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Data wpływu 3. 09. 2015 ................................................ 

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

w załączeniu przesyłam uwagi Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni 

Medycznych działającej w ramach Konferencji Rektorów Akademickich Szkół 

Polskich dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie, 

informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. 

Z wyrazami szacunku 
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prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś 
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1 września 2015 r. 

Uwagi 
Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych 

działającej w ramach 
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich 

dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji 
o ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw 

(projekt przekazany przez Kancelarię Sejmu pismem z dn. 4 sierpnia 2015 r.) 

Proponowane przez ustawodawcę zmiany mają na celu przede wszystkim wprowadzenie 
istotnych z perspektywy pacjenta procesów administracyjnych związanych z ochroną 
zdrqwia w ramach elektronicznej obsługi recept, skierowań, zleceń, a także telemedycyny. 
Obecny stan prawny uniemożliwia funkcjonowanie e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia w 
postaci elektronicznej i nie może być w związku z tym podstawą do ustalenia wymogów dla 
wykonawców projektu P-1 (tj. Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia 
Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych) w zakresie tych usług. Niezbędne było 
zatem podjęcie przez ustawodawcę próby dokonania zmian w obowiązujących aktach 
prawnych. 

Projekt ustawy wprowadza podstawy prawne funkcjonowania Karty Specjalisty Medycznego 
(KSM) oraz doprecyzuje funkcje, jakie ma pełnić Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (KUZ) 
m.in. przez wprowadzenie obowiązku posługiwania się KUZ (powszechne stosowanie jako 
jednolitego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń) oraz wprowadzenie 
obowiązku potwierdzania tożsamości osoby okazującej KUZ. Powyższe rozwiązania mają na 
celu znaczne ograniczenie dotychczas stwierdzanych nieprawidłowości (zabezpieczenie 
przed rozliczaniem świadczeń, które w rzeczywistości nie zostały udzielone) dzięki 
wprowadzeniu funkcji potwierdzania wykonania świadczenia w kartach KUZ i KSM. 
Wprowadzenie kart KUZ i KSM spowoduje, że weryfikacja statusu ubezpieczenia pacjenta w 
systemie eWUŚ będzie się odbywać bez udziału operatora, co znacznie przyspieszy proces 
rejestracji oraz wyeliminuje błędy powstałe w trakcie ręcznej obsługi systemu eWUŚ. 
Ponadto projekt przewiduje wprowadzenie rozwiązań prawnych w zakresie utworzenia 
rejestru ratowników medycznych, co m.in. pozwoli na ocenę potrzeb w zakresie 
zabezpieczenia odpowiedniej liczebności kadry medycznej uprawnionej do udzielania 
świadczeń medycznych. Projekt ustawy ma jednak na celu przede wszystkim 
doprecyzowanie stanu prawnego niezbędnego do wdrożenia rozwiązań w zakresie 
elektronizacji systemu informacji w ochronie zdrowia. 

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie elektronicznego systemu do końca 2017 roku i 
2020 roku. W przypadku jednak jednostki o złożonej strukturze, zinformatyzowanie 
wszystkich stanowisk lekarskich będzie pociągało za sobą nie tylko konieczność znacznych 
nakładów finansowych, które będzie należało przeznaczyć na ten cel, ale także 
modernizację wewnętrznej sieci, która musi zapewnić sprawne działanie systemu. Z uwagi 
na wymagany zakres i koszt czynności dostosowawczych, czas przewidziany na to przez 
ustawodawcę może się w praktyce okazać niewystarczający. 

Zauważyć także należy, iż dla możliwości funkcjonowania elektronicznego systemu 
konieczne będzie również zapewnienie pracownikom w nim działającym podpisu 
elektronicznego opatrzonego właściwym certyfikatem. Wydanie tego rodzaju dokumentów 
wymagać będzie jednak czasu. Z uwagi na wzmożone zapotrzebowanie, problematyczne 
może się okazać pozyskanie stosownych podpisów dla wszystkich pracowników. W tym . 
przypadku zatem proponowany w ustawie czas wprowadzenia zmian również powinien być 
wydłużony. 



Wydaje się także uzasadniony wniosek o dłuższy niż proponowany zakres stosowania 
tradycyjnych recept oraz skierowań. W przypadku starszych pracowników, pomimo ich 
niekwestionowanej wiedzy w dziedzinach medycyny, w których udzielają świadczeń, jak 
również proponowanego przez ustawodawcę okresu przejściowego i przeprowadzania 
szkoleń, mogą się pojawić znaczące trudności w zakresie obsługi systemu elektronicznego z 

. uwagi na trudności adaptacyjne w zinformatyzowanym środowisku, co w dalszej kolejności, z 
braku wiedzy i dostatecznych umiejętności technicznych, prowadzić może do wprowadzania 
do systemu błędnych danych. Problematyczne może się również okazać korzystanie przez 
pacjentów z wprowadzanych dla nich udogodnień, np. ze względu na ograniczenia 
sprzętowe lub brak wiedzy i przeszkolenia w zakresie korzystania z aktualizacji systemów. 

Zauważyć również należy, iż proponowana w ustawie nomenklatura w zakresie Karty 
Specjalisty Medycznego (KSM) może być myląca, z uwagi na to, iż określeniem "specjalista" 
nazywany jest lekarz, który po ukończeniu przeszkolenia uzyskał tytuł specjalisty. Z 
projektowanej wersji ustawy wynika, iż tożsama nazwa ma być stosowana również w 
przypadku lekarza bez specjalizacji. 

Zakres proponowanych zmian w analizowanym projekcie ustawy nie przewiduje także 
procedury podejmowania działań w przypadku ewentualnej awarii wprowadzanego systemu. 
W sytuacji, w której całość danych będzie gromadzona z założenia elektronicznie, tego 
rodzaju baza może stać się łatwym celem nie tylko dla osób, które będą próbowały uzyskać 
do niej nieautoryzowany dostęp, ale również dla tych, które będą próbowały usunąć 
istniejące w niej dane. W przypadku wystąpienia ewentualnych problemów technicznych 
(które istnieją np. w przypadku RPWDL) może pojawić się problem z dostępem do 
zgromadzonych w systemie danych. 

W zakresie farmacji: 
na mocy art. 6 przedmiotowego projektu ustawy do ustawy - Prawo Farmaceutyczne 
planowane jest dodanie art. 4d, na mocy którego na Ministra właściwego ds. zdrowia 
nałożony zostanie obowiązek prowadzenia elektronicznego rejestru zapotrzebowań 

realizowanych w ramach tzw. "importu docelowego". Zmianę niniejszą można 
zaopiniować pozytywnie; 
doprecyzowuje się sposób postępowania kwalifikacyjnego farmaceutów ubiegających się 
o uzyskanie tytułu specjalisty; 
część wymagań w zakresie wystawiania i realizacji recept planuje się przenieść z 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia B marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich do 
ustawy. Ponadto wprowadza się receptę elektroniczną, jako obowiązującą zasadę (z 
nielicznymi wyjątkami). Zmianę niniejszą należy ocenić pozytywnie, ponieważ pozwoli 
ona na przyspieszenie całego procesu wypisywania recept. 

W zakresie informatyki i technologii informacyjnej wprowadzenie zapisów ninieJszego 
projektu ustawy w życie da możliwość kopiowania recept z poprzednich hospitalizacji, 
tworzenie szablonów dla recept okresowych oraz automatycznego przenoszenia danych z 
recept do dokumentacji medycznej. 

Jednakże należy wskazać, iż niezbędne będzie udostępnienie przez odpowiednie jednostki 
administracji publicznej interfejsów wymiany danych. Przy braku takich interfejsów niezbędne 
byłoby dublowanie danych w dwóch równoległych systemach, co stoi w sprzeczności z 
celem projektu. Ponadto zauważyć należy, iż proponowane rozwiązania nie pociągają za 
sobą konieczności poważnych zmian sprzętowych, ponieważ całość infrastruktury 
serwerowej należy do NFZ, a oprogramowanie uruchomi się na praktycznie dowolnej 
maszynie. Konieczne będzie tylko utrzymywanie istniejącej struktury informatycznej, oraz 
szkolenia i wsparcie lekarzy. 

Podsumowując niniejszą opinię przyjąć należy, iż wprowadzenie proponowanych zmian w 
ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia jest wykonalne w zakresie techniczno-



organizacyjnym, wdrożenie systemów nie będzie pociągało za sobą dużych kosztów, 
jednakże wymagać będzie przeszkolenia kadry medycznej w zakresie nowego 
oprogramowania. Ponadto, w okresie przejściowym niezbędne wydaje się prowadzenie 
zdublowanej dokumentacji, co jest czasochłonne i budzi sprzeciwy wśród użytkowników. 

W projekcie ustawy należy także w zwrócić uwagę na techniczne aspekty funkcjonowania 
. systemu elektronicznego obiegu informacji w ochronie zdrowia: 

system w całości "online" obsługiwany przez przeglądarkę internetową, otwarty na różne 
systemy operacyjne klienta bez konieczności instalowania i aktualizowania po jego 
stronie żadnych aplikacji poza sterownikami do obsługi czytnika kart SIM, 
synchronizacja danych karty SIM z systemem, umożliwiająca obsługę pacjenta nawet w 
braku łączności z resztą systemu, 
dedykowane aplikacje mobilne nasmartfony i tablety mogące być substytutem karty SIM, 
z wykorzystaniem bezprzewodowych interfejsów komunikacyjnych urządzeń mobilnych 
np. NFC. 
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