Sopot, dnia 1 lipca 2021 r.
Sygn.: 025929

OPINIA PRAWNA
Przedmiot opinii:
1. Czy lekarz prowadzący indywidualną praktykę lekarską nieposiadający umowy z NFZ ma
obowiązek raportowania zdarzeń medycznych do systemu P1?

Wnioski i rekomendacje:
Przez usługodawcę zobowiązanego od dnia 1 lipca 2021 r. do przekazywania do SIM danych zdarzenia
medycznego należy rozumieć m. in. podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej. Podmiotami takimi są zarówno lekarze wykonujący zawód w ramach
działalności leczniczej jako praktykę zawodową, jak i podmioty lecznicze. Bez znaczenia dla obowiązku
przekazywania do SIM danych zdarzenia medycznego pozostaje to, czy usługodawca ma zawarty
kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Raportowania zdarzeń medycznych dokonuje się za
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pośrednictwem Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o
Zdarzeniach Medycznych, czyli tzw. systemu P1.
Oznacza to, że na zadane pytanie należy odpowiedzieć twierdząco.
W przypadku, gdy w Państwa sprawie niezbędna będzie pomoc Adwokatów lub Radców Prawnych
z Kancelarii Lex Secure - należy skontaktować się bezpośrednio z 24h Infolinią prawną pod numerem
telefonu +48 501 538 539 lub e-mail: prawnik@opiekaprawna.pl
Jednocześnie zachęcamy do śledzenia i polubienia profilu Lex Secure dostępnego na stronie
https://www.linkedin.com/company/lexsecure, gdzie codziennie pojawiają się nowe
informacje prawne.

Podstawy prawne:
1. Art. 2 pkt 15, art. 56 ust. 2a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie
zdrowia (t.j. Dz.U.2021.666 ze zm.);
2. Art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2020.1398 ze zm.).

Stan prawny:
Na wstępie należy wskazać, że zgodnie z art. 56 ust. 2a ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia
(dalej jako u.s.i.), usługodawcy są obowiązani przekazywać do SIM dane zdarzenia
medycznego przetwarzanego w systemie informacji od dnia 1 lipca 2021 r.
Definicja usługodawcy znajduje się w art. 2 pkt 15 u.s.i., zgodnie z którym usługodawcą jest
świadczeniodawca, o którym mowa w art. 5 pkt 41 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, oraz aptekę. Z kolei przepis ten stanowi, że świadczeniodawcą
jest:
a) podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
b) osobę fizyczną inną niż wymieniona w lit. a, która uzyskała fachowe uprawnienia do udzielania
świadczeń zdrowotnych i udziela ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej,
c) podmiot realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne,
d) podmiot udzielający opieki farmaceutycznej, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o zawodzie
farmaceuty.
Zatem przez usługodawcę zobowiązanego od dnia 1 lipca 2021 r. do przekazywania do SIM danych
zdarzenia medycznego należy rozumieć m.in. podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej. Podmiotami takimi są zarówno lekarze wykonujący zawód w ramach
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działalności leczniczej jako praktykę zawodową, jak i podmioty lecznicze. Bez znaczenia dla obowiązku
przekazywania do SIM danych zdarzenia medycznego pozostaje to, czy usługodawca ma zawarty
kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Raportowania zdarzeń medycznych dokonuje się za
pośrednictwem Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o
Zdarzeniach Medycznych, czyli tzw. systemu P1.
Wobec powyższego, odpowiadając na zadane pytanie, lekarz prowadzący indywidualną praktykę
lekarską, nieposiadający umowy z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jest zobowiązany do
podłączenia się do systemu P1.

Klauzula prawna:
Przygotowując niniejszą Opinię prawną przeanalizowano i polegano wyłącznie na informacjach
otrzymanych od Klientki. Nie badano ani nie weryfikowano prawdziwości przedstawionego stanu
faktycznego. Sporządzający niniejszą Opinię prawną zastrzega sobie prawo weryfikacji niniejszego
opracowania w przypadku ujawnienia faktów nieznanych mu w momencie jego sporządzenia.
Niniejszą Opinię prawną wydaje się do wiadomości Klientki, bez prawa do publikacji przez Klientkę.
Opinia prawna dotyczy wyłącznie kwestii w niej określonych i nie może być interpretowana jako
obejmująca, w tym przez domniemanie, inne, niewspomniane w niej kwestie.
W niniejszej Opinii prawnej zaprezentowano niezależną, subiektywną ocenę sporządzającego, dotyczącą
prawnych aspektów przedmiotu analizy. W szczególności ocena prawna przedstawiona
w Opinii prawnej nie daje gwarancji wyniku danej sprawy w przypadku skierowania jej na drogę
postępowania sądowego lub administracyjnego.
Z poważaniem
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