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Abstrakt
Rozwój i upowszechnienie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)
wpïywajÈ na funkcjonowanie wielu dziedzin ĝycia, w tym tak istotnej jak sektor ochrony zdrowia.
Elektroniczna dokumentacja medyczna, e-recepty czy konsultacje lekarskie online, to tylko niektóre
z wielu zastosowañ technologii teleinformatycznych w tym zakresie.
Autorka przedstawia miÚdzy innymi proces wdraĝania e-recepty w Polsce oraz jego prawne i spoïeczne uwarunkowania. Podejmuje ponadto próbÚ analizy prawnych regulacji funkcjonowania e-recepty w Polsce na tle rozwiÈzañ przyjÚtych w innych krajach (na przykïadzie kraju z Unii Europejskiej
oraz kraju trzeciego).
Celem artykuïu jest próba oceny, czy przyjÚte w Polsce rozwiÈzania z zakresu wykorzystania ICT
wb sektorze ochrony zdrowia sÈ bardziej skuteczne i bezpieczne niĝ funkcjonujÈce w innych pañstwach, czy teĝ lepiej byïoby w wiÚkszym stopniu wzorowaÊ siÚ na rozwiÈzaniach funkcjonujÈcych
od dïuĝszego juĝ czasu w wybranych do analizy krajach.
Sïowa kluczowe: technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), e-recepta, e-zdrowie

Analysis of legal and social aspects of the functioning of E-prescription
in Poland, against the background of selected countries
Abstract
The development and popularisation of modern Information and Communication Technologies
continue to have considerable impact on the functioning of a wide range of our daily life, particularly
when it comes to such an important sector as healthcare. The electronic medical records,
e-prescriptions or on-line medical consultations are merely abfew practical application of ICT in this
scope.
The article shows how the process of the e-prescription is being implemented in Poland and the
conditioning of the various legal and social aspects. Moreover, it challenges an analysis of legal
regulations concerning functioning of the e-prescription in Poland in comparison to the solutions
developed and accepted in other countries. The article uses example of the experience of
e-prescription in the European Union, as well as a chosen country from outside the EU.
The objective of this article is an attempt to evaluate if the solutions developed and applied in Poland
are more effective and safer in comparison to those functioning in other countries, or if it would
be more beneficial to explore the experience of the models in use in the analysed countries and
consider to implement in Poland some aspects of these solutions.
Keywords: Information and Communication Technologies (ICT), e-health, e-prescribtion,
healthcare
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1. Wprowadzenie
Rozwój i upowszechnienie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)
spowodowaïy zmianÚ podejĂcia m.in. do metod przechowywania, przesyïania
ib udostÚpniania danych. W miarÚ rozwoju technologii cyfrowych coraz wiÚcej
dokumentów zastÚpowanych jest ich wersjÈ elektronicznÈ, co uïatwia dostÚp do
takich dokumentów z dowolnego wïaĂciwie miejsca – jeĂli tylko zapewniony jest
dostÚp do sieci teleinformatycznej. Logicznym nastÚpstwem moĝliwoĂci zdigitalizowanego przetwarzania dokumentów jest szerokie stosowanie tej metody
takĝe w wielu dziedzinach ĝycia publicznego, w tym m.in. administracji, bankowoĂci, systemie podatkowym.
JednÈ z najbardziej istotnych kwestii prawidïowego funkcjonowania spoïeczeñstwa jest zapewnienie sprawnie funkcjonujÈcego systemu opieki zdrowotnej. Wykorzystanie ICT w sektorze ochrony zdrowia moĝe w znaczÈcy sposób
wpïynÈÊ na uïatwienie dostÚpu pacjentów do lekarza (telemedycyna), poprawienie jakoĂci opieki medycznej i ograniczenie bïÚdów lekarskich (m.in. dziÚki dostÚpowi do elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta). Wszystko to powinno
doprowadziÊ do obniĝenia kosztów opieki zdrowotnej, m.in. dziÚki stosowaniu
e-recept, e-skierowañ i e-zwolnieñ (Zadeh i Chiarini, 2016).
Autorka przedstawia miÚdzy innymi proces wdraĝania e-recepty w Polsce
oraz jego prawne i spoïeczne uwarunkowania. Podejmuje ponadto próbÚ analizy
prawnych regulacji funkcjonowania e-recepty w Polsce na tle rozwiÈzañ przyjÚtych w innych krajach (na przykïadzie kraju z Unii Europejskiej oraz kraju trzeciego).
Celem artykuïu jest próba oceny, czy przyjÚte w Polsce rozwiÈzania wykorzystujÈce narzÚdzia ICT sÈ bardziej skuteczne i bezpieczne niĝ funkcjonujÈce
w innych pañstwach, czy teĝ lepiej byïoby w wiÚkszym stopniu wzorowaÊ siÚ na
rozwiÈzaniach funkcjonujÈcych od dïuĝszego juĝ czasu w wybranych do analizy
krajach.

2. Przykïady wykorzystania ICT w sektorze ochrony zdrowia
Technologie informacyjno-komunikacyjne na Ăwiecie, w szczególnoĂci
wb Stanach Zjednoczonych i Szwecji, wykorzystywane sÈ w sektorze ochrony
zdrowia juĝ od doĂÊ dïugiego czasu. Pierwszym krokiem, jaki zostaï zrobiony na
drodze informatyzacji tego sektora, byïo stworzenie systemów, których zadaniem
byïo gromadzenie, przechowywanie i przesyïanie danych pacjenta. W obszarze
tzw. secondary care, czyli specjalistycznej opieki zdrowotnej najczÚĂciej Ăwiadczonej w szpitalach, stworzono systemy typu PAS (patient administration system)
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ibOCM (order communications) – narzÚdzia, które miaïy byÊ pomocne przy przesyïaniu danych dotyczÈcych badañ laboratoryjnych, bÈdě teĝ zleceñ przeprowadzenia badañ z zakresu radiologii. Systemy charakteryzowaïy siÚ ïatwoĂciÈ wdraĝania i obsïugi, gdyĝ najczÚĂciej dotyczyïy tylko jednego, konkretnego oddziaïu
szpitala, a ich wprowadzenie i stosowanie przyniosïo wyraěne korzyĂci, takĝe
finansowe. Przez ostatnie 20 lat to wïaĂnie sektor secondary care byï najlepiej
rozwiniÚty pod wzglÚdem wykorzystania nowoczesnych technologii (GoundreySmith, 2012).
Takĝe w sektorze primary care, czyli tzw. opieki zdrowotnej „pierwszego
kontaktu” (lekarz rodzinny lub przychodnia), od poïowy 1980 r., zaczÚto korzystaÊ z systemów, które pomagaïy organizowaÊ pracÚ np. lekarzom pierwszego
kontaktu. Umoĝliwiaïy one przechowywanie m.in. notatek lekarskich dotyczÈcych historii choroby pacjenta, udostÚpniaïy aktualne ceny leków przepisywanych na receptÚ wraz z dokïadnym opisem tych leków i ich dziaïania.
W miarÚ postÚpujÈcej informatyzacji stawaïo siÚ oczywiste, ĝe mimo sprawnego funkcjonowania systemów w primary i secondary care, ogromny problem
w ich dalszym rozwoju sprawiaïo to, ĝe nie byïy one ze sobÈ w ĝaden sposób
poïÈczone i – co wiÚcej – poïÈczenie takie nie byïo moĝliwe ze wzglÚdu na brak
kompatybilnoĂci tych systemów (Goundrey-Smith, 2012).
Brak wspóïdziaïania systemów informatycznych funkcjonujÈcych w poszczególnych podmiotach realizujÈcych Ăwiadczenia opieki zdrowotnej byï szczególnie
problematyczny w sektorze secondary care. Przy równolegïym funkcjonowaniu
kilkunastu systemów w róĝnych dziedzinach, np. radiologii czy patologii, brak
moĝliwoĂci przekazywania informacji miÚdzy systemami i wynikajÈcy z tego
brak moĝliwoĂci uaktualniania danych pacjentów przechowywanych w tych systemach, stwarzaïy zagroĝenie dla pacjentów, których historia choroby, przebyte
badania itp. nie byïy widoczne we wszystkich systemach, ani teĝ nie byïy aktualne – co mogïo skutkowaÊ bïÚdami w toku leczenia (Goundrey-Smith, 2012).
Jednym z gïównych celów dalszego rozwoju i sprawnego dziaïania ICT wbsektorze zdrowia jest poïÈczenie wszystkich istniejÈcych juĝ systemów oraz zapewnienie ich wspóïdziaïania. NiezbÚdna do tego jest Ăcisïa wspóïpraca wszystkich
podmiotów sektora ochrony zdrowia. Przykïadem takiej wspóïpracy jest projekt
elektronicznej recepty – niezwykle trudny ze wzglÚdu na kompleksowoĂÊ stosowanych rozwiÈzañ i koniecznoĂÊ zapewnienia efektywnego wspóïdziaïania systemów medycznych, farmaceutycznych oraz uwzglÚdnienia czynnika ludzkiego
– przede wszystkim pacjenta, dla którego to elektroniczna recepta powinna byÊ
uïatwieniem (Goundrey-Smith, 2012).
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3. Elektroniczna recepta
Do niedawna recepta kojarzyïa siÚ z pisemnym wskazaniem przez lekarza
leków, które farmaceuta ma wydaÊ choremu. Recepta nie tylko zawiera wykaz
konkretnych medykamentów, lecz takĝe jest teĝ ěródïem informacji istotnych
dla farmaceuty, pïatnika (jeĂli leki objÚte sÈ refundacjÈ), oraz pacjenta (przede
wszystkim w odniesieniu do dawkowania przepisanych leków). Na przestrzeni
lat, w krajach promujÈcych rozwój spoïeczeñstwa informacyjnego, proces wydawania i wykorzystywania recept ulegï znacznej zmianie – spowodowanej przede
wszystkim rozwojem nowoczesnych technologii, które umoĝliwiïy wydawanie
recept w formie elektronicznej (tzw. e-recept). Rozwój systemów informatycznych, a takĝe wprowadzenie niezbÚdnych zmian legislacyjnych, umoĝliwiajÈcych
stosowanie e-recept, staïy siÚ kwestiÈ priorytetowÈ dla wielu krajów.
Teoretyczne zaïoĝenia funkcjonowania e-recepty sÈ proste. Jej podstawowym
celem jest usprawnienie przekazywania danych i rzetelnych informacji miÚdzy
pacjentem, aptekami, placówkami ochrony zdrowia oraz jednostkami administracji publicznej – przy wykorzystaniu systemów ICT i z zachowaniem odpowiednich Ărodków ostroĝnoĂci. Wiele rozwiniÚtych cyfrowo gospodarek, takich jak
np. USA czy Szwecja, juĝ w latach 70. podejmowaïo pierwsze próby wdroĝenia
e-recepty. Obecnie pañstwa te stanowiÈ dla innych krajów wzór wykorzystywania
nowoczesnych technologii w ochronie zdrowia, m.in. w zakresie telemedycyny,
funkcjonowania e-recepty, czy stosowania elektronicznej dokumentacji medycznej (Klein, 2011).
PrzystÚpujÈc do dalszych rozwaĝañ, naleĝy przede wszystkim zdefiniowaÊ,
czym jest e-recepta. Elektroniczna recepta jest narzÚdziem informatycznym,
które ma umoĝliwiaÊ wprowadzanie, przesyïanie, przechowywanie i udostÚpnianie recept, a takĝe zapewniaÊ moĝliwoĂÊ wymiany informacji miÚdzy podmiotem wydajÈcym receptÚ (lekarz), a innymi wskazanymi placówkami, takimi jak
apteka lub pañstwowe jednostki organizacyjne. Dodatkowo system powinien
udostÚpniaÊ wglÈd do historii leków przepisywanych konkretnemu pacjentowi
oraz wspóïpracowaÊ z instrumentami, które mogÈ byÊ pomocne przy wyborze
leków. Elektroniczna recepta powinna mieÊ ĂciĂle okreĂlonÈ i usystematyzowanÈ
formÚ oraz wyglÈd. NiezbÚdne jest teĝ zapewnienie peïnej ochrony przetwarzanych danych, szczególnie ĝe sÈ one noĂnikiem informacji poĂrednio takĝe o stanie
zdrowia pacjenta, a wiÚc naleĝÈ do tzw. specjalnej kategorii danych1.
1

W rozumieniu art. 9 rozporzÈdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27bkwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiÈzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepïywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/ WE (ogólne rozporzÈdzenie o ochronie danych), Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1–88.
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Efektywne funkcjonowanie e-recepty niewÈtpliwie niesie ze sobÈ ogromne
korzyĂci. Przede wszystkim wystawianie e-recepty stanowi, w porównaniu ze
zwykïÈ receptÈ, oszczÚdnoĂÊ czasu lekarza w granicach ok. 30 minut dziennie
(Ministerstwo Zdrowia, 2018). Eliminowany jest teĝ problem czytelnoĂci recepty,
co wyklucza moĝliwoĂÊ popeïnienia bïÚdu ze strony farmaceuty. Nie moĝna nie
wspomnieÊ teĝ o oszczÚdnoĂciach natury finansowej, wynikajÈcych choÊby z ograniczenia zakupów materiaïów biurowych (papier, tonery). Eliminowanie zuĝycia
papieru nie pozostaje równieĝ bez wpïywu na Ărodowisko naturalne. Dodatkowo
system, ĂciĂle kontrolowany i nadzorowany przez pañstwo, zapewnia ograniczenie oszust i faïszerstw recept (Zadeh i Chiarini Tremblay, 2016; Ministerstwo
Zdrowia, 2018).
Kaĝde rozwiÈzanie technologiczne wiÈĝe siÚ z potencjalnymi zagroĝeniami
ibbïÚdami w funkcjonowaniu. Takĝe w odniesieniu do e-recepty naleĝy pamiÚtaÊ
ob moĝliwoĂci wystÈpienia bïÚdów – zarówno spowodowanych przez czïowieka
(np. wprowadzenie przez lekarza bïÚdnych informacji o lekach lub ich dawkowaniu), jak i wad samego systemu (np. niewystarczajÈce zabezpieczenie przed ingerencjÈ osób trzecich). Trzeba takĝe wziÈÊ pod uwagÚ moĝliwoĂÊ awarii systemu
ibzaprojektowaÊ odpowiednie „awaryjne” rozwiÈzania (Zadeh i Chiarini Tremblay,
2016).
Niezaleĝnie od wszelkich potencjalnych problemów zalety stosowania e-recept przewyĝszajÈ ich wady i od ponad dwóch dekad USA oraz wiele pañstw europejskich starajÈ siÚ rozwijaÊ i udoskonalaÊ systemy elektronicznych recept.

3.1. E-recepta w USA
Na przestrzeni lat Stany Zjednoczone, jako jedno z nielicznych pañstw,
wbznaczÈcy i aktywny sposób zajÚïy siÚ wdraĝaniem i rozwojem systemów elektronicznych recept. Miaïy na to wpïyw nie tylko wzglÚdy gospodarcze, ale przede
wszystkim rosnÈca potrzeba uporzÈdkowania administracji w sektorze ochrony
zdrowia oraz istotnego zwiÚkszenia kontroli nad rodzajem i liczbÈ wydawanych
leków (Goundrey-Smith, 2012).
W latach 1999 i 2001 amerykañski Instytut Medycyny (US Institute of
Medicine, obecnie National Academy of Medicine) wydaï dwa raporty – kluczowe
dla rozwoju elektronicznej recepty. Przedstawiono w nich nie tylko korzyĂci,
jakie moĝe przynieĂÊ wykorzystanie nowoczesnych technologii w medycynie,
lecz takĝe zalecenie dotyczÈce Ăcisïej wspóïpracy wszystkich podmiotów w celu
reorganizacji opieki zdrowotnej i stworzenia evidence based medicine (Masic,
Miokovic i Muhamedagic, 2008). W efekcie podjÚtej wspóïpracy, takĝe z podmiotami gospodarczymi, majÈcej na celu poprawÚ sytuacji pacjenta przez wykorzysta-
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nie narzÚdzi technologicznych, oraz uwzglÚdniajÈc opiniÚ spoïecznÈ, rzÈd amerykañski rozpoczÈï przygotowywanie i wdraĝanie systemu elektronicznych recept.
Kongres przyjÈï stosowne ustawodawstwo (m.in. Medications Errors Reduction
Act, Patient Safety Improvement Act, Medicare Modernization Act (MMA) 2003
oraz US Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act
zb2009 roku), na mocy którego rozpoczÚto prace nad tworzeniem ibwdraĝaniem
systemów e-recepty oraz standardami wspóïdziaïania miÚdzy róĝnymi podmiotami sektora ochrony zdrowia (Goundrey-Smith, 2012).
Elektroniczna recepta jest czÚĂciÈ stworzonego w USA systemu, zwanego
EHR (Electronic Health Record) lub EMR (Electronic Medical Record). W systemie tym gromadzone sÈ wszelkie dane dotyczÈce pacjenta, w tym historia jego
choroby, szczegóïowe informacje dotyczÈce zdrowia np. alergii, wyniki badañ diagnostycznych i radiologicznych. System ten umoĝliwia takĝe wystawianie ibprzechowywanie recept w formie elektronicznej, zawiera takĝe moduï ostrzegania
lekarza w razie wystÈpienia w danych pacjenta zapisów o niebezpiecznych chorobach (Electronic Health Record Wikipedia, 2018).
Stworzenie EHR eliminuje koniecznoĂÊ analizy papierowej, wczeĂniejszej
dokumentacji chorego, która czÚsto byïa niepeïna. Umoĝliwia takĝe uzupeïnianie
bÈdě modyfikacjÚ przechowywanych danych. System korzysta z roĝnych platform
i poĂredników – z zachowaniem odpowiednich norm okreĂlonych przez National
EMS Information System. DostÚp do niego jest moĝliwy takĝe za poĂrednictwem
urzÈdzeñ mobilnych, takich jak tablet czy smartfon. PlatformÈ, która wspomaga
pracÚ EMR i umoĝliwia przesyïanie okreĂlonych danych miÚdzy róĝnymi podmiotami, jest Health Information Exchange. Istnieje takĝe moĝliwoĂÊ dostÚpu
do systemu Personal Health Records (PHR), który umoĝliwia tworzenie zindywidualizowanych notatek danych EMR dostÚpnych dla pacjentów. Ponadto system automatycznie wysyïa ostrzeĝenie do sïuĝb zdrowia, jeĝeli chory ma HIV
ibw ciÈgu 12 miesiÚcy nie otrzymaï opieki zdrowotnej (Electronic Health Record
Wikipedia, 2018).
Korzystanie z systemu elektronicznego przyczyniïo siÚ do ogromnej zmiany
w amerykañskiej sïuĝbie zdrowia, zdecydowanie poprawiajÈc jakoĂÊ oferowanej
opieki zdrowotnej. Badania wykazaïy, ĝe elektroniczna recepta przyczyniïa siÚ
do zredukowania bïÚdów medycznych i pisemnych, poprawiïa funkcjonowanie
magazynów z lekami oraz skróciïa czas pobytu pacjentów w szpitalu, poniewaĝ
czÚsto zgïaszali siÚ oni do stacjonarnych podmiotów ochrony zdrowia na skutek
pogorszenia ich stanu zdrowia wynikajÈcego z niewïaĂciwego przyjÚcia leków
(Goundrey-Smith, 2012).
W grudniu 2008 r. w Stanach Zjednoczonych w stanie Minnesota jedynie
4% recept byïo wystawianych za pomocÈ systemu EHR, natomiast w kwietniu
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2014br. juĝ wszystkie recepty w tym stanie byïy wystawiane w formie elektronicznej. Niestety jedynie w stanie Minnesota w 2014 r. wystawiano wszystkie recepty w tej postaci. Jednak w innych stanach, poza stanem Alaska (48%
e-recept) odsetek przepisywanych e-recept wynosiï przynajmniej 50%. Dla trzech
stanów (Indiana, Massachusetts i Poïudniowej Dakoty) wystawiano przynajmniej
90% takich recept. Ogóïem w Stanach Zjednoczonych wedïug stanu na kwiecieñ
2014 r., 7 na 10 recept byïo wystawianych w formie elektronicznej (Hufstader
ibSwain, 2014).

3.2. E-recepta w Szwecji
Szwecja jest krajem ocenianym jako jeden z najlepiej wykorzystujÈcych
technologie informacyjno-komunikacyjne w sektorze ochrony zdrowia. ZnaczÈco
przyczyniïa siÚ do tego firma Infocard Nordiska AB, która jako pierwsza wyszïa
z propozycjÈ zastosowania technologii kart pamiÚci (w szczególnoĂci laser optical cards), sïuĝÈcych do przechowywania historii choroby pacjenta. Przez pewien
czas przedsiÚbiorstwo ĂciĂle wspóïpracowaïo w tej kwestii ze szwedzkÈ agencjÈ
telekomunikacji Televerket (obecnie Telia). Proponowane rozwiÈzanie uĝytkowania laser optical cards staïo siÚ jednak problematyczne, gïównie ze wzglÚdu
na liczbÚ sprzÚtu niezbÚdnego do odczytywania i zapisywania danych na kartach
pamiÚci. Kolejnym krokiem byïo wykorzystanie kart chipowych (Klein, 2011).
W latach 80. nie wszystkie placówki z sektora primary care w Szwecji miaïy
dostÚp do sieci teleinformatycznej. Moĝliwe byïo okazjonalne przesïanie recepty,
ale ograniczone moĝliwoĂci techniczne byïy niewystarczajÈce do przesyïania
informacji w ramach specjalnych bazy danych. Stanowiïo to jednÈ z przyczyn,
która skïoniïa rzÈd do inwestycji w rozwój wspomnianych kart pamiÚci, które ze
wzglÚdu na swojÈ prostotÚ i maïy rozmiar byïyby wygodne do zbierania wszystkich danych dotyczÈcych historii choroby (Klein, 2011).
Na rozwój caïego systemu ogromny wpïyw miaïo stworzenie programu, który
miaï wspomagaÊ wydawanie recept przez osobÚ uprawnionÈ. System dostarczaï
dane dotyczÈce leków, moĝliwych skutków ubocznych ich zaĝywania (np. mogÈcych wystÈpiÊ alergii) oraz dawkowania, czerpiÈc informacje z trzech ěródeï:
1) zbioru danych wykorzystywanego przez apteki, zawierajÈcego m.in. nazwy
leków, skïadniki, cenÚ, wielkoĂÊ opakowania itp.,
2) läkemedelsregistret – katalogu leków, opisujÈcego leki, w tym m.in. ich
skïad, skutki uboczne czy teĝ rekomendowanÈ dawkÚ,
3) läkemedelsboken – rozlegïej bazy danych, zawierajÈcej opisy chorób oraz
wskazówki odnoĂnie do rekomendowanego sposobu leczenia, a takĝe
przykïady alternatywnych metod leczenia (Klein, 2011).
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Opisane narzÚdzie jako pierwsze oferowaïo pomoc przy wyborze leków.
Dodatkowo program udostÚpniaï wiele innych funkcji, np. obliczanie odpowiedniej dawki leków czy wybór opcji najkorzystniejszej finansowo dla pacjenta.
Moĝna wiÚc Ămiaïo stwierdziÊ, ĝe wdroĝenie tego systemu byïo poczÈtkiem
dzisiejszego, niezwykle skutecznego i sprawnie funkcjonujÈcego systemu
e-zdrowia w Szwecji. Szacunkowe roczne nakïady na usprawnienie i rozwój systemów ICT w ochronie zdrowia wynoszÈ obecnie w Szwecji ok. 1,2 biliona dolarów (International Trade Administration, 2018).
PodstawÈ publicznego dziaïania w Szwecji jest peïna przejrzystoĂÊ w kaĝdej
dziedzinie, takĝe w sektorze ochrony zdrowia. W celu zapewnienia takiego transparentnego dziaïania stworzono system PAEHR, umoĝliwiajÈcy pacjentom ïatwy
dostÚp online do ich danych medycznych, w tym przede wszystkim historii choroby, listy przepisanych leków, wyników badañ, diagnoz, ostrzeĝeñ, szczepieñ itp.
Kaĝdy pacjent ma moĝliwoĂÊ udostÚpnienia danych z PAEHR wskazanej przez
siebie osobie. DostÚp do PAEHR, a takĝe innych usïug e-zdrowia, zapewnia platforma Health Information Exchange (Hägglund, 2017).
Ponad 95% mieszkañców Szwecji korzysta z e-recepty. Recepty sÈ przesyïane
przez lekarzy, pielÚgniarki oraz weterynarzy do Narodowego Rejestru Recept, za
który odpowiada szwedzka agencja e-health. NastÚpnie recepty sÈ udostÚpniane
przez specjalnÈ platformÚ wszystkim aptekom w kraju. Pacjent, który chce zrealizowaÊ receptÚ, idzie do dowolnej apteki i po pokazaniu dokumentu toĝsamoĂci wykupuje leki (moĝe to zrobiÊ takĝe inna osoba, jeĂli dysponuje dokumentem toĝsamoĂci osoby, dla której realizuje receptÚ oraz okaĝe swój dokument
toĝsamoĂci). W kaĝdej chwili pacjent moĝe uzyskaÊ dostÚp online do platformy
Medicine Check, która umoĝliwia wglÈd do informacji odnoĂnie do recept i leków
oraz tzw.bochrony przed ponoszeniem wysokich kosztów leczenia, tj. caïkowitej
refundacji kosztów leków po przekroczeniu okreĂlonego puïapu wydatków na leki
w ciÈgu roku (eHälsomyndigheten, 2018).W Szwecji takĝe zwierzÚta sÈ objÚte
programem e-recept oraz e-zdrowia (eHälsomyndigheten, 2018a).

4. E-recepta w Polsce
Aktualnie w Polsce zaawansowane sÈ prace nad cyfryzacjÈ sektora ochrony
zdrowia. DotyczÈ one zarówno moĝliwoĂci prowadzenia dokumentacji medycznej
pacjenta w formie elektronicznej – co ma uïatwiÊ wymianÚ informacji o pacjencie miÚdzy placówkami ochrony zdrowia i umoĝliwiÊ dostÚp do historii leczenia
kaĝdemu uprawnionemu lekarzowi – w dowolnym miejscu i czasie; jak i moĝliwoĂci wystawiania skierowañ i recept w formie elektronicznej (Internetowe Konto
Pacjenta, 2018).
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Ustawa z dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (t.j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1845 ze zm.) w art. 2 pkt 6 definiuje elektronicznÈ dokumentacjÚ medycznÈ (EDM) jako „dokumenty wytworzone w postaci elektronicznej
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo
z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralnoĂci danych
dostÚpnego w systemie teleinformatycznym udostÚpnionym bezpïatnie przez
Zakïad Ubezpieczeñ Spoïecznych” – które to dokumenty umoĝliwiajÈ pacjentowi uzyskanie Ăwiadczenia medycznego. Zgodnie z art. 13a tej ustawy, w rozporzÈdzeniu Ministra Zdrowia z 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej
dokumentacji medycznej, okreĂlono, ĝe elektronicznÈ dokumentacjÚ medycznÈ
stanowiÈ teĝ m.in.: informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego
lub urazu, wynikach przeprowadzonych badañ, udzielonych Ăwiadczeniach zdrowotnych; informacje od lekarza specjalisty dla lekarza rodzinnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach i wizytach kontrolnych;
abtakĝe karta informacyjna z leczenia szpitalnego. Swego rodzaju poĂrednikiem
ïÈczÈcym systemy róĝnych podmiotów ĂwiadczÈcych usïugi w sektorze ochrony
zdrowia jest System Informacji Medycznej (SIM), definiowany w art. 10 ust. 1
ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia jako system teleinformatyczny,
który przetwarza dane o udzielonych, udzielanych i planowanych Ăwiadczeniach
opieki zdrowotnej (dane te pobierane sÈ z systemów wïasnych usïugodawców).
SIM udostÚpnia wiÚc m.in.: EDM oraz elektroniczne recepty.
Od 2011 r. w Lesznie i w powiecie leszczyñskim odbywaïa siÚ próba wdroĝenia e-recepty w ramach projektu P1 – Platformy Gromadzenia, Analizy
ib UdostÚpniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (jednostkÈ
koordynujÈcÈ projekt byïo Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie
Zdrowia), zaĂ od 25 maja do 12 wrzeĂnia 2018 roku trwaï program pilotaĝowy
e-recepty, prowadzony poczÈtkowo w Siedlcach i Skierniewicach, a póěniej takĝe
w Krynicy-Zdroju i Wysokiem na Lubelszczyěnie (www.ktomalek.pl, 2018).
Wbramach tego programu 66 lekarzy wystawiïo ponad 23b000 e-recept, z których
skorzystaïo 5250 pacjentów. Zrealizowano 10b205 e-recept, co stanowi 44% ogóïu
wystawionych recept. NajwiÚcej e-recept wystawiono i zrealizowano wb godzinach przedpoïudniowych. Okoïo 32% e-recept realizowanych byïo wbciÈgu póï
godziny, a ponad 50% w ciÈgu doby od ich wystawienia (Kowalska, 2018).
Mimo stosunkowo udanego pilotaĝu e-recepty w Polsce, ciÈgle jest ona narzÚdziem, które pozostaje w fazie testów, mimo ĝe art. 56 ust. 2 ustawy o systemie
informacji w ochronie zdrowia stanowi, ĝe recepta w dotychczasowej, papierowej
formie moĝe byÊ wydawana wyïÈcznie do koñca 2019 r. (Ministerstwo Zdrowia,
2018).
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W celu analizy procesu wdraĝania elektronicznej recepty w Polsce, niezbÚdne jest przybliĝenie Projektu P1, czyli Platformy Gromadzenia, Analizy
ibUdostÚpniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, która stanowi
bazÚ i punkt wyjĂcia dla recepty w formie elektronicznej. W ramach tego projektu
tworzone sÈ systemy teleinformatyczne, których celem jest gromadzenie, przechowywanie i udostÚpnianie informacji o zdarzeniach medycznych oraz usprawnienie funkcjonowania realizacji i planowania Ăwiadczeñ medycznych (Centrum
Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 2018).
PrzyïÈczenie siÚ do systemu e-recepty przez apteki, punkty apteczne i podmioty lecznicze wymaga uprzedniej rejestracji do systemu P1 za pomocÈ formularza udostÚpnionego na stronie https://sow.ezdrowie.gov.pl/wniosek, lub https://
rpwdl.csioz.gov.pl. W obu przypadkach zostaï udostÚpniony takĝe film instruktaĝowy, jak prawidïowo wypeïniÊ formularz oraz instrukcja, jakie czynnoĂci naleĝy
podjÈÊ jeszcze przed zïoĝeniem wniosku (Centrum Systemów Informacyjnych
Ochrony Zdrowia, 2018a).
Aby móc korzystaÊ z elektronicznej recepty, pacjent musi speïniÊ kilka
warunków. Po pierwsze – niezbÚdne jest aktywowanie Profilu Zaufanego e PUAP.
Kolejnym krokiem jest zaïoĝenie i zalogowanie siÚ do Internetowego Konta
Pacjenta (IKP) – z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP. IKP ma zapewniÊ bezpïatny dostÚp do istotnych informacji odnoĂnie zdrowia np. otrzymanych
receptach i udzielonych Ăwiadczeniach, a takĝe umoĝliwiÊ korzystanie z zaawansowanych usïug, takich jak telemedycyna (Internetowe Konto Pacjenta, 2018a).
Ponadto osoby ubezpieczone otrzymajÈ wglÈd do informacji dotyczÈcych wydatków Ărodków publicznych na sfinansowanie Ăwiadczeñ. NiewÈtpliwie ogromnÈ
zaletÈ tego konta jest moĝliwoĂÊ upowaĝnienia osób trzecich do wglÈdu do
danych i informacji medycznych. Dodatkowo wystawienie recept bÚdzie moĝliwe
bez koniecznoĂci osobistego badania pacjenta w przypadkach np. chorób przewlekïych, gdy recepta jest kontynuacjÈ leczenia, a jej wystawienie jest „uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej”
(Bogusiak, 2018).
E-recepta niewiele róĝni siÚ od tej wystawianej w formie tradycyjnej. Po
wystawieniu e-recepty przez upowaĝnionÈ do tego osobÚ pacjent otrzymuje
wydruk informacyjny lub e-receptÚ drogÈ elektronicznÈ. W kolejnym etapie realizacji e-recepty pacjent udaje siÚ do specjalnie oznaczonej apteki, w celu uzyskania leku. Tam farmaceuta skanuje kod z wydruku informacyjnego bÈdě z noĂnika
elektronicznego (np. smartfona), na którym zapisana jest recepta pacjenta.
Wb efekcie poprawnie przeprowadzonej procedury pacjent otrzymuje leki. Aby
mógï aktywnie uczestniczyÊ w opisanym procesie, konieczne jest zaïoĝenie
Profilu Zaufanego, a nastÚpnie zalogowanie siÚ do Internetowego Konta Pacjenta
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za pomocÈ wczeĂniej wspomnianego profilu. Dodatkowo pacjent musi zweryfikowaÊ swój numer telefonu oraz adres e-mail, które musi posiadaÊ.
Za poĂrednictwem IKP pacjent ma nie tylko dostÚp do e-recepty, ale równieĝ do informacji dotyczÈcych jego zdrowia – zgromadzonych w jednym miejscu
(Internetowe Konto Pacjenta, 2018).
Nie ulega wÈtpliwoĂci, ĝe reformy wprowadzane w sektorze ochrony zdrowia
w Polsce mogÈ przynieĂÊ wiele korzyĂci, znaczÈco rozwijajÈc proces informatyzacji sektora ochrony zdrowia. Wdroĝenie w Polsce elektronicznej recepty moĝe
przynieĂÊ wymierne korzyĂci. NaleĝÈ do nich m.in.:
1) zmniejszenie ryzyka wydania zïego leku pacjentom,
2) moĝliwoĂÊ wystawienia recepty bez wizyt w gabinecie lekarskim,
3) zwiÚkszenie czytelnoĂci i przejrzystoĂci recept,
4) moĝliwoĂÊ realizacji recept w dowolnej aptece,
5) zwiÚkszenie bezpieczeñstwa prowadzonego leczenia, gdyĝ dane o przepisywanych lekach sÈ przechowywane w IKP,
6) wydïuĝenie czasu poĂwiÚconego na postawienie diagnozy (Ministerstwo
Zdrowia, 2018).
Zmiany wdraĝane w Polsce w sektorze ochrony zdrowia wpisujÈ siÚ takĝe
w realizacjÚ celów strategicznych postawionych przez UniÚ EuropejskÈ, w tym
przygotowania i wdroĝenia tzw. recepty transgranicznej, której realizacja ma byÊ
moĝliwa w dowolnym miejscu na terenie UE (NFZ, 2018).

5. Podsumowanie
Proces informatyzacji sektora ochrony zdrowia w mniejszym lub wiÚkszym
stopniu dotyczy juĝ wiÚkszoĂci rozwiniÚtych krajów. Pañstwem, które wbmojej opinii moĝe stanowiÊ wzór do naĂladowania w tej dziedzinie, jest Szwecja. Systemy
teleinformatyczne udostÚpniajÈce m.in. historiÚ choroby pacjenta, przepisane
ib wykupione (bÈdě niewykupione) leki, umoĝliwiajÈce funkcjonowanie e-recept
bÈdě korzystanie z telemedycyny, dziaïajÈ tam spójnie i efektywnie – przyczyniajÈc siÚ do uïatwienia ĝycia pacjentom.
Cel informatyzacji sektora ochrony zdrowia, który skutkowaÊ bÚdzie m.in.
usprawnieniem opieki zdrowotnej oraz redukcjÈ nadmiernej biurokracji, jest
teoretycznie doĂÊ jasny, jednak w praktyce wyjÈtkowo trudny do zrealizowania
i skoordynowania. Przy okazji analizowania funkcjonalnoĂci zapewnianych przez
systemy informatyczny stosowane w sektorze ochrony zdrowia w róĝnych krajach, warto zastanowiÊ siÚ nad efektywnoĂciÈ rozwiÈzañ wdraĝanych w Polsce.
NiewÈtpliwie sektor ochrony zdrowia w Polsce wymaga zmian, a wykorzystanie ICT w celu poprawy sytuacji wydaje siÚ rozsÈdnym rozwiÈzaniem. Aktualnie
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wdraĝane systemy sÈ jednak dostosowane tylko dla tej czÚĂci spoïeczeñstwa,
która ma dostÚp do komputera i Internetu, a ponadto potrafi obsïugiwaÊ urzÈdzenia i aplikacje komputerowe – choÊ nawet wtedy rejestracja wbsystemach zapewniajÈcych dostÚp lub dziaïajÈcych w sektorze ochrony zdrowia, nie jest caïkowicie bezproblemowa. Juĝ zaïoĝenie Profilu Zaufanego ePUAP, chociaĝ wydaje siÚ
proste – wcale takie nie jest. Rejestracja jest skomplikowana, a przy wpisywaniu
danych pojawiajÈ siÚ liczne bïÚdy, które dla odbiorcy sÈ niezrozumiaïe, np. ciÈgïe
problemy z wpisywaniem danych oraz bïÚdy logowania. Dodatkowo do rejestracji online niezbÚdne jest posiadanie konta „w systemie banku lub innego przedsiÚbiorcy, który ma zgodÚ na potwierdzanie profilu zaufanego” (Ministerstwo
Cyfryzacji, 2018), ewentualnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
RozwiÈzanie to podyktowane jest koniecznoĂciÈ wiarygodnego potwierdzenia
toĝsamoĂci osoby ubiegajÈcej siÚ o Profil Zaufany, jednak powoduje ono znaczne
ograniczenie dostÚpnoĂci Profilu Zaufanego, zwïaszcza dla osób, dla których
moĝliwoĂÊ dokonywania czynnoĂci online jest niezwykle istotna, np. osób niepeïnosprawnych. Wszakĝe istnieje moĝliwoĂÊ potwierdzenia swoich danych osobiĂcie w wyznaczonym punkcie, jednak nadal wymaga to wczeĂniejszej rejestracji
online, a potem osobistego stawiennictwa np. w wyznaczonym urzÚdzie, co bywa
uciÈĝliwe, choÊby dlatego, ĝe w wielu wypadkach wymaga poĂwiÚcenia znacznej
czÚĂci dnia – a takĝe moĝe generowaÊ kolejki w wyznaczonych punkach. Prostym
rozwiÈzaniem problemu mogïoby byÊ np. rozszerzenie liczby banków, których
klienci mogliby swojÈ toĝsamoĂÊ uwierzytelniaÊ online.
KolejnÈ kwestiÈ budzÈcÈ moje wÈtpliwoĂci jest konstrukcja i sposób dziaïania e-recepty. Jednym z zaïoĝeñ wdraĝania tej formy recepty byïo wprowadzenie
uïatwieñ dla pacjentów, tymczasem okazuje siÚ, ĝe polska recepta elektroniczna
tak naprawdÚ niewiele róĝni siÚ od tej tradycyjnej. OczywiĂcie in plus naleĝy zaliczyÊ moĝliwoĂÊ przechowywania recepty w systemie, co powoduje, ĝe jest ona
wbkaĝdej chwili dostÚpna, jednak in minus kwalifikuje siÚ koniecznoĂÊ posiadania
ze sobÈ urzÈdzenia stanowiÈcego noĂnik e-recepty (np. smartfon) bÈdě wydruku
e-recepty. RozwiÈzania stosowane w innych krajach wydajÈ siÚ zdecydowanie bardziej przyjazne dla pacjenta. Przykïadowo, w Szwecji e-recepta wystawiona przez
lekarza jest natychmiast automatycznie przesyïana do ogólnokrajowej bazy, z której korzystajÈ wszystkie apteki na terenie kraju. Wykupienie leków nie wymaga od
pacjenta posiadania niczego poza dokumentem poĂwiadczajÈcym jego toĝsamoĂÊ.
W dowolnej aptece na terenie caïej Szwecji osoba uprawniona, tzn. pacjent lub
inna osoba, która okaĝe dokument toĝsamoĂci pacjenta oraz swój wïasny, moĝe
wykupiÊ leki, które zostaïy udostÚpnione jej w systemie. Takĝe w przypadku dïugotrwaïego leczenia, na podstawie stosownej adnotacji lekarza, recepty sÈ automatycznie odnawiane przez system, przez caïy czas okreĂlony w tej adnotacji.
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AnalizujÈc stronÚ internetowÈ Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony
Zdrowia, natknÚïam siÚ na projekty systemów, które np. majÈ na celu kontrolÚ
bÈdě teĝ ewidencjonowanie obrotu produktami leczniczymi. ZaskakujÈcy jest jednak brak projektów systemów skierowanych np. do lekarzy, które mogïyby uïatwiÊ i znacznie przyspieszyÊ proces tworzenia e-recepty. W Polsce nadal to lekarz
decyduje np. o refundacji leku, podczas gdy mógïby robiÊ to automatycznie system. Mogïoby to znacznie uïatwiÊ ĝycie i lekarzom, i przede wszystkim pacjentom. JeĂli to system automatycznie ustalaïby poziom refundacji, w zaleĝnoĂci od
danych przypisanych pacjentowi, wówczas np. darmowe leki dla seniora mogïyby
takĝe byÊ wypisane przez specjalistÚ, a pacjent nie musiaïby iĂÊ ze wskazaniem
od specjalisty do lekarza rodzinnego tylko po to, aby otrzymaÊ przysïugujÈcÈ mu
darmowÈ receptÚ. Ten sam system mógïby np. sugerowaÊ dawkowanie leku,
które lekarz musiaïby zatwierdziÊ lub zmieniÊ. Zarówno w USA, jak i w Szwecji
funkcjonujÈ takie systemy merytorycznego wsparcia, a lekarz stanowi koñcowe
ogniwo kontroli nad „propozycjami” systemu. Takie rozwiÈzania powodujÈ zredukowanie bïÚdów medycznych i zmniejszajÈ ryzyko dla pacjenta. ByÊ moĝe rozwiÈzania takie pojawiÈ siÚ w póěniejszej fazie wdraĝania e-recepty w Polsce, jednak
w chwili obecnej ich brak stanowi pewnÈ lukÚ w zaprojektowanym systemie.
Warto takĝe wspomnieÊ o odbiorze leków wydawanych za pomocÈ elektronicznych recept. Niestety proponowane w Polsce rozwiÈzanie wydaje siÚ nie do
koñca dopracowane. Aby odebraÊ leki, pacjent musi mieÊ ze sobÈ wydrukowanÈ
e-receptÚ (czyli jest tak jak do tej pory) lub posiadaÊ ze sobÈ jej noĂnik (np. smartfon). BiorÈc pod uwagÚ, ĝe duĝa czÚĂÊ spoïeczeñstwa, w tym duĝa grupa seniorów,
to tzw. osoby wykluczone cyfrowo – które nie majÈ dostÚpu lub nie umiejÈ posïugiwaÊ siÚ nowoczesnÈ technologiÈ – moĝe okazaÊ siÚ, ĝe osoby, które powinny
zbe-recepty korzystaÊ najczÚĂciej, sÈ tej moĝliwoĂci pozbawione. Niestety w przypadku osób wykluczonych cyfrowo dostÚp do wiÚkszoĂci udogodnieñ, z których
mogïyby korzystaÊ np. z czyjÈĂ pomocÈ, jest znacznie utrudniony, chociaĝby ze
wzglÚdu na sposób, w jaki uzyskaÊ moĝna Profil Zaufany ePUAP, niezbÚdny do
korzystania z systemów informatycznych w sektorze ochronie zdrowia.
KolejnÈ kwestiÈ jest dawkowanie leku, które dostÚpne jest na e-recepcie.
Jest zatem kaĝdorazowo moĝliwe do sprawdzenia w systemie, jeĂli pacjent ma
konto w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta. Problem powstaje w chwili, gdy
pacjent takiego konta nie ma i korzysta wyïÈcznie z wydrukowanej e-recepty.
Prostym rozwiÈzaniem w tej sytuacji, mogïoby byÊ wprowadzenie obowiÈzku
drukowania przez system apteczny kartki z dawkowaniem (i np. danymi pacjenta
w celu unikniÚcia pomyïek, jeĂli w gospodarstwie domowym przebywa wiÚcej
osób, które zaĝywajÈ leki), przyklejanej do opakowania leku – tak jak jest to praktykowane w wielu innych krajach, np. USA czy Szwecji.
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Czy zatem e-recepta w formie projektowanej i wdraĝanej w Polsce stanowi
uïatwienie dla np. osób schorowanych i starszych? Wydaje siÚ, ĝe nie. PamiÚtaÊ
jednak naleĝy, ĝe e-recepta tak naprawdÚ ciÈgle jest w fazie testów. Najbliĝsze lata
pokaĝÈ, czy i jak elektroniczna recepta sprawdziïa siÚ w Polsce.
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