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Dotyczy: zorganizowania lokalnej akcji informacyjnej dotyczącej e-recept skierowanej do osób starszych. 

Szanowny Panie Prezydencie, 

Od dnia 8 stycznia 2020 roku pacjenci będą otrzymywali wyłącznie receptę wystawioną elektronicznie, co jest 
wynikiem zmiany przepisów, a w szczególności ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 
zdrowia. 
Na portalu pacjent.gov.pl zamieszczono komunikat, że e-receptę będzie można zrealizować przy wykorzystaniu 
telefonu komórkowego (sms) lub urządzenia z dostępem do Internetu (adres e-mail) po uprzednim założeniu 
Internetowego Konta Pacjenta, które z kolei wymaga posiadania profilu zaufanego. 

W związku z powyższym konieczne jest informowanie o nowych zasadach realizacji recept szczególnie pacjentów-
seniorów, dla których wprowadzone zmiany mogą stanowić problem. 

W 2016 r. liczba ludności Polski wynosiła 38,4 min, w tym prawie 9,1 min stanowiły osoby w wieku 60 lat lub więcej 
(23,6%). Z tego wynika, że osoby starsze stanowią bardzo liczną grupę pacjentów, a co za tym idzie są i będą 
najliczniejszą grupą osób korzystających z e-recept. 

Brak odpowiedniej wiedzy, a także niewysokie kompetencje cyfrowe lub wręcz ich brak mogą powodować, że 
wprowadzone zmiany będą wzbudzały u seniorów obawy i poczucie wykluczenia. 

Mając na uwadze powyższe, w celu podniesienia świadomości pacjentów-seniorów w zakresie e-recept, 
sprawniejszego wdrożenie nowych rozwiązań oraz zapobiegnięcia ewentualnym niepożądanym konsekwencjom 
wynikającym z cyfryzacji służby zdrowia wnioskuję o zorganizowanie lokalnej akcji informacyjnej dotyczącej 
e-recept skierowanej do osób starszych. 

Jednocześnie proponuję włączenie w to przedsięwzięcie organizacji pozarządowych i innych podmiotów 
działających na rzecz seniorów. 

Uprzejmie proszę o pozytywne ustosunkowanie się do przedmiotowego sprawy. 

Z wyrazami szacunku 

http://pacjent.gov.pl
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W odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 28 listopada 2019 r. informuje że Gmina 

Miasto Zgierz razem z Miejskim Zespołem Przychodni Rejonowych w Zgierzu we współpracy 

z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przeprowadziła kampanię informacyjno-

szkoleniową skierowaną do lekarzy oraz przedstawicieli branży medycznej. W dniu 25 września 

2019 odbyło się spotkanie w przedmiotowej sprawie: 

https^/przychodnie.zgier/.pl/wp-content/uploads^O^/Og/szkolenie-erecepty.pdf 

Nie są to jedyne działania, ponieważ, od nowego roku planujemy umieszczać jest na stronie miasta 

oraz portalach społecznościowych informacje o sposobie korzystania i realizacji e- recept co 

zresztą miało już miejsce w przeszłości: 

%C5%82atwv-dost%C4%99p-do-danvch-medvcznvch 

Pragnę również poinformować, że osoby nie posiadające konta elektronicznego wymagającego 

profilu zaufanego będą mogły nadal bez żadnych przeszkód otrzymywać w roku 2020 wydruk 

recepty. Elektroniczny odpowiednik papierowej recepty ma ułatwić przepływ informacji o lekach, 

receptach i działaniach lekarzy do czego będziemy zachęcać naszych mieszkańców. 

Po umieszczeniu informacji na stronie miasta będziemy zachęcać organizacje oraz inne podmiot) 

działające na rzecz seniorów do przekazywania tych informacji na swoich stronach internetowych 

oraz spotkaniach. ^ * \ 

http://miasto.zaierz.pl/pl/content/internetowe-konlo-pacieiUa-'Nll-2"(>8()%93-szvbki-i-

http://miasto.zaierz.pl/pl/content/internetowe-konlo-pacieiUa-'Nll-2%22(%3e8()%93-szvbki-i-

