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Elementy e-zdrowia w programie 

pilotażowym POZPLUS – stan aktualny 
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Instrumenty wdrażania e-zdrowia  

 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z 

wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia 

 

 Wystawianie e-recepty, e-skierowania przez asystenta, certyfikat ZUS 

 Likwidacja pieczątek 

 E-recepta  - 365 dni lekarz, 180 dni pielęgniarka/położna 

 Recepty – określanie odpłatności, recepty S również w AOS i 

szpitalach 

 IKP – promocja przez NFZ, zakładanie przez POZ wraz z finansowaniem 

 Deklaracje wyboru przez IKP 

 SIM – dostęp do danych medycznych  - 2021 

 

 

 



Instrumenty wdrażania e-zdrowia  

 Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 61/2019/DAiS oraz 115/2019/DSOZ 

 

 Zwiększenie finansowania za ilość aktywnych kont IKP (POZPLUS 30%) 

 Zwiększenie finansowania za wystawianie e-recept,  

 Premia  za realizację ChUK - profilaktyka 

 Premia dla liderów wdrażania e-zdrowia 

 Zwiększenie finansowania za Akredytacje POZ – opieka zintegrowana 

 Ryczałt dla obszary wiejskie – finansowanie  

 

 

 

 



Instrumenty wdrażania e-zdrowia  

 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki 
zdrowotnej 

 Wprowadza elementy telemedycyny redefiniując :  

 

 poradę lekarską  

 wizytę pielęgniarki POZ 

 wizytę położnej POZ 

 

„udzielanej w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim 
kontakcie ze świadczeniobiorcą lub na odległość przy użyciu 
systemów teleinformatycznych lub systemów łączności”. 

 

 

 



Mierzalne efekty – e-recepta 

INNE PODMIOTY 

99,41% 

POZPLUS 

0,59% 

Procentowy udział podmiotów POZPLUS 

wystawiających e-receptę 

Dane CSIOZ – 12.09.2019 

>4000 podmiotów 

24 z POZPLUS 



Mierzalne efekty – e-recepta 

Dane CSIOZ – 12.09.2019 

INNE PODMIOTY 

91,35% 

POZPLUS 

8,65% 

Procentowy udział wystawionych e-recept przez 

podmioty POZPLUS 

8,4 mln sztuk 

3,8 mln pakietów 

2,2 szt. na pakiet 

 



Mierzalne efekty - IKP 

410 
tys. 

Aktywne 
Internetowe 
Konta Pacjenta 

3,8 
tys. 

W grupie 
POZPLUS 

0,93% 
 IKP u 0,56% 
podmiotów 

Dane CSIOZ – 12.09.2019 



Można lepiej ? 

Systemowo - 
Implementacja rozwiązań 

MZ, NFZ 

W podmiotach – rozwój 
zintegrowanych systemów 

ICT, SWD, BI, CRM  

Edukacja i informacja -  

JST, NGO, pracodawcy 



Dziękuję za uwagę 
Maciej Krok 

 

maciejkrok@kromed.pl 


