Art.9b ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

Art. 9b. [Udostępnienie narzędzia informatycznego do określania na recepcie
elektronicznej odpłatności za refundowany lek, środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny]
Jednostka podległa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwa w zakresie
systemów informacyjnych ochrony zdrowia udostępnia nieodpłatnie narzędzie
informatyczne przeznaczone do określania odpłatności, o których mowa w art. 6 ust.
2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 784, 999 i 1096), na recepcie w postaci elektronicznej. Minister właściwy do
spraw zdrowia zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej tego ministra dane
pozwalające na utworzenie w systemie teleinformatycznym usługodawcy tego
narzędzia oraz jego aktualizacje.

Z uzasadnienia do projektu ustawy wprowadzającej ten przepis:
Jednocześnie, w art. 9b ustawy o systemie przewiduje się, że CSIOZ udostępni narzędzie
informatyczne przeznaczone do określania odpłatności, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o
refundacji, na recepcie w postaci elektronicznej. Osoby uprawnione do wystawiania recept na leki
objęte refundacją, potrzebują informacji o liście leków i opakowań objętych refundacją, zakresie
wskazań objętych refundacją. W celu usprawnienia określenia poziomu refundacji niezbędne dane
zostaną przygotowane według struktury umożliwiającej zbudowanie funkcjonalnej i prostej
wyszukiwarki leków wraz z możliwością określenia wskazań. Ponadto zakres informacyjny zostanie
uzupełniony wskazaniami zawartymi w charakterystykach produktów leczniczych. Proponuje się, że
minister właściwy do spraw zdrowia będzie zamieszczał w Biuletynie Informacji Publicznej dane
pozwalające na utworzenie w systemie teleinformatycznym usługodawcy tego rozwiązania, a
następnie jego aktualizowanie. Z uwagi na publikację przedmiotowych danych, dostawcy lokalnych
systemów informatycznych, np. systemów gabinetowych, będą więc mogli stworzyć odpowiedni
moduł umożliwiający przy wystawianiu e-recepty na określanie odpłatności. Ponadto odpowiedni
moduł zostanie wdrożony w ramach tzw. Aplikacji Gabinet, będącej bezpłatną aplikacją dla
usługodawców, udostępnioną przez CSIOZ, na potrzeby wystawiania e-recept i e-skierowań. Pierwsze
zamieszczenie ww. danych przez ministra właściwego do spraw zdrowia w Biuletynie Informacji
Publicznej nastąpi, nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. (art. 29 ust. 2 projektu ustawy). W
przypadku skorzystania przez lekarza lub pielęgniarkę z przedmiotowego narzędzia, lekarz,
pielęgniarka i świadczeniodawca nie będą ponosić odpowiedzialności za skutki błędnego działania
ww. narzędzia, polegającego na nieprawidłowym określeniu odpłatności w związku z rozbieżnością
danych zawartych w tym narzędziu a przepisami prawa, w tym w szczególności z wykazami, o których

mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji, ustawą o refundacji i ustawą o świadczeniach (art. 45 ust.
2c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz art. 15a ust. 4b ustawy
z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 576 i 577)). W
konsekwencji proponuje się również zmianę art. 37 ust. 6 ustawy o refundacji polegającą na
wprowadzeniu obowiązku ogłaszania ww. wykazów co najmniej na 7 dni przed dniem, na który
określa się wykazy. Ww. zmiana wejdzie w życie z dniem 1 grudnia 2019 r. Powyższe jest istotne dla
umożliwienia dokonywania aktualizacji danych niezbędnych do prawidłowego działania ww.
narzędzia. Odpowiednio dostosowano też terminologię w art. 37 ust. 8 ustawy o refundacji.”
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