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 Pilotaż w woj. podlaskim - kwiecień/maj 2013 r. (103 

świadczeniodawców).

 Badanie w pozostałych 15 województwach od 22 

stycznia do 31 marca 2014 r. (909 

świadczeniodawców).

 Badanie zrealizowano w oparciu o metodę ankiet 

elektronicznych dostępnych on-line do samodzielnego 

wypełnienia przez respondentów.



Forma organizacyjno-prawna placówki

 praktyka indywidualna 50 4,9%

 praktyka grupowa 24 2,4%

 podmiot leczniczy będący przedsiębiorcą 846 83,6%

 podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą 92 9,1%

Lokalizacja placówki

 miasto 625 61,8%

 wieś 387 38,2%

Charakterystyka respondentów

 kobiety 569 56,2%

 mężczyźni 443 43,8%

 wiek badanych                                przedział: 28-94 l. średnia: 53,20 l.

Liczba POZ w kraju

6199

Liczba odpowiedzi

1012 – 16,3%



19%

36%

54%

18%

17%

15%

-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Czy orzeczenia i zaświadczenia lekarskie

generowane są w sposób elektroniczny i

drukowane?

Czy skierowania lekarskie generowane są

w sposób elektroniczny i drukowane?

Czy recepty lekarskie generowane są w

sposób elektroniczny i drukowane?

tak, zawsze tak, sporadycznie



Czy w placówce jakiekolwiek dane medyczne pacjentów zbiera i 

przechowuje się w postaci Elektronicznej Dokumentacji Medycznej 

(EDM)?
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dane z badania przedmiotowego
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wyniki badań laboratoryjnych
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tak, zawsze tak, sporadycznie
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wymiana danych medycznych ze

świadczeniodawcami zagranicznymi

otrzymywanie informacji zwrotnych od

specjalistów lub z leczenia szpitalnego

przesyłanie e-skierowań do specjalistów lub

szpitala

generowanie e-recept

przesyłanie e-skierowań na badania diagnostyki

obrazowej

otrzymywanie obrazów  lub opisów badań

diagnostyki obrazowej

przesyłanie e-skierowań na badania

laboratoryjne

otrzymywanie wyników badań laboratoryjnych

tak, zawsze tak, sporadycznie
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