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Kancelarii Sejmu 

W odpowiedzi na pismo z dnia 4 sierpnia 2015 r., GMS-WP-173-216/15 

uprzejmie przesyłam uwagi Sądu Najwyższego do rządowego projektu ustawy 

o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych 

innych ustaw. 

Z poważaniem w 
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SĄD NAJWYŻSZY 
BIURO STUDIÓW i ANALIZ 

Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa 

BSA 111-021-380/15 

Warszawa, dnia~ f sierpnia 2015 r. 

Opinia do projektu ustawy 

o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych 

ustaw 

l. Projekt ustawy 

1. Pismem z dnia 4 sierpnia 2015 r. Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu przekazał 

Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego rządowy projekt ustawy o zmianie 

ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw 

z prośbą o wyrażenie opinii. 

2. Projekt ustawy ma na celu doprecyzowanie lub stworzenie ram prawnych 

niezbędnych dla wdrożenia rozwiązań w zakresie systemu informacji w 

ochronie zdrowia, a także korekt procedur funkcjonujących w odniesieniu do 

kształcenia kadr medycznych pozwalających na jego informatyzację. 

3. Ponieważ projekt ustawy liczy 237 stron a skrócony opis proponowanych zmian 

zawarty w uzasadnieniu projektu 40 stron, w niniejszej opinii pominięto 

omówienie proponowanych zmian. 

11. Ocena wprowadzonych zmian 

1. Należy stwierdzić, że w niniejszej opinii proponowane zmiany mogą zostać 

ocenione wyłącznie w aspekcie dogmatycznym. 

2. W tym kontekście wątpliwość budzi proponowana zmiana treści art. 11 ustawy z 

dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, zgodnie z 

którym dane umieszczone w Systemie Informacji Medycznej obejmą także 

"dane pracownika medycznego, który uczestniczył w zdarzeniu medycznym" 
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, oraz "dane zdarzenia medycznego". Wobec braku definicji ustawowej pojęcia 

"zdarzenie medyczne" w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz 

na tle innych przepisów tej ustawy, w których używa się pojęcia "zdarzenie 

medyczne" powstaje wątpliwość, czy chodzi tu o pojęcie swoiste (za czym 

przemawiałaby treść art. 7 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, 

definiującego przeznaczenie Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i 

Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych), czy też o 

pojęcie zdefiniowane w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i 

Rzeczniku Praw Pacjenta, regulującej między innymi zasady i tryb ustalania 

odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych, 

obejmujących zgodnie z art. 67a. 1. zakażenie pacjenta biologicznym 

czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta 

albo śmierć pacjenta będące następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą 

medyczną: 1) diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo 

opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby, 2) leczenia, 

w tym wykonania zabiegu operacyjnego, 3) zastosowania produktu leczniczego 

lub wyrobu medycznego. 

3. Zastrzeżenia należy zgłosić pod adresem propozycji zmian w ustawie z dnia 6 
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września 2001 r. Prawo farmaceutyczne dotyczących wystawiania recept w .. 

postaci elektronicznej i papierowej. Art. 95b nakazuje wystawiać receptę 

papierową "w przypadku ( ... ) recepty, o której mowa w dyrektywie ( ... ) w 

sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej". 

Tymczasem należy zaznaczyć, że przepisy tej dyrektywy (niemającej nota bene 

waloru bezpośredniej stosowalności) zostały wdrożone do polskiego porządku 

prawnego i ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych posługuje się pojęciem 

"recepty transgranicznej" (art. 42b ust. 1 O pkt 2). Prawo farmaceutyczne 

powinno zatem odnosić się do tejże regulacji. 

4. Wątpliwości budzi także proponowana treść art. 1 07ze Prawa 

farmaceutycznego, dotycząca kształcenia zawodowego farmaceutów, a 

konkretnie uprawnień farmaceuty do wystąpienia z wnioskiem o uznanie jego 

dorobku "w przypadku wprowadzenia nowej dziedziny farmacji" (por. także 

proponowany art. 1 07p ust. 2 pkt 1 O oraz 1 07s). Nie jest bowiem jasne kto i w 

jakim trybie miałby owe "nowe dziedziny farmacji" (cokolwiek to pojęcie oznacza 
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i na ile jest tożsame z pojęciem dziedzin specjalizacji farmaceutów - por. 

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie specjalizacji 

oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów) wprowadzać . 

. 5. W pozostałym zakresie nie zauważono propozycji wątpliwych z dogmatycznego 

punktu widzenia. 

III. Konkluzje 

Podsumowując powyższe można zaproponować pozytywne zaopiniowanie 

projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz 

niektórych innych ustaw, zastrzegając podniesione wyżej wątpliwości. 
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