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JeĪeli zakáada siĊ, Īe obrót receptami i zapotrzebowaniami bĊdzie siĊ odbywaá w systemie
elektronicznym to moĪna braü pod uwagĊ tylko mechanizmy uwierzytelnienia w systemach

Uwaga nieuwzglĊdniona.
Uwaga o charakterze ogólnym.

teleinformatycznych przewidziane w obowiązujących przepisach - tj. bezpieczny podpis
elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem oraz Profil Zaufany ePUAP, chyba Īe zakáada siĊ
drukowanie elektronicznych zleceĔ i potwierdzanie ich pieczĊcią i podpisem co wydaje siĊ byü
nieracjonalnym rozwiązaniem. NaleĪy takĪe mieü na uwadze prowadzone w tym obszarze, bardzo
intensywne, prace Komisji Europejskiej dotyczące projektu rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usáug zaufania w odniesieniu do
transakcji elektronicznych na rynku wewnĊtrznym (elDAS), które w naszym kraju zastąpi
obowiązującą ustawĊ o podpisie elektronicznym. Wspomniane rozporządzenie ma wprowadziü
mechanizm tzw. pieczĊci elektronicznej. Z uwagi na fakt, Īe okreĞlenie wejĞcia w Īycie ww.
projektu rozporządzenia jest w chwili obecnej utrudnione, naleĪy rozwaĪyü umieszczenie
odpowiedniego zapisu w projekcie zaáoĪeĔ do ustawy, który bĊdzie doprecyzowywaá kwestie
uwierzytelnienia zarówno w obecnie istniejącym krajowym stanie prawnym jak i planowanym
stanie prawnym caáej UE;
Brak uzasadnienia, w jakim celu zakáada siĊ moĪliwoĞü udostĊpniania ministrowi wáaĞciwemu do
spraw zdrowia danych umoĪliwiających identyfikacjĊ pacjenta, lekarza lub Ğwiadczeniodawcy
przekazywanych przez apteki w trakcie realizowania elektronicznych recept do Systemu
Informacji Medycznej;

Uwaga czĊĞciowo uwzglĊdniona.
Przedmiotowa
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jest

konieczna ze wzglĊdu na brak
moĪliwoĞci przekazywania przez
apteki
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podmiotom
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W odniesieniu do skierowaĔ ,zwáaszcza w formie elektronicznej postaci, konieczne jest
doprecyzowanie ich zawartoĞci informacyjnej;

Uwaga nieuwzglĊdniona.
Zakres informacyjny skierowania
w postaci elektronicznej bĊdzie
toĪsamy z obecnie istniejącym.

Konieczne jest szczegóáowe doprecyzowanie w jaki sposób w oparciu o ww. skierowania nastĊpowaü
bĊdzie kwalifikacja pacjenta przez wáaĞciwego lekarza do okreĞlonej kategorii medycznej na listach
oczekujących u danego Ğwiadczeniodawcy lub potwierdzenie kwalifikacji zawartej na skierowaniu spójnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 wrzeĞnia 2005 r. w sprawie
kryteriów

medycznych,

jakimi

powinni

kierowaü

siĊ

Ğwiadczeniodawcy,

umieszczając

Ğwiadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie Ğwiadczenia opieki zdrowotnej. Ponadto
istotnym byáoby uszczegóáowienie sposoby wpisu kaĪdego skierowania na ww. listy w celu

Uwaga nieuwzglĊdniona.
Uwaga o charakterze ogólnym.
WdroĪenie

elektronicznego

skierowania

nie

aktualny proces
okreĞlonej

wpáynie

kategorii

medycznej

unikniĊcia wpisów wielokrotnych danego pacjenta u róĪnych Ğwiadczeniodawców;

(dot. list oczekujących).

Nie jest w peáni jasne jakie grupy specjalistów obejmie tzw. karta specjalisty medycznego –np., czy

Uwaga o charakterze ogólnym.

dotyczyü bĊdzie farmaceutów, techników farmacji – którzy realizują recepty ;

na

kwalifikacji do

Tendencją jest, aby wszystkie
grupy byáy objĊte KSM.

NaleĪy okreĞliü parametry, które decydowaáyby o terminach wdroĪenia poszcz. rozwiązaĔ jedynie w
formie elektronicznej – np. w odniesieniu do recepty czy skierowaĔ w tej formie, aby zapobiec

Uwaga nieuwzglĊdniona.
Uwaga o charakterze ogólnym.

przedwczesnemu lub zbyt póĨnemu docelowemu funkcjonowaniu ich jedynie w tej formie.
Wprowadzenie

okresu

przejĞciowego

eRecepty,

eSkierowania,
EDM

eZlecenia

pozwoli

oraz

wszystkim

usáugodawcom na:
•kompleksowe

przygotowanie
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