
Stanowisko koła Wolni i Solidarni do sprawozdania Komisji Zdrowia o 

rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-

skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki 

zdrowotnej. (tekst niewygłoszony) 

    

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 

 

 W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko wobec 

rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-

skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki 

zdrowotnej. 

    Zapisy omawianego projektu w większości wynikają z doświadczenia 

wnioskodawców we wprowadzaniu e-recepty oraz z rozpoczętego w IV 

kwartale br. pilotażu e-skierowania. Doprecyzowują one zakres dokumentów 

obsługiwanych w postaci elektronicznej oraz określają katalog przypadków, w 

których skierowanie będzie wystawione w postaci papierowej. Co istotne, w 

projekcie zawarte są także procedury korzystania z e-skierowań w przypadku 

awarii. 

    Ponadto nowelizacja zmienia zasady tworzenia kolejek pacjentów 

oczekujących na świadczenia specjalistyczne i szpitalne, nakłada na NFZ 

obowiązek informowania pacjentów o terminie nadchodzących wizyt, np. 

poprzez wysłanie wiadomości SMS, oraz przewiduje wsparcie finansowe dla 

farmaceutów, którzy w 2018 r. zakupili sprzęt informatyczny i oprogramowanie 

niezbędne do podłączenia placówek aptecznych do systemu. 

    Mimo świadomości, że zaproponowane zmiany nie są kompleksowe, jestem 

przekonana, że jest to kolejny dobry krok w kierunku poprawy jakości usług 

świadczonych przez naszą służbę zdrowia, czemu ma służyć jej informatyzacja. 



Cieszy mnie, że prace nad tym procesem postępują i jak można było usłyszeć 

podczas posiedzenia Komisji Zdrowia, są realizowane z sukcesem. 

    Pozytywnie odbieram fakt, że ministerstwo, wsłuchując się w głosy 

farmaceutów, postanowiło dofinansować zakup przez apteki i punkty apteczne 

specjalistycznego i niezbędnego w procesie informatyzacji sprzętu. Nie mam 

wątpliwości, że zachęci to ich do terminowego podłączania się do tzw. 

Platformy P1. 

    Raczej niewiele osób ma dobre zdanie o polskim systemie zdrowotnym. 

Długie oczekiwanie najpierw na wizytę u lekarza, później na specjalistyczne 

badanie. Potrzeba wiele pracy, by zmienić taki stan rzeczy. Widzę jednak, że 

Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, by do tego właśnie dążyć. 

    Koło Wolni i Solidarni w pełni popiera zaproponowane w projekcie 

rozwiązania. 

 


