Warszawa, 11 września 2019

EZP.425.20.2019.MS
Szanowni Państwo
Świadczeniodawcy

Szanowni Państwo,
pragnę poinformować, że 7 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 sierpnia 2019 r.
o zmianie ustawy w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz. U. poz. 1590).
Wśród zmian wprowadzonych przedmiotową nowelizacją jest również wprowadzenie w art. 50
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych możliwości ustalania tożsamości pacjentów ubiegających się
o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przy użyciu dokumentu elektronicznego przez
okazanie tego dokumentu na ekranie urządzenia mobilnego osobie stwierdzającej tożsamość.
Tym samym wprowadzono możliwość wylegitymowania się przez pacjenta usługą mTożsamość,
która w takim przypadku staje się elektronicznym odpowiednikiem dowodu osobistego na
urządzeniu mobilnym. Ten nowy sposób ustalania tożsamości pacjentów w podmiotach
wykonujących działalność leczniczą jest prawnie dopuszczalny i nie będzie kwestionowany przez
odziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia.
Warto zwrócić uwagę, że wskazany sposób identyfikacji pacjenta jest wystarczający do ustalenia
jego tożsamości na potrzeby wykazania przez niego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Nie
ma konieczności sprawdzenia przez świadczeniodawcę tożsamości pacjenta przy użyciu
narzędzia mWeryfikator (III poziom weryfikacji – kryptograficzny), a więc świadczeniodawca
będzie mógł poprzestać na pierwszym poziomie weryfikacji dokumentu, chyba że poweźmie
wątpliwości co do prawdziwości danych wyświetlanych na urządzeniu mobilnym. W przypadku
podmiotów realizujących świadczenia finansowane ze środków publicznych zrównano prawnie
okazanie dowodu osobistego z okazaniem dokumentu elektronicznego na ekranie urządzenia
mobilnego osobie stwierdzającej tożsamość. Nie ma zatem konieczności, aby pacjent ubiegający
się o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej legitymował się dowodem osobistym lub
paszportem, wystarczy bowiem urządzenie mobilne z aktywną usługą mTożsamość. W wielu
przypadkach może okazać się to dużym udogodnieniem dla pacjentów. Mogą oni się bowiem
spodziewać, że tak jak w innych obszarach usług publicznych (np. poczta, kolej) będą mogli

wylegitymować się, na potrzeby ustalenia tożsamości, dokumentem elektronicznym
wyświetlanym na swoim smartfonie.
Mając powyższe na uwadze, zwracam się z prośbą o uwzględnienie w kierowanych przez
Państwa podmiotach wykonujących działalność leczniczą nowego sposobu ustalenia tożsamości
pacjentów w kontekście wykazania przez nich prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, opartego
na funkcjonalności mDokumentów.
Jednocześnie informuję, że w siedzibach oddziałów wojewódzkich NFZ dostępne są naklejki
informujące o możliwości skorzystania przez pacjentów z usługi mTożsamość. Zachęcam
Państwa do ich umieszczenia w widocznych miejscach w Państwa placówkach.

Z poważaniem,

Janusz Cieszyński
Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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