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Warszawa, 26 października 2020 r. 

 

 

 

Anna Goławska 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

 

Szanowna Pani Minister! 

Uprzejmie proszę o przyjęcie gratulacji w związku z powołaniem na stanowisko Podsekretarza Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia. Jesteśmy głęboko przekonani, że informatyzacja systemu ochrony zdrowia 
oraz zadania, które przed Panią postawiono, są jednym z najważniejszych wyzwań na drodze do 
kreowania dobrej polityki publicznej w tym obszarze. Deklarujemy swoje wsparcie dla transformacji 
systemu w kierunku wykorzystania e-zdrowia oraz otwartość na dialog dotyczący wypracowania 
rozwiązań, z których skorzystają polscy pacjenci. 

Jednocześnie zwracamy się do Pani o nadanie priorytetu zmianom funkcjonalności platformy P1, 
związanej ze zmianami w ordynacji w ramach programu nieodpłatnego dostępu do leków dla 
pacjentów, którzy ukończyli 75. rok życia. Epidemia COVID-19 jest źródłem bezprecedensowej presji 
również na wdrażanie rozwiązań z zakresu e-zdrowia. Jednym z postulatów naszej organizacji, 
wspieranej przez wiodących ekspertów klinicznych, reprezentujących wiele dziedzin medycyny, było 
umożliwienie ordynacji leków przez pracowników innych niż lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. 
Ustawodawca wprowadził odpowiednie zmiany, obligując instytucje publiczne m.in. do zmian  
w funkcjonalnościach platformy P1, których wprowadzenie jest warunkiem koniecznym realnej 
zmiany. 

Niestety, pomimo jednoznacznego zapisu w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych oraz zobowiązań wynikających z komunikatów 
publikowanych na stronie Ministerstwa Zdrowia, zmiany nie zostały skutecznie wdrożone.  
W dokumencie opublikowanym 22 czerwca br. na stronach rządowych Ministerstwo Zdrowia 
zobowiązało się do dokonania niezbędnych zmian w okresie do 1 października br. Termin ten nie 
został dotrzymany. Zgodnie z treścią komunikatu do czasu wdrożenia tej funkcjonalności „recepty 75+ 
mogą być wystawiane na dotychczasowych zasadach, tj. przez lekarza POZ, który ww. weryfikację może 
przeprowadzić na podstawie analizy prowadzonej dokumentacji medycznej”. Wobec ograniczenia 
dostępności do świadczeń na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, o czym informujemy na 
bieżąco1, oraz konieczności zapewnienia ciągłości procesu terapeutycznego u pacjentów, 

                                                           
1 11 milionów mniej porad w POZ, Fundacja MY Pacjenci, 6 października 2020 r., dostęp elektroniczny: 
https://mypacjenci.org/11-milionow-mniej-porad-w-poz/ 
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przyspieszenie prac nad zmianami nabiera szczególnego znaczenia. Z tego względu apelujemy o jak 
najszybsze zmiany, wynikające z uchwalenia przepisów ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie 
niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia. Prosimy również  
o przesłanie informacji w sprawie: 

1. przyczyny opóźnienia wprowadzenia niezbędnych zmian funkcjonalności platformy P1 dla 
recept 75+ oraz 

2. planowanego terminu wprowadzenia zmian wraz z podaniem ostatecznej daty ich dokonania. 

W przypadku, gdyby uznała Pani za niezbędne spotkanie w celu omówienia sytuacja, pozostajemy 
do dyspozycji. W naszej opinii opisana sprawa ma charakter priorytetowy i jest kluczowa dla setek 
tysięcy pacjentów korzystających z programu nieodpłatnego dostępu do leków dla seniorów. 

Raz jeszcze gratulując, liczymy na współpracę oraz dialog, służący transformacji ochrony zdrowia oraz 
budowania systemu e-zdrowia, przyjaznego polskim pacjentom.  

 

 

Z poważaniem, 

 

 

Magdalena Kołodziej 

Prezes Fundacji MY Pacjenci 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

Adam Niedzielski, Minister Zdrowia. 

Agnieszka Kister, Dyrektor Centrum E-Zdrowia. 

Jadwiga Emilewicz, Wicepremier 

 


