
 

W roku 2020 i 2021 wprowadzany jest w Polsce system elektronicznej wymiany informacji w opiece 

medycznej. Ma na celu zastąpić papierowe dokumenty, tam gdzie to możliwe, celowe, praktyczne i 

potrzebne dla wszystkich korzystających i pracujących w usługach medycznych. To dobre zmiany. Od 

2020 roku mamy w praktyce tzw. e-receptę oraz e-zwolnienie lekarskie. W 2021 roku wejdzie e-

skierowanie. Całość systemu opisana jest w dokumentach poniżej. W sumie działa to tak, że np. lekarz 

wpisuje informację do komputera w swoim gabinecie, wysyła ją do centralnego komputera 

(zarządzanego i nadzorowanego przez Ministerstwo Zdrowia, a więc z zachowaniem bezpieczeństwa 

danych na najwyższym poziomie, gwarantowanym przez Państwo), a stamtąd konkretna informacja 

trafia do apteki, do ZUS-u, do pacjenta (czyli indywidualne konto pacjenta, w tym np. na jego smartfon, 

komputer), do szpitala, do innej przychodni, czy też do zakładu rehabilitacyjnego, pracowni RTG lub 

laboratorium. Bez papieru. To co pacjent otrzymuje to swój KOD, czyli NUMER DOSTĘPU. I z tym 

numerem-kodem zgłasza się do wybranego przez siebie miejsca, aby zrealizować to na co został mu 

wystawiony konkretny dokument elektroniczny. Byłoby wspaniale, gdyby wszyscy pacjenci 

zintegrowali swoje urządzenie elektroniczne, np. smartfony z systemem e-zdrowie, gdyż wówczas 

nawet nie musieliby zapamiętywać (zapisywać) sobie gdzieś tego kodu-numeru a byłby on wysyłany 

SMS-em, czy e-mailem. Oczywiście nie ma takiego obowiązku, nie wszyscy też mają telefony 

komórkowe, czy komputer. Żyjemy w wolnym kraju. Ale trzeba przyznać, że idzie nowe! Dobra zmiana 

jednak! Mimo początkowych oporów z e-receptą zarówno ze strony lekarzy, aptek jak i pacjentów 

dzisiaj pod koniec 2020 roku, w czasach pandemii koronawirusa (kiedy to piszę) doceniamy e-receptę, 

czy e-zwolnienie wysyłane do ZUS w ciągu kilku sekund po wizycie u lekarza. Papier będzie oczywiście 

dozwolony, jako zabezpieczenie na wypadek braku prądu, czy awarii komputera, albo na wizycie 

domowej. Proszę się więc nie martwić i nie zżymać na system, na medyków, na dobrą zmianę. Idziemy 

razem ku nowoczesnym systemom mającym pomóc, usprawnić, ulepszyć, ale – na szczęście - nie 

zastąpić lekarzy, pielęgniarki, czy innych medyków. E-zdrowie to tylko narzędzie. Medycyna pozostała. 

Zachęcam do zintegrowania swojego telefonu z indywidualnym kontem pacjenta. Wygoda bezcenna. 

Dr n. med. Mirosław Mastej 

Jasło, 15 grudnia 2020 r. 

 

e  zdrowie
Centrum Zdrowia Dr Mastej

2021



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 


