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Szanowny Panie Prezesie, 

w odpowiedzi na pismo znak: SRF.177.2020.TN.1, w sprawie katalogu świadczeń opieki 

zdrowotnej, dla których skierowania są wystawiane w postaci elektronicznej w Systemie 

Informacji Medycznej, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie 

skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej 

(Dz. U. poz. 711, z późn. zm.), którego treść uległa zmianie w wyniku nowelizacji 

przedmiotowego rozporządzenia dokonanej rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 

28 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rozporządzenie w sprawie 

skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej 

(Dz. U. poz. 2414), skierowania w postaci elektronicznej są wystawiane na:

1) ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków 

publicznych, o których mowa w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

z wyłączeniem porady specjalistycznej – logopedia, o której mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 31d tej ustawy, 

2) leczenie szpitalne w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej,

3) badania  medycyny nuklearnej oraz badania tomografii komputerowej 

finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki 

publiczne,
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4) badania rezonansu magnetycznego, badania endoskopowe przewodu 

pokarmowego oraz badania echokardiograficzne płodu finansowane  ze środków 

publicznych. 

W tym miejscu należy podkreślić, że jako ambulatoryjne świadczenia zdrowotne 

o których mowa w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych należy rozumieć świadczenia 

określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 357, z późn. zm.). Mając zatem powyższe na uwadze, należy przesądzić, 

iż przepisy regulujące wystawianie e-skierowań nie znajdą zastosowania do świadczeń 

zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Aktualnie trwają prace nad rozszerzeniem zakresu ww. rozporządzenia o świadczenia 

zdrowotne z zakresu psychiatrii oraz rehabilitacji. Niemniej jednak z uwagi na fakt, 

iż proces deweloperski elektronizacji skierowań w odniesieniu do kolejnych świadczeń 

opieki zdrowotnej jest długotrwały, bowiem skuteczne ich wdrożenie wymaga 

odpowiednio zaplanowanego procesu przygotowawczego, jak również podjęcia szeregu 

działań techniczno-wdrożeniowych, na ten moment niemożliwym jest wskazanie 

przybliżonej daty ukończenia przedmiotowych prac.  Warto także podkreślić, iż finalnie 

obowiązek wystawiania oraz realizacji skierowań w postaci elektronicznej w Systemie 

Informacji Medycznej swoim zakresem będzie obejmować wszystkie świadczenia 

zdrowotne.  

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Anna Goławska

Podsekretarz Stanu
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