
Szpital Wolski wprowadza podpis elektroniczny 

Ponad 400 zestawów do składania podpisu elektronicznego zakupił od Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. warszawski 
Szpital Wolski. PosłuŜą one przede wszystkim do tworzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Z e-
podpisu korzystać będą wszyscy lekarze, większość pielęgniarek, a takŜe pracownicy działu księgowości i dyrekcja 
szpitala.  
 
Wprowadzenie podpisu elektronicznego jest konsekwencją planu informatyzacji szpitala przyjętego przed trzema laty 
oraz wprowadzonych w ubiegłym roku przepisów prawnych dopuszczających stosowanie podpisu elektronicznego w 
placówkach słuŜby zdrowia. W 2005 r., gdy Szpital Wolski rozpoczynał gruntowną informatyzację, rozwaŜano zakup 
kilkudziesięciu zestawów do składania podpisu elektronicznego.  
 
– DuŜo się wtedy o e-podpisie mówiło. Wiedzieliśmy, Ŝe jest to rozwiązanie przyszłościowe, choć zastosowanie podpisu 
elektronicznego było wówczas dość ograniczone - tłumaczy dyrektor Szpitala Wolskiego Adam Doliwa.  
 
Sytuacja zmieniła się w ubiegłym roku gdy weszła w Ŝycie ustawa pozwalająca na tworzenie dokumentacji medycznej 
wyłącznie w formie elektronicznej, przy uŜyciu tzw. certyfikatów kwalifikowanych.  
 
– Ta ustawa znacznie zwiększyła przydatność e-podpisu i wpłynęła na naszą decyzję o zakupie kilkuset, a nie jak 
planowaliśmy na początku, kilkudziesięciu certyfikatów – dodaje Adam Doliwa.  
 
System elektronicznej dokumentacji medycznej zostanie wprowadzony w szpitalu połowie roku. Docelowo kaŜdy 
dokument – od momentu wpisania nr pesel pacjenta, do chwili rozliczenia udzielonego mu świadczenia z NFZ-em – 
będzie tworzony wyłącznie w postaci elektronicznej.  
Dyrektor Szpitala Wolskiego liczy, Ŝe wprowadzenie podpisu elektronicznego pozwoli przede wszystkim obniŜyć koszty 
archiwizacji dokumentacji papierowej.  
 
- W ciągu roku w szpitalu powstaje 15 tysięcy kopert z dokumentacją medyczną, zawierającą wyniki badań, konsultacji 
lekarskich, etc. Placówka udziela takŜe 90 tysięcy specjalistycznych porad. To powoduje, Ŝe szpitalne archiwum obecnie 
pęka w szwach. Gdyby nie zakup podpisu elektronicznego, musielibyśmy wynająć nowe pomieszczenia na 
przechowywanie dokumentacji a to byłoby bardzo kosztowne – przekonuje Adam Doliwa.  
 
Jego zdaniem e-podpis wpłynie równieŜ na usprawnienie i jakość pracy lekarzy.  
 
– Lekarze zwykle mają duŜo pracy z pacjentami, zwlekają więc z przygotowaniem dokumentacji medycznej, co wpływa 
oczywiście na jej jakość. E-podpis, ze względu na zastosowanie znacznika czasu wymusi rzetelne prowadzenie 
dokumentacji na bieŜąco – mówi Adam Doliwa.  
 
W przyszłości e-podpis ma zostać wykorzystany m.in. do rozliczania czasu pracy czy jako identyfikator, umoŜliwiający 
upowaŜnionym osobom wjazd na teren szpitala. Oferta KIR została wybrana w przetargu. Głównym powodem wyboru 
Izby była niŜsza od konkurencji cena zestawów do składania e-podpisu.  

 
ElŜbieta Włodarczyk, Dyrektor Działu Usług Certyfikacyjnych KIR S.A.  
Wprowadzenie w ubiegłym roku moŜliwości prowadzenia dokumentacji medycznej wyłącznie w formie elektronicznej 

jest szansą na uproszczenie i obniŜenie kosztów archiwizacji dokumentów medycznych. Ma to ogromne znaczenie 

zwłaszcza teraz, gdy tak wiele mówi się o problemach finansowych słuŜby zdrowia. Prowadzenie dokumentacji 

medycznej w formie elektronicznej – obok korzyści finansowych - oznacza takŜe ogromną oszczędność czasu. 

Znalezienie właściwego dokumentu papierowego, skserowanie i dostarczenie go lekarzowi zajmuje 2-3 godziny. 

Dokument w wersji elektronicznej znajdziemy w ciągu kilkunastu czy kilkudziesięciu sekund, co wpływa takŜe na czas 

hospitalizacji pacjenta.  

Korzyści wynikających z zakupu podpisu elektronicznego jest więcej. E-podpis moŜna juŜ dziś wykorzystać teŜ m. in. 

do składania wniosków o wpisanie do rejestru ZOZ lub wniosków o dokonanie zmian w rejestrze, tudzieŜ wniosków o 

wykreślenie z rejestru. Podstawą prawną jest tu Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 16 lipca 2004 r. w sprawie 

rejestru zakładów opieki zdrowotnej. Ponadto podpis moŜna wykorzystać do generowania faktur elektronicznych, 

rozliczeń z urzędami skarbowymi, a takŜe udziału w aukcjach elektronicznych oraz rozliczania z ZUS.  


