
Stanowisko Koła Wolni i Solidarni w sprawie sprawozdania Komisji Zdrowia                                  

o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem 

rozwiązań w obszarze e-zdrowia (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 wdrażaniem rozwiązań w obszarze 

e-zdrowia. 

    Omawiany projekt jest bardzo obszerny, odnosi się do wielu kluczowych dla funkcjonowania 

służby zdrowia w Polsce ustaw. Jestem przekonana, że zawiera rozwiązania oczekiwane 

zarówno przez środowisko lekarzy, jak i pacjentów. Wśród nich jest wydłużenie okresu,               

w którym może zostać zrealizowana e-recepta, z okresu 30 dni do 1 roku, stworzenie 

mechanizmu automatycznie określającego poziom odpłatności za leki na recepcie na podstawie 

wskazania refundacyjnego oraz umożliwienie uprawnienia asystentów medycznych                     

do wystawiania e-recept i e-skierowań. 

    Cieszy mnie procedowanie nad tym projektem, którym bez wątpienia nadrabiane są duże 

opóźnienia z zakresu informatyzacji służby zdrowia. Nikt chyba nie ma wątpliwości, że 

planowana rozbudowa funkcjonalności internetowych kont pacjentów to krok w dobrym, 

pożądanym przez większość kierunku. Dostęp do elektronicznej informacji medycznej czy też 

możliwość złożenia za pośrednictwem IKP deklaracji wyboru lekarza lub pielęgniarki 

podstawowej opieki zdrowotnej to niektóre z zaproponowanych ułatwień. 

    Z zadowoleniem przyjmuję, że jednym z obszarów, jakie również dotykają te regulacje, jest 

kwestia wystawiania recept dla osób starszych, które ukończyły 75. rok życia. Według 

projektowanych przepisów w bezpłatne leki na podstawie e-recepty osoby starsze będą mogły 

się zaopatrzyć również po wystawieniu tej recepty przez lekarza specjalistę lub przy wypisie  

ze szpitala. Jest to zmiana, którą właściwie od początku funkcjonowania ustawy o bezpłatnych 

lekach 75+ wszyscy postulowali. Dobrze, że udało się to rozwiązanie wypracować jeszcze          

w tej kadencji Sejmu. 

    Informatyzacja służby zdrowia jest nie tylko dobrą, pożądaną zmianą. Jest to również 

realizacja zapowiedzi zawartej w exposé premiera Mateusza Morawieckiego, który zmianę tę 

określił jako istotną dla naszego rozwoju. Więcej rozwiązań elektronicznych to mniejsza 

biurokracja i więcej czasu, który lekarz może poświęcić pacjentowi. Nasza rzeczywistość staje 

się cyfrowa i nie mam wątpliwości, że ten projekt jest ważnym elementem przy wprowadzaniu 

w tę rzeczywistość polskiej służby zdrowia. 

    Koło Poselskie Wolni i Solidarni popiera omawiany projekt ustawy. 

 


