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Projekt

Uchwała Nr …………….
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 21 czerwca  2013 r.

w sprawie obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej 
w postaci elektronicznej

Zapoznawszy się z informacją Naczelnej Izby Kontroli o negatywnych wynikach 

kontroli stopnia przygotowania świadczeniodawców do wdrożenia Systemu 

Informacji Medycznej oraz działań administracji rządowej związanych z budową 

systemu informacji ochrony zdrowia, z której wynika, że  na obecnym etapie prac 

istnieje poważne ryzyko niepowodzenia całego procesu budowy systemu,

biorąc pod uwagę zgłaszane powszechnie przez lekarzy i lekarzy dentystów 

wątpliwości co do stanu przygotowań do uruchomienia Systemu Informacji 

Medycznej, w szczególności brak jasnych i precyzyjnych norm określających 

podstawowe parametry budowanych systemów, oraz obawy, że środowisko lekarskie 

zostanie obarczone obowiązkami, do których spełnienia nie jest przygotowane ze 

względu na nieprawidłowości, które potwierdza kontrola Naczelnej Izby Kontroli,

uznając, że lekarze i lekarze dentyści, a pośrednio również pacjenci nie mogą 

ponosić prawnych i ekonomicznych konsekwencji nieprawidłowo przygotowanego 

Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia,

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do:

1) wystąpienia do Ministra Zdrowia z wnioskiem o udzielenie informacji w sprawie 

stanu przygotowań do wdrożenia Systemu Informacji Medycznej
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2) uzyskania opinii ekspertów zajmujących się zagadnieniem informatyzacji ochrony 

zdrowia, uwzględniającej informacje uzyskane od Ministra Zdrowia, na temat stanu 

przygotowań i ewentualnych zagrożeń dla lekarzy i lekarzy dentystów związanych z 

wprowadzeniem obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci 

elektronicznej 

3) ustalenia na podstawie informacji uzyskanych od podmiotów, o których mowa w 

pkt. 1 i 2, czy nie zachodzi obawa co do prawidłowego uruchomienia w 

przewidzianym terminie Systemu Informacji Medycznej skutkująca brakiem 

możliwości właściwego prowadzenia przez świadczeniodawców dokumentacji 

medycznej w postaci elektronicznej, a w przypadku stwierdzenia takiego ryzyka 

niezwłocznego złożenia w imieniu samorządu lekarskiego wniosku o dokonanie 

nowelizacji ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r.  o systemie informacji w ochronie 

zdrowia polegającej na przesunięciu wejścia w życie przepisów art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4, 

art. 11 oraz art. 50 pkt 1 do czasu, gdy zapewnione zostaną, pod względem 

prawnym i technicznym, właściwe warunki do prowadzenia dokumentacji w postaci 

elektronicznej i wymiany danych zawartych w tej dokumentacji.

§ 2.

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ PREZES

Mariusz Janikowski Maciej Hamankiewicz
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