
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	Najczęściej wskazywane potrzeby badanych placówek w zakresie cyberbezpieczeństwa to odporność na cyberataki (68,9%), 
	zwiększenie ochrony danych osobowych
	(65,9%) oraz poprawa stanu wiedzy o zagrożeniach informatycznych wśród 
	pracowników/kierownictwa jednostki (59,4%).
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	Ponad połowa (53,2%) respondentów potwierdziła, że w reprezentowanych przez siebie podmiotach podejmowane były już 
	Ponad połowa (53,2%) respondentów potwierdziła, że w reprezentowanych przez siebie podmiotach podejmowane były już 
	Ponad połowa (53,2%) respondentów potwierdziła, że w reprezentowanych przez siebie podmiotach podejmowane były już 
	działania w zakresie cyberbezpieczeństwa. Najczęściej podejmowano je w szpitalach (77,9%), zaś najrzadziej w AŚZ (50,6%). 
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	Nieco ponad 60% badanych podmiotów napotyka na bariery utrudniające cyfryzację. Takie bariery występują przede 
	wszystkim w podmiotach szpitalnych (86,8%) oraz innych niż szpitalne (82,9%), najrzadziej natomiast w AŚZ (58,6%).
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	inwestycje w zakresie IT (82,3%), niewystarczające kompetencje cyfrowe pracowników (45,2%), opór ze strony personelu 
	medycznego (31,5%) oraz brak wystarczającej wiedzy na temat e
	-
	usług wymaganych/możliwych do wdrożenia w PWDL 
	(31,3%).
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	23,6% 
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	23,6% 
	badanych podmiotów
	uważa, że postępująca cyfryzacja wpłynie pozytywnie na relację lekarz
	-
	pacjent, przy czym 
	najczęściej były wśród nich szpitale (37,0%). Z drugiej strony, 8,8% badanych przewiduje pogorszenie w tym zakresie 
	–
	najwyższy odsetek takich odpowiedzi odnotowano wśród AŚZ (9,3%). Wielu respondentów, bez względu na rodzaj 
	wykonywanej działalności, miało trudności ze wskazaniem jednoznacznej odpowiedzi (39,1% ankietowanych).
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	Co trzeci ankietowany
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	Co trzeci ankietowany
	(35,8%) uważa, że postępująca cyfryzacja wpłynie pozytywnie na efektywność systemu ochrony 
	zdrowia, przy czym najczęściej taką odpowiedź wskazywali przedstawiciele szpitali (53,3%). Niewielu respondentów 
	przewiduje pogorszenie w tym zakresie (4,5%). Najwyższy odsetek takich odpowiedzi odnotowano wśród AŚZ (4,8%). 
	Trudności ze wskazaniem jednoznacznej odpowiedzi mieli najczęściej przedstawiciele AŚZ (39,1%).
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	Wyniki badania wskazują, że wdrażanie i korzystanie z rozwiązań e
	-
	zdrowia jest priorytetowym celem polityki w 41,6% 
	badanych podmiotów (suma odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”). Opinię taką wyrażali najczęściej przedstawiciele 
	szpitali (65,4%), a najrzadziej 
	–
	AŚZ (39,4%).


	Wykres 38. Czy uważa Pan(i), że wdrażanie i korzystanie z rozwiązań e
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	Trzech na pięciu ankietowanych (61,5%, suma odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”) jest zdania, że udostępniane e
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	-
	usługi z obszaru ochrony zdrowia (np. e
	-
	recepta, e
	-
	skierowanie, EDM) przyczyniają się do zwiększenia satysfakcji z pracy po 
	stronie personelu medycznego, przy czym najczęściej taką opinię wyrażali przedstawiciele szpitali (70,7%), a najrzadziej 
	–
	AŚZ 
	(60,7%).  
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	W opinii 38,6% respondentów udostępniane e
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	W opinii 38,6% respondentów udostępniane e
	-
	usługi z obszaru ochrony zdrowia przyczyniają się do zmniejszenia obciążenia 
	pracą personelu medycznego (suma odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”). Dokonując analizy odpowiedzi ze 
	względu na rodzaj wykonywanej działalności, można dostrzec, że przedstawiciele szpitali oraz stacjonarnych i całodobowych 
	świadczeń innych niż szpitalne wyrażali taką opinię częściej niż przedstawiciele AŚZ (42,9% i 43,4% w stosunku do 38,0%).
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	Dwóch na pięciu ankietowanych (39,9%; suma odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”) uważa, że korzyści z wdrożenia 
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	rozwiązań z zakresu e
	-
	zdrowia przewyższają koszty. Najczęściej taką odpowiedź wskazywali przedstawiciele szpitali (40,6%). 
	Odsetek odpowiedzi wśród pozostałych grup respondentów był zbliżony i wyniósł 38,9% w przypadku stacjonarnych i 
	całodobowych świadczeń innych niż szpitalne oraz 39,4% w przypadku AŚZ. 
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	zdrowia przewyższają koszty (są opłacalne)?
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	W opinii trzech na dziesięciu ankietowanych regulacje prawne sprzyjają wdrażaniu rozwiązań z zakresu e
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	W opinii trzech na dziesięciu ankietowanych regulacje prawne sprzyjają wdrażaniu rozwiązań z zakresu e
	-
	zdrowia (30,1%; 
	suma odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”). Wyniki badania wskazują, że opinię taką najczęściej wyrażali 
	przedstawiciele szpitali (37,4%), a najrzadziej 
	–
	AŚZ (29,3%). 
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	Blisko połowa przedstawicieli badanych placówek (48,8%) zadeklarowała, że pracownicy podmiotu wymagają szkolenia w 
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	Blisko połowa przedstawicieli badanych placówek (48,8%) zadeklarowała, że pracownicy podmiotu wymagają szkolenia w 
	kontekście doskonalenia kompetencji cyfrowych, przy czym odsetki takich odpowiedzi wśród szpitali oraz całodobowych 
	i stacjonarnych świadczeń innych niż szpitalne były wyraźnie wyższe aniżeli w przypadku AŚZ (odpowiednio 74,9% i 73,0% w 
	stosunku do 45,4%). 
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	W ramach niniejszego badania wytypowano wskaźniki umożliwiające diagnozowanie stanu PWDL w zakresie informatyzacji. 
	W ramach niniejszego badania wytypowano wskaźniki umożliwiające diagnozowanie stanu PWDL w zakresie informatyzacji. 
	W ramach niniejszego badania wytypowano wskaźniki umożliwiające diagnozowanie stanu PWDL w zakresie informatyzacji. 
	Będą one podstawą do monitoringu wdrażania przez PWDL zadań wynikających z ustawy 
	z dnia 28 kwietnia 2011 r. 
	o 
	systemie informacji w ochronie zdrowia 
	oraz rozporządzenia
	Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. 
	w sprawie rodzajów 
	elektronicznej dokumentacji medycznej
	. W tabeli zaprezentowano listę wskaźników wraz z opisem oraz wskazaniem 
	wartości dla badanych podmiotów (%).
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	Posiadanie wewnętrznego zespołu do obsługi 
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	informatycznej podmiotu.
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	Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM).



	Odsetek podmiotów, w których liczba dostępnych stanowisk 
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	Odsetek podmiotów, w których liczba dostępnych stanowisk 
	Odsetek podmiotów, w których liczba dostępnych stanowisk 
	komputerowych jest wystarczająca do wdrożenia Elektronicznej 
	Dokumentacji Medycznej (EDM).
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	prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci 
	elektronicznej oraz przetwarzanie jednostkowych 
	danych medycznych.
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	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.
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	udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach 
	–
	w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala.
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	Prowadzenie EDM w zakresie karty informacyjnej z 
	Prowadzenie EDM w zakresie karty informacyjnej z 
	Prowadzenie EDM w zakresie karty informacyjnej z 
	Prowadzenie EDM w zakresie karty informacyjnej z 
	Prowadzenie EDM w zakresie karty informacyjnej z 
	leczenia szpitalnego.
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	informacyjnej z leczenia szpitalnego.
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	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.
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	Odsetek podmiotów prowadzących EDM w zakresie informacji dla lekarza 
	Odsetek podmiotów prowadzących EDM w zakresie informacji 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.



	45,1
	45,1
	45,1
	45,1




	Prowadzenie EDM w zakresie wyników badań 
	Prowadzenie EDM w zakresie wyników badań 
	Prowadzenie EDM w zakresie wyników badań 
	Prowadzenie EDM w zakresie wyników badań 
	Prowadzenie EDM w zakresie wyników badań 
	laboratoryjnych wraz z opisem.



	Odsetek podmiotów prowadzących EDM w zakresie wyników badań 
	Odsetek podmiotów prowadzących EDM w zakresie wyników badań 
	Odsetek podmiotów prowadzących EDM w zakresie wyników badań 
	Odsetek podmiotów prowadzących EDM w zakresie wyników badań 
	laboratoryjnych wraz z opisem.



	28,4
	28,4
	28,4
	28,4




	Prowadzenie EDM w zakresie opisu badań 
	Prowadzenie EDM w zakresie opisu badań 
	Prowadzenie EDM w zakresie opisu badań 
	Prowadzenie EDM w zakresie opisu badań 
	Prowadzenie EDM w zakresie opisu badań 
	diagnostycznych innych niż laboratoryjne.



	Odsetek podmiotów prowadzących EDM w zakresie opisu badań 
	Odsetek podmiotów prowadzących EDM w zakresie opisu badań 
	Odsetek podmiotów prowadzących EDM w zakresie opisu badań 
	Odsetek podmiotów prowadzących EDM w zakresie opisu badań 
	diagnostycznych innych niż laboratoryjne.



	33,2
	33,2
	33,2
	33,2




	Indeksowanie EDM w Systemie e
	Indeksowanie EDM w Systemie e
	Indeksowanie EDM w Systemie e
	Indeksowanie EDM w Systemie e
	Indeksowanie EDM w Systemie e
	-
	Zdrowia (P1) i 
	jej wymiana z innymi podmiotami z 
	uwzględnieniem Systemu P1 oraz raportowanie 
	do Systemu P1 zdarzeń medycznych.



	Odsetek podmiotów, które indeksują EDM w Systemie e
	Odsetek podmiotów, które indeksują EDM w Systemie e
	Odsetek podmiotów, które indeksują EDM w Systemie e
	Odsetek podmiotów, które indeksują EDM w Systemie e
	-
	Zdrowia (P1), 
	wymieniają EDM z innymi podmiotami 
	z uwzględnieniem Systemu P1 oraz raportują do Systemu P1 zdarzeń 
	medycznych.



	57,5; 30,5; 57,2
	57,5; 30,5; 57,2
	57,5; 30,5; 57,2
	57,5; 30,5; 57,2




	Poddawanie digitalizacji dokumentacji 
	Poddawanie digitalizacji dokumentacji 
	Poddawanie digitalizacji dokumentacji 
	Poddawanie digitalizacji dokumentacji 
	Poddawanie digitalizacji dokumentacji 
	medycznej w postaci papierowej.



	Odsetek podmiotów poddających digitalizacji dokumentację medyczną w 
	Odsetek podmiotów poddających digitalizacji dokumentację medyczną w 
	Odsetek podmiotów poddających digitalizacji dokumentację medyczną w 
	Odsetek podmiotów poddających digitalizacji dokumentację medyczną w 
	postaci papierowej.



	26,1
	26,1
	26,1
	26,1




	Posiadanie EDM (w podmiocie, w ramach 
	Posiadanie EDM (w podmiocie, w ramach 
	Posiadanie EDM (w podmiocie, w ramach 
	Posiadanie EDM (w podmiocie, w ramach 
	Posiadanie EDM (w podmiocie, w ramach 
	regionalnej platformy e
	-
	zdrowia lub 
	w ramach innego rodzaju umowy powierzenia).



	Odsetek podmiotów posiadających Repozytorium Elektronicznej 
	Odsetek podmiotów posiadających Repozytorium Elektronicznej 
	Odsetek podmiotów posiadających Repozytorium Elektronicznej 
	Odsetek podmiotów posiadających Repozytorium Elektronicznej 
	Dokumentacji Medycznej.



	61,9
	61,9
	61,9
	61,9




	Wykorzystywanie rozwiązań z zakresu 
	Wykorzystywanie rozwiązań z zakresu 
	Wykorzystywanie rozwiązań z zakresu 
	Wykorzystywanie rozwiązań z zakresu 
	Wykorzystywanie rozwiązań z zakresu 
	telemedycyny.



	Odsetek podmiotów wykorzystujących co najmniej dwa ze wskazanych 
	Odsetek podmiotów wykorzystujących co najmniej dwa ze wskazanych 
	Odsetek podmiotów wykorzystujących co najmniej dwa ze wskazanych 
	Odsetek podmiotów wykorzystujących co najmniej dwa ze wskazanych 
	rozwiązań z zakresu telemedycyny.



	25,5
	25,5
	25,5
	25,5




	Korzystanie z rozwiązań z zakresu mZdrowia.
	Korzystanie z rozwiązań z zakresu mZdrowia.
	Korzystanie z rozwiązań z zakresu mZdrowia.
	Korzystanie z rozwiązań z zakresu mZdrowia.
	Korzystanie z rozwiązań z zakresu mZdrowia.



	Odsetek podmiotów korzystających z co najmniej dwóch ze wskazanych 
	Odsetek podmiotów korzystających z co najmniej dwóch ze wskazanych 
	Odsetek podmiotów korzystających z co najmniej dwóch ze wskazanych 
	Odsetek podmiotów korzystających z co najmniej dwóch ze wskazanych 
	rozwiązań z zakresu mZdrowia.



	4,5
	4,5
	4,5
	4,5




	Wykorzystywanie narzędzi wspieranych przez 
	Wykorzystywanie narzędzi wspieranych przez 
	Wykorzystywanie narzędzi wspieranych przez 
	Wykorzystywanie narzędzi wspieranych przez 
	Wykorzystywanie narzędzi wspieranych przez 
	sztuczną inteligencję.



	Odsetek podmiotów wykorzystujących co najmniej jedno ze wskazanych 
	Odsetek podmiotów wykorzystujących co najmniej jedno ze wskazanych 
	Odsetek podmiotów wykorzystujących co najmniej jedno ze wskazanych 
	Odsetek podmiotów wykorzystujących co najmniej jedno ze wskazanych 
	narzędzi wspieranych przez sztuczną inteligencję.



	2,5
	2,5
	2,5
	2,5






	Monitoring procesu informatyzacji obszaru ochrony 
	Monitoring procesu informatyzacji obszaru ochrony 
	Monitoring procesu informatyzacji obszaru ochrony 
	Monitoring procesu informatyzacji obszaru ochrony 
	zdrowia 
	-
	część 3


	Nazwa wskaźnika
	Nazwa wskaźnika
	Nazwa wskaźnika
	Nazwa wskaźnika
	Nazwa wskaźnika
	Nazwa wskaźnika



	Opis wskaźnika
	Opis wskaźnika
	Opis wskaźnika
	Opis wskaźnika



	Wartość (%; dla 
	Wartość (%; dla 
	Wartość (%; dla 
	Wartość (%; dla 
	podmiotów)




	Realizowanie inwestycji w obszarze IT 
	Realizowanie inwestycji w obszarze IT 
	Realizowanie inwestycji w obszarze IT 
	Realizowanie inwestycji w obszarze IT 
	Realizowanie inwestycji w obszarze IT 
	niezbędnej do prowadzenia i wymiany EDM.



	Odsetek podmiotów, które posiadają system IT niezbędny do prowadzenia i 
	Odsetek podmiotów, które posiadają system IT niezbędny do prowadzenia i 
	Odsetek podmiotów, które posiadają system IT niezbędny do prowadzenia i 
	Odsetek podmiotów, które posiadają system IT niezbędny do prowadzenia i 
	wymiany EDM lub jest w trakcie realizacji inwestycji w tym zakresie.



	34,0
	34,0
	34,0
	34,0




	Wykorzystywanie narzędzi Business 
	Wykorzystywanie narzędzi Business 
	Wykorzystywanie narzędzi Business 
	Wykorzystywanie narzędzi Business 
	Wykorzystywanie narzędzi Business 
	Intelligence (BI).



	Odsetek podmiotów wykorzystujących narzędzia Business Intelligence (BI).
	Odsetek podmiotów wykorzystujących narzędzia Business Intelligence (BI).
	Odsetek podmiotów wykorzystujących narzędzia Business Intelligence (BI).
	Odsetek podmiotów wykorzystujących narzędzia Business Intelligence (BI).



	5,6
	5,6
	5,6
	5,6




	Korzystanie z oprogramowania HIS.
	Korzystanie z oprogramowania HIS.
	Korzystanie z oprogramowania HIS.
	Korzystanie z oprogramowania HIS.
	Korzystanie z oprogramowania HIS.



	Odsetek podmiotów korzystających z oprogramowania HIS.
	Odsetek podmiotów korzystających z oprogramowania HIS.
	Odsetek podmiotów korzystających z oprogramowania HIS.
	Odsetek podmiotów korzystających z oprogramowania HIS.



	15,0
	15,0
	15,0
	15,0




	Korzystanie z oprogramowania LIS.
	Korzystanie z oprogramowania LIS.
	Korzystanie z oprogramowania LIS.
	Korzystanie z oprogramowania LIS.
	Korzystanie z oprogramowania LIS.



	Odsetek podmiotów korzystających z oprogramowania LIS.
	Odsetek podmiotów korzystających z oprogramowania LIS.
	Odsetek podmiotów korzystających z oprogramowania LIS.
	Odsetek podmiotów korzystających z oprogramowania LIS.



	10,6
	10,6
	10,6
	10,6




	Korzystanie z oprogramowania PACS.
	Korzystanie z oprogramowania PACS.
	Korzystanie z oprogramowania PACS.
	Korzystanie z oprogramowania PACS.
	Korzystanie z oprogramowania PACS.



	Odsetek podmiotów korzystających z oprogramowania PACS.
	Odsetek podmiotów korzystających z oprogramowania PACS.
	Odsetek podmiotów korzystających z oprogramowania PACS.
	Odsetek podmiotów korzystających z oprogramowania PACS.



	13,5
	13,5
	13,5
	13,5




	Korzystanie z oprogramowania RIS.
	Korzystanie z oprogramowania RIS.
	Korzystanie z oprogramowania RIS.
	Korzystanie z oprogramowania RIS.
	Korzystanie z oprogramowania RIS.



	Odsetek podmiotów korzystających z oprogramowania RIS.
	Odsetek podmiotów korzystających z oprogramowania RIS.
	Odsetek podmiotów korzystających z oprogramowania RIS.
	Odsetek podmiotów korzystających z oprogramowania RIS.



	12,6
	12,6
	12,6
	12,6




	Korzystanie z oprogramowania Apteka z 
	Korzystanie z oprogramowania Apteka z 
	Korzystanie z oprogramowania Apteka z 
	Korzystanie z oprogramowania Apteka z 
	Korzystanie z oprogramowania Apteka z 
	apteczkami oddziałowymi.



	Odsetek podmiotów korzystających z oprogramowania Apteka 
	Odsetek podmiotów korzystających z oprogramowania Apteka 
	Odsetek podmiotów korzystających z oprogramowania Apteka 
	Odsetek podmiotów korzystających z oprogramowania Apteka 
	z apteczkami oddziałowymi.



	14,1
	14,1
	14,1
	14,1




	Korzystanie z oprogramowania Hurtowni 
	Korzystanie z oprogramowania Hurtowni 
	Korzystanie z oprogramowania Hurtowni 
	Korzystanie z oprogramowania Hurtowni 
	Korzystanie z oprogramowania Hurtowni 
	danych medycznych.



	Odsetek podmiotów korzystających z oprogramowania Hurtowni danych 
	Odsetek podmiotów korzystających z oprogramowania Hurtowni danych 
	Odsetek podmiotów korzystających z oprogramowania Hurtowni danych 
	Odsetek podmiotów korzystających z oprogramowania Hurtowni danych 
	medycznych.



	1,1
	1,1
	1,1
	1,1




	Korzystanie z oprogramowania gabinetowego.
	Korzystanie z oprogramowania gabinetowego.
	Korzystanie z oprogramowania gabinetowego.
	Korzystanie z oprogramowania gabinetowego.
	Korzystanie z oprogramowania gabinetowego.



	Korzystanie z oprogramowania gabinetowego.
	Korzystanie z oprogramowania gabinetowego.
	Korzystanie z oprogramowania gabinetowego.
	Korzystanie z oprogramowania gabinetowego.



	72,8
	72,8
	72,8
	72,8




	Posiadanie dostępu do Internetu 
	Posiadanie dostępu do Internetu 
	Posiadanie dostępu do Internetu 
	Posiadanie dostępu do Internetu 
	Posiadanie dostępu do Internetu 
	szerokopasmowego.



	Odsetek podmiotów posiadających dostęp do Internetu szerokopasmowego.
	Odsetek podmiotów posiadających dostęp do Internetu szerokopasmowego.
	Odsetek podmiotów posiadających dostęp do Internetu szerokopasmowego.
	Odsetek podmiotów posiadających dostęp do Internetu szerokopasmowego.



	65,5
	65,5
	65,5
	65,5




	Posiadanie przez PWDL potrzeb w zakresie 
	Posiadanie przez PWDL potrzeb w zakresie 
	Posiadanie przez PWDL potrzeb w zakresie 
	Posiadanie przez PWDL potrzeb w zakresie 
	Posiadanie przez PWDL potrzeb w zakresie 
	cyberbezpieczeństwa.



	Odsetek podmiotów wskazujących potrzeby w zakresie 
	Odsetek podmiotów wskazujących potrzeby w zakresie 
	Odsetek podmiotów wskazujących potrzeby w zakresie 
	Odsetek podmiotów wskazujących potrzeby w zakresie 
	cyberbezpieczeństwa.



	55,9
	55,9
	55,9
	55,9




	Posiadanie priorytetowych obszarów działań 
	Posiadanie priorytetowych obszarów działań 
	Posiadanie priorytetowych obszarów działań 
	Posiadanie priorytetowych obszarów działań 
	Posiadanie priorytetowych obszarów działań 
	w zakresie cyberbezpieczeństwa.



	Odsetek podmiotów, które wskazały więcej niż dwa priorytetowe obszary 
	Odsetek podmiotów, które wskazały więcej niż dwa priorytetowe obszary 
	Odsetek podmiotów, które wskazały więcej niż dwa priorytetowe obszary 
	Odsetek podmiotów, które wskazały więcej niż dwa priorytetowe obszary 
	działań w zakresie cyberbezpieczeństwa.



	61,8
	61,8
	61,8
	61,8




	Zintegrowanie z platformami regionalnymi.
	Zintegrowanie z platformami regionalnymi.
	Zintegrowanie z platformami regionalnymi.
	Zintegrowanie z platformami regionalnymi.
	Zintegrowanie z platformami regionalnymi.



	Odsetek podmiotów zintegrowanych z platformami regionalnymi.
	Odsetek podmiotów zintegrowanych z platformami regionalnymi.
	Odsetek podmiotów zintegrowanych z platformami regionalnymi.
	Odsetek podmiotów zintegrowanych z platformami regionalnymi.



	4,5
	4,5
	4,5
	4,5




	Dojrzałość cyfrowa podmiotów.
	Dojrzałość cyfrowa podmiotów.
	Dojrzałość cyfrowa podmiotów.
	Dojrzałość cyfrowa podmiotów.
	Dojrzałość cyfrowa podmiotów.



	Odsetek podmiotów pozytywnie oceniających swoją dojrzałość cyfrową (ocena 4 i 5 w 
	Odsetek podmiotów pozytywnie oceniających swoją dojrzałość cyfrową (ocena 4 i 5 w 
	Odsetek podmiotów pozytywnie oceniających swoją dojrzałość cyfrową (ocena 4 i 5 w 
	Odsetek podmiotów pozytywnie oceniających swoją dojrzałość cyfrową (ocena 4 i 5 w 
	skali 1
	-
	5).



	20,0
	20,0
	20,0
	20,0




	Bariery w cyfryzacji PWDL.
	Bariery w cyfryzacji PWDL.
	Bariery w cyfryzacji PWDL.
	Bariery w cyfryzacji PWDL.
	Bariery w cyfryzacji PWDL.



	Odsetek podmiotów, które jako bariery w procesie cyfryzacji podmiotu wskazują: 
	Odsetek podmiotów, które jako bariery w procesie cyfryzacji podmiotu wskazują: 
	Odsetek podmiotów, które jako bariery w procesie cyfryzacji podmiotu wskazują: 
	Odsetek podmiotów, które jako bariery w procesie cyfryzacji podmiotu wskazują: 
	brak środków finansowych; brak pracowników z wystarczającymi umiejętnościami 
	informatycznymi; kwestie bezpieczeństwa IT/ochrony danych; problemy z 
	interoperacyjnością i jej standardami; opór ze strony personelu medycznego.



	50,8; 27,9; 16,7; 9,2; 
	50,8; 27,9; 16,7; 9,2; 
	50,8; 27,9; 16,7; 9,2; 
	50,8; 27,9; 16,7; 9,2; 
	19,5






	Monitoring procesu informatyzacji obszaru ochrony 
	Monitoring procesu informatyzacji obszaru ochrony 
	Monitoring procesu informatyzacji obszaru ochrony 
	Monitoring procesu informatyzacji obszaru ochrony 
	zdrowia 
	-
	część 4


	Nazwa wskaźnika
	Nazwa wskaźnika
	Nazwa wskaźnika
	Nazwa wskaźnika
	Nazwa wskaźnika
	Nazwa wskaźnika



	Opis wskaźnika
	Opis wskaźnika
	Opis wskaźnika
	Opis wskaźnika



	Wartość (%; dla
	Wartość (%; dla
	Wartość (%; dla
	Wartość (%; dla
	podmiotów)




	Ocena wpływu cyfryzacji na relacje lekarz
	Ocena wpływu cyfryzacji na relacje lekarz
	Ocena wpływu cyfryzacji na relacje lekarz
	Ocena wpływu cyfryzacji na relacje lekarz
	Ocena wpływu cyfryzacji na relacje lekarz
	-
	pacjent.



	Odsetek podmiotów, które oceniają, że postępująca cyfryzacja pozytywnie 
	Odsetek podmiotów, które oceniają, że postępująca cyfryzacja pozytywnie 
	Odsetek podmiotów, które oceniają, że postępująca cyfryzacja pozytywnie 
	Odsetek podmiotów, które oceniają, że postępująca cyfryzacja pozytywnie 
	wpłynie na relacje lekarz
	-
	pacjent.



	23,6
	23,6
	23,6
	23,6




	Postrzeganie e
	Postrzeganie e
	Postrzeganie e
	Postrzeganie e
	Postrzeganie e
	-
	zdrowia jako strukturalnej 
	części polityki podmiotu.



	Odsetek podmiotów, które uważają, że wdrażanie i korzystanie z rozwiązań e
	Odsetek podmiotów, które uważają, że wdrażanie i korzystanie z rozwiązań e
	Odsetek podmiotów, które uważają, że wdrażanie i korzystanie z rozwiązań e
	Odsetek podmiotów, które uważają, że wdrażanie i korzystanie z rozwiązań e
	-
	zdrowia jest priorytetowym celem polityki podmiotu.



	41,6
	41,6
	41,6
	41,6




	Wpływ e
	Wpływ e
	Wpływ e
	Wpływ e
	Wpływ e
	-
	zdrowia na zwiększenie satysfakcji 
	z pracy.



	Odsetek podmiotów, które uważają, że e
	Odsetek podmiotów, które uważają, że e
	Odsetek podmiotów, które uważają, że e
	Odsetek podmiotów, które uważają, że e
	-
	usługi z obszaru ochrony zdrowia 
	przyczyniają się do zwiększenia satysfakcji z pracy po stronie personelu 
	medycznego.



	61,5
	61,5
	61,5
	61,5




	Wpływ e
	Wpływ e
	Wpływ e
	Wpływ e
	Wpływ e
	-
	zdrowia na zmniejszenie 
	obciążenia pracą.



	Odsetek podmiotów, które uważają, że udostępniane e
	Odsetek podmiotów, które uważają, że udostępniane e
	Odsetek podmiotów, które uważają, że udostępniane e
	Odsetek podmiotów, które uważają, że udostępniane e
	-
	usługi z obszaru 
	ochrony zdrowia przyczyniają się do zmniejszenia obciążenia pracą personelu 
	medycznego i niemedycznego.



	38,6
	38,6
	38,6
	38,6




	Opłacalność wdrażania rozwiązań z zakresu 
	Opłacalność wdrażania rozwiązań z zakresu 
	Opłacalność wdrażania rozwiązań z zakresu 
	Opłacalność wdrażania rozwiązań z zakresu 
	Opłacalność wdrażania rozwiązań z zakresu 
	e
	-
	zdrowia.



	Odsetek podmiotów, które uważają, że koszty wdrożenia rozwiązań z zakresu e
	Odsetek podmiotów, które uważają, że koszty wdrożenia rozwiązań z zakresu e
	Odsetek podmiotów, które uważają, że koszty wdrożenia rozwiązań z zakresu e
	Odsetek podmiotów, które uważają, że koszty wdrożenia rozwiązań z zakresu e
	-
	zdrowia są opłacalne.



	39,8
	39,8
	39,8
	39,8






	Podsumowanie
	Podsumowanie
	Podsumowanie
	Podsumowanie



	Podsumowanie 
	Podsumowanie 
	Podsumowanie 
	Podsumowanie 
	-
	część 1


	Ankieta, składająca się z 44 pytań, w dniu 25 maja br. rozesłana została na adresy e
	Ankieta, składająca się z 44 pytań, w dniu 25 maja br. rozesłana została na adresy e
	Ankieta, składająca się z 44 pytań, w dniu 25 maja br. rozesłana została na adresy e
	-
	mail podmiotów wskazane w Rejestrze 
	Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL). Termin przekazania do Centrum e
	-
	Zdrowia wypełnionych ankiet 
	upływał 24 czerwca 2022 r. Łącznie w ramach VI edycji Badania wpłynęło 11580 wypełnionych i pozytywnie zweryfikowanych 
	formularzy ankietowych.
	Badanie zrealizowane zostało wśród następujących rodzajów podmiotów wykonujących działalność 
	leczniczą (PWDL):

	1. Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne 
	1. Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne 
	–
	szpitalne;

	2. Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne 
	2. Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne 
	–
	inne niż szpitalne;

	3. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne (AŚZ), obejmujące: 
	3. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne (AŚZ), obejmujące: 

	1.
	1.
	1.
	1.
	1.

	świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej (POZ);
	świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej (POZ);


	2.
	2.
	2.

	świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej (AOS);
	świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej (AOS);


	3.
	3.
	3.

	inne niż wskazane powyżej świadczenia zdrowotne.
	inne niż wskazane powyżej świadczenia zdrowotne.




	Z przeprowadzonego badania wynika, że liczba dostępnych stanowisk komputerowych w zdecydowanej większości badanych 
	Z przeprowadzonego badania wynika, że liczba dostępnych stanowisk komputerowych w zdecydowanej większości badanych 
	PWDL (84,0%) jest wystarczająca do wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM). Ponadto z
	decydowana 
	większość ankietowanych podmiotów (89,0%) posiada rozwiązania IT umożliwiające prowadzenie dokumentacji medycznej 
	w postaci elektronicznej oraz elektroniczne przetwarzanie danych medycznych istotnych z punktu widzenia procesu leczenia, 
	przy czym 34,2% przyznało, że tylko częściowo. Porównując ten wynik z badaniem z 2021 roku, oznacza to wzrost o 20,6 p.p. 

	Deklaracje uczestniczących w badaniu podmiotów wskazują, że ponad połowa 
	Deklaracje uczestniczących w badaniu podmiotów wskazują, że ponad połowa 
	z nich
	wdrożyła indeksowanie EDM 
	w Systemie e
	-
	Zdrowie (P1) oraz raportowanie do Systemu zdarzeń medycznych (odpowiednio 57,5% i 57,2%). 

	Większość podmiotów (61,9%) posiada Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, które najczęściej znajduje się 
	Większość podmiotów (61,9%) posiada Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, które najczęściej znajduje się 
	w podmiocie. 
	W porównaniu do poprzedniej edycji badania odsetek podmiotów posiadających Repozytorium EDM wzrósł 
	o blisko 18 p.p.



	Podsumowanie 
	Podsumowanie 
	Podsumowanie 
	Podsumowanie 
	-
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	W ramach badania analizie poddano wykorzystywanie przez badane podmioty rozwiązań z zakresu telemedycyny, mZdrowia 
	W ramach badania analizie poddano wykorzystywanie przez badane podmioty rozwiązań z zakresu telemedycyny, mZdrowia 
	W ramach badania analizie poddano wykorzystywanie przez badane podmioty rozwiązań z zakresu telemedycyny, mZdrowia 
	oraz sztucznej inteligencji. Z analizy wynika, że co czwarty badany PWDL (25,5%) wykorzystuje rozwiązania z zakresu 
	telemedycyny 
	–
	najczęściej są to telekonsultacje i teleporady. Korzystanie z rozwiązań z zakresu mZdrowia deklarowało 4,5% 
	badanych PWDL
	, a n
	ajczęściej wykorzystywane rozwiązanie to zdalne konsultacje z lekarzem specjalistą.  Narzędzia 
	wspierane przez sztuczną inteligencję wykorzystuje 2,5% badanych PWDL
	(
	wzrost 
	o 1,4 p.p. biorąc pod uwagę wyniki 
	poprzedniego badania).
	Najczęściej wykorzystywanymi przez badane podmioty narzędziami są te mające zastosowanie 
	w diagnostyce obrazowej typu CT (tomografia komputerowa) 
	–
	39,4% oraz w procesie wyszukiwania, gromadzenia, 
	przechowywania i standaryzacji danych medycznych 
	–
	22,6%.

	Stosunkowo niewiele podmiotów zapewnia pacjentom dostęp do e
	Stosunkowo niewiele podmiotów zapewnia pacjentom dostęp do e
	-
	usług poprzez stronę internetową (16,8%) 
	ankietowanych placówek. Co czwarta (22,6%) planuje ich wdrożenie w perspektywie kolejnych sześciu miesięcy. 
	W poprzedniej edycji badania odsetek podmiotów zapewniających pacjentom dostęp do e
	-
	usług poprzez stronę internetową 
	wyniósł 29%, co jest wynikiem o ok. 12 p.p. wyższym aniżeli w obecnej edycji. 

	Z narzędzi Business Intelligence (BI) korzysta 5,6% ankietowanych PWDL. Większość (88,3%) podmiotów nie planuje 
	Z narzędzi Business Intelligence (BI) korzysta 5,6% ankietowanych PWDL. Większość (88,3%) podmiotów nie planuje 
	wykorzystywania narzędzi Business Intelligence w ciągu najbliższych 12 miesięcy. 

	Na podstawie wyników badania udało się ustalić, że 
	Na podstawie wyników badania udało się ustalić, że 
	n
	iewielki odsetek badanych PWDL (4,5%) jest zintegrowany z platformą 
	regionalną
	. Placówki te najczęściej są zintegrowane w zakresie wyszukiwania i udostępniania dokumentów medycznych 
	(46,0%) oraz eRejestracji regionalnej (37,7%). 

	W ponad połowie PWDL (55,9%) zidentyfikowane zostały potrzeby w zakresie cyberbezpieczeństwa, które dotyczą przede 
	W ponad połowie PWDL (55,9%) zidentyfikowane zostały potrzeby w zakresie cyberbezpieczeństwa, które dotyczą przede 
	wszystkim zwiększenia odporności na cyberataki (68,9%) oraz zwiększenia ochrony danych osobowych (65,9%). Ponadto 
	b
	lisko 62% podmiotów wskazało więcej niż dwa priorytetowe obszary działań w zakresie cyberbezpieczeństwa
	, wśród 
	których 
	najczęściej wymieniano monitorowanie bezpieczeństwa teleinformatycznego podmiotu (54,0%), oszacowanie ryzyka 
	związanego z zagrożeniami bezpieczeństwa informacji (44,8%) oraz szkolenia lub działania uświadamiające dla pracowników 
	dotyczące bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa (44,8%)
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	Podsumowanie 
	Podsumowanie 
	Podsumowanie 
	-
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	W toku badania PWDL dokonały oceny swojej dojrzałości cyfrowej. 
	W toku badania PWDL dokonały oceny swojej dojrzałości cyfrowej. 
	W toku badania PWDL dokonały oceny swojej dojrzałości cyfrowej. 
	Ponad połowa (53,4%)
	badanych placówek oceniła ten 
	aspekt na poziomie
	średnim. Bardzo wysokich i wysokich ocen dokonało 19,3% respondentów, a niskich i bardzo 
	niskich
	–
	26,6%. Największą barierą w cyfryzacji podmiotu okazały się kolejno: brak wystarczających środków finansowych na 
	inwestycje w zakresie IT (50,8%), niewystarczające kompetencje cyfrowe pracowników (27,9%) oraz opór ze strony 
	personelu medycznego (19,5%). 

	Na uwagę zasługuje fakt, że blisko ¼ ankietowanych jest zdania, że postępująca cyfryzacja pozytywnie wpłynie na relacje 
	Na uwagę zasługuje fakt, że blisko ¼ ankietowanych jest zdania, że postępująca cyfryzacja pozytywnie wpłynie na relacje 
	lekarz
	-
	pacjent.



	Spis wykresów, tabel, rysunków
	Spis wykresów, tabel, rysunków
	Spis wykresów, tabel, rysunków
	Spis wykresów, tabel, rysunków
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	Wykres 1. Liczba wypełnionych ankiet przez PWDL
	Wykres 1. Liczba wypełnionych ankiet przez PWDL
	Wykres 1. Liczba wypełnionych ankiet przez PWDL

	Wykres 2. Liczba osób wykonujących zawód medyczny w podmiocie (bez względu na rodzaj zatrudnienia)
	Wykres 2. Liczba osób wykonujących zawód medyczny w podmiocie (bez względu na rodzaj zatrudnienia)

	Wykres 3. Liczba osób tworzących wewnętrzny zespół do obsługi informatycznej podmiotu (zatrudnionych w podmiocie) 
	Wykres 3. Liczba osób tworzących wewnętrzny zespół do obsługi informatycznej podmiotu (zatrudnionych w podmiocie) 

	Wykres 4. Czy liczba dostępnych w podmiocie stanowisk komputerowych jest wystarczająca do wdrożenia Elektronicznej Dokumentac
	Wykres 4. Czy liczba dostępnych w podmiocie stanowisk komputerowych jest wystarczająca do wdrożenia Elektronicznej Dokumentac
	ji 
	Medycznej 
	(EDM)?

	Wykres 5. Czy podmiot posiada rozwiązania IT umożliwiające prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej oraz e
	Wykres 5. Czy podmiot posiada rozwiązania IT umożliwiające prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej oraz e
	lek
	troniczne 
	przetwarzanie danych medycznych istotnych z punktu widzenia procesu leczenia?

	Wykres 6. Czy podmiot wdrożył indeksowanie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w Systemie e
	Wykres 6. Czy podmiot wdrożył indeksowanie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w Systemie e
	-
	Zdrowia (P1)?

	Wykres 7. Czy podmiot wdrożył wymianę EDM z innymi podmiotami z uwzględnieniem Systemu e
	Wykres 7. Czy podmiot wdrożył wymianę EDM z innymi podmiotami z uwzględnieniem Systemu e
	-
	Zdrowia (P1)?

	Wykres 8. Czy podmiot wdrożył raportowanie zdarzeń medycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o syste
	Wykres 8. Czy podmiot wdrożył raportowanie zdarzeń medycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o syste
	mie
	informacji w 
	ochronie zdrowia?

	Wykres 9. W jaki sposób dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej 
	Wykres 9. W jaki sposób dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej 

	jest udostępniana pacjentom? (proszę wskazać ten, z którego korzystają 
	jest udostępniana pacjentom? (proszę wskazać ten, z którego korzystają 

	Państwo najczęściej)
	Państwo najczęściej)

	Wykres 10. Czy podmiot posiada Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (miejsce składowania dokumentów 
	Wykres 10. Czy podmiot posiada Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (miejsce składowania dokumentów 

	elektronicznych wraz z metadanymi na potrzeby ich wyszukiwania)? 
	elektronicznych wraz z metadanymi na potrzeby ich wyszukiwania)? 

	Wykres 11. Czy podmiot jest zainteresowany publiczną usługą centralnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej?
	Wykres 11. Czy podmiot jest zainteresowany publiczną usługą centralnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej?

	Wykres 12. Czy podmiot zapewnia pacjentom dostęp do e
	Wykres 12. Czy podmiot zapewnia pacjentom dostęp do e
	-
	usług poprzez stronę www?

	Wykres 13. Jakie możliwości dostępu do e
	Wykres 13. Jakie możliwości dostępu do e
	-
	usług podmiot zapewnia pacjentom poprzez stronę www podmiotu?

	Wykres 14. Jakie rozwiązania z zakresu e
	Wykres 14. Jakie rozwiązania z zakresu e
	-
	usług podmiot planuje wdrażać w przyszłości? 

	Wykres 15. Czy podmiot wykorzystuje rozwiązania z zakresu telemedycyny?
	Wykres 15. Czy podmiot wykorzystuje rozwiązania z zakresu telemedycyny?

	Wykres 16. Jakie rozwiązania z zakresu telemedycyny?
	Wykres 16. Jakie rozwiązania z zakresu telemedycyny?

	Wykres 17. Czy podmiot korzysta z rozwiązań z zakresu mZdrowia?
	Wykres 17. Czy podmiot korzysta z rozwiązań z zakresu mZdrowia?

	Wykres 18. Z jakich rozwiązań podmiot korzysta z zakresu mZdrowia?
	Wykres 18. Z jakich rozwiązań podmiot korzysta z zakresu mZdrowia?

	Wykres 19. Jakie narzędzia wykorzystuje podmiot wspierane przez sztuczną inteligencję?
	Wykres 19. Jakie narzędzia wykorzystuje podmiot wspierane przez sztuczną inteligencję?

	Wykres 20. Czy podmiot planuje zacząć wykorzystywać w czasie najbliższych 12 miesięcy narzędzia wspierane przez sztuczną 
	Wykres 20. Czy podmiot planuje zacząć wykorzystywać w czasie najbliższych 12 miesięcy narzędzia wspierane przez sztuczną 

	inteligencję w swojej działalności?
	inteligencję w swojej działalności?
	Wykres 21. Jakie narzędzia wspierane przez sztuczną inteligencję podmiot planuje zacząć wykorzystywać w swojej działalności w
	cz
	asie najbliższych 12 
	miesięcy narzędzia? 

	Wykres 22. Czy podmiot posiada lub ma zaplanowany budżet na utrzymanie i rozwój systemu gabinetowego/szpitalnego pozwalająceg
	Wykres 22. Czy podmiot posiada lub ma zaplanowany budżet na utrzymanie i rozwój systemu gabinetowego/szpitalnego pozwalająceg
	o n
	a 
	wypełnianie obowiązków związanych z informatyzacją, w tym w zakresie prowadzenia i wymiany EDM i raportowania zdarzeń medyczn
	ych
	? 

	Wykres 23. Skąd pochodzą/pochodzić będą środki?
	Wykres 23. Skąd pochodzą/pochodzić będą środki?
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	Wykres 24. Jakie narzędzia Business Intelligence (BI) wykorzystuje podmiot? 
	Wykres 24. Jakie narzędzia Business Intelligence (BI) wykorzystuje podmiot? 
	Wykres 24. Jakie narzędzia Business Intelligence (BI) wykorzystuje podmiot? 

	Wykres 25. Czy podmiot planuje zacząć wykorzystywać narzędzia Business Intelligence (BI) w ciągu najbliższych 12 miesięcy?
	Wykres 25. Czy podmiot planuje zacząć wykorzystywać narzędzia Business Intelligence (BI) w ciągu najbliższych 12 miesięcy?

	Wykres 26. Jakie narzędzia Business Intelligence (BI) podmiot planuje zacząć wykorzystywać w ciągu najbliższych 12 miesięcy? 
	Wykres 26. Jakie narzędzia Business Intelligence (BI) podmiot planuje zacząć wykorzystywać w ciągu najbliższych 12 miesięcy? 

	Wykres 27. Czy podmiot korzysta z poniższego oprogramowania?
	Wykres 27. Czy podmiot korzysta z poniższego oprogramowania?

	Wykres 28. Czy w podmiocie zostały zidentyfikowane potrzeby w zakresie cyberbezpieczeństwa?
	Wykres 28. Czy w podmiocie zostały zidentyfikowane potrzeby w zakresie cyberbezpieczeństwa?

	Wykres 29. Jakie są źródła finansowania działań podejmowanych w zakresie cyberbezpieczeństwa w podmiocie?
	Wykres 29. Jakie są źródła finansowania działań podejmowanych w zakresie cyberbezpieczeństwa w podmiocie?

	Wykres 30. Proszę wskazać jakie są 3 obecnie priorytetowe obszary działań podmiotu w zakresie cyberbezpieczeństwa
	Wykres 30. Proszę wskazać jakie są 3 obecnie priorytetowe obszary działań podmiotu w zakresie cyberbezpieczeństwa

	Wykres 31. Czy podmiot jest zintegrowany z platformą regionalną?
	Wykres 31. Czy podmiot jest zintegrowany z platformą regionalną?

	Wykres 32. Czy podmiot planuje integrację z platformą regionalną 
	Wykres 32. Czy podmiot planuje integrację z platformą regionalną 

	w ciągu najbliższych 12 miesięcy?
	w ciągu najbliższych 12 miesięcy?

	Wykres 33. Jak podmiot ocenia swoją dojrzałość cyfrową w skali 1
	Wykres 33. Jak podmiot ocenia swoją dojrzałość cyfrową w skali 1
	-
	5, gdzie 1 oznacza bardzo nisko, a 5 bardzo wysoko?

	Wykres 34. Czy występują bariery utrudniające cyfryzację podmiotu?
	Wykres 34. Czy występują bariery utrudniające cyfryzację podmiotu?

	Wykres 35. Jakie bariery utrudniają cyfryzację podmiotu?
	Wykres 35. Jakie bariery utrudniają cyfryzację podmiotu?

	Wykres 36. Proszę ocenić, jak postępująca cyfryzacja wpłynie na relację lekarz
	Wykres 36. Proszę ocenić, jak postępująca cyfryzacja wpłynie na relację lekarz
	-
	pacjent?

	Wykres 37. Proszę ocenić, jak postępująca cyfryzacja wpłynie na efektywność systemu ochrony zdrowia?
	Wykres 37. Proszę ocenić, jak postępująca cyfryzacja wpłynie na efektywność systemu ochrony zdrowia?

	Wykres 38. Czy uważa Pan(i), że wdrażanie i korzystanie z rozwiązań e
	Wykres 38. Czy uważa Pan(i), że wdrażanie i korzystanie z rozwiązań e
	-
	zdrowia jest priorytetowym celem polityki Państwa podmiotu
	?

	Wykres 39. Czy uważa Pan(i), że udostępniane e
	Wykres 39. Czy uważa Pan(i), że udostępniane e
	-
	usługi z obszaru ochrony zdrowia (np. e
	-
	recepta, e
	-
	skierowanie, EDM) przyczyniają
	się do zwiększenia 
	satysfakcji z pracy po stronie Państwa personelu medycznego?

	Wykres 40. Czy uważa Pan(i), że udostępniane e
	Wykres 40. Czy uważa Pan(i), że udostępniane e
	-
	usługi z obszaru ochrony zdrowia przyczyniają się do zmniejszenia obciążenia prac
	ą personelu 
	medycznego Państwa podmiotu?

	Wykres 41. Czy uważa Pan(i), że korzyści z wdrożenia rozwiązań z zakresu e
	Wykres 41. Czy uważa Pan(i), że korzyści z wdrożenia rozwiązań z zakresu e
	-
	zdrowia przewyższają koszty (są opłacalne)?

	Wykres 42. Czy uważa Pan(i), że regulacje prawne sprzyjają wdrażaniu rozwiązań z zakresu e
	Wykres 42. Czy uważa Pan(i), że regulacje prawne sprzyjają wdrażaniu rozwiązań z zakresu e
	-
	zdrowia?

	Wykres 43. Czy pracownicy Państwa podmiotu wymagają szkolenia w kontekście doskonalenia kompetencji cyfrowych?
	Wykres 43. Czy pracownicy Państwa podmiotu wymagają szkolenia w kontekście doskonalenia kompetencji cyfrowych?

	Tabela 1. Proszę wskazać formę organizacyjno
	Tabela 1. Proszę wskazać formę organizacyjno
	-
	prawną podmiotu

	Tabela 2. Jakie są potrzeby w zakresie cyberbezpieczeństwa?
	Tabela 2. Jakie są potrzeby w zakresie cyberbezpieczeństwa?

	Tabela 3. W jakim zakresie podmiot jest zintegrowany z platformą regionalną?
	Tabela 3. W jakim zakresie podmiot jest zintegrowany z platformą regionalną?

	Tabela 4. W jakim zakresie podmiot planuje integrację z platformą regionalną?
	Tabela 4. W jakim zakresie podmiot planuje integrację z platformą regionalną?
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	Rysunek 1. Czy liczba podłączonych do sieci urządzeń jest wystarczająca do wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (E
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	?

	Rysunek 2. Czy podmiot posiada rozwiązania IT umożliwiające prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej oraz 
	Rysunek 2. Czy podmiot posiada rozwiązania IT umożliwiające prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej oraz 
	ele
	ktroniczne przetwarzanie 
	danych medycznych istotnych z punktu widzenia procesu leczenia?

	Rysunek 3. Jaki zakres EDM prowadzą badane podmioty? 
	Rysunek 3. Jaki zakres EDM prowadzą badane podmioty? 

	Rysunek 4. Czy podmiot prowadzi EDM w zakresie wyników badań laboratoryjnych wraz z opisem?
	Rysunek 4. Czy podmiot prowadzi EDM w zakresie wyników badań laboratoryjnych wraz z opisem?
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