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Janusz Cieszyński:

Prawie 100 proc. zwolnień lekarskich
wystawianych jest w wersji elektronicznej

Fot. MedExpress TV

- Do dziś wystawiono 2,3 mln e-recept - powiedział podczas konferencji prasowej wiceminister
zdrowia Janusz Cieszyński.
W środę w Ministerstwie Cyfryzacji odbyła się konferencja prasowa, w której udział wzięli: minister
cyfryzacji Marek Zagórski, wiceminister cyfryzacji Wanda Buk oraz wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.
Tematem spotkania była prezentacja głównych wniosków z badania opinii publicznej „E-Polacy. Co robimy
w Internecie”.
Z przeprowadzonego badania wynika, że ponad 80 proc. Polaków korzysta z internetu, a blisko 90 proc. z
nich sądzi, że dzięki dostępowi do sieci ich życie jest łatwiejsze.
- W pierwszych sześciu miesiącach tego roku ponad 1 250 000 Polaków założyło Proﬁl Zaufany. To
dotychczasowy rekord, a na tym nie koniec - powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski. - W ciągu
pierwszej połowy tego roku Polacy zgłosili narodziny niemal 20 tysięcy dzieci, wysłali ponad 220 tysięcy
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pism do urzędów, złożyli niemal 75 tysięcy wniosków o dowód osobisty, a ponad 27 tysięcy razy skorzystali
z usługi meldunkowej. Wszystko to bez wizyty w urzędzie - w pełni online - dodał.
Internet jest szczególnie istotny dla mieszkańców terenów wiejskich oraz małych i średnich miast - wynika
z badania „Internet w życiu Polaków” przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji. Internet
towarzyszy prawie każdemu z nas. Zgodnie z zaprezentowanymi w środę wynikami badań - korzysta z
niego aż 84 proc. Polaków.
- Z badań wynika, że aż 91 proc. lekarzy korzysta z internetu. W drugiej kolejności są rolnicy i nauczyciele,
osoby niepełnosprawne - tłumaczył Zagórski.
Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński powiedział podczas konferencji, że internet pełni bardzo ważną
funkcję w życiu społeczeństwa. Tłumaczył, że do dziś wystawiono 2,3 mln e-recept. - Prawie 100 proc.
zwolnień lekarskich jest wystawianych w wersji elektronicznej - zaznaczył.
Wiceminister zdrowia powiedział, że internet pełni istotną funkcję w pracy lekarza. To właśnie za jego
pośrednictwem medycy sprawdzają nazwy leków i ich dawki, informacje o poziomie refundacji, wymieniają
się doświadczeniami. W przyszłości lekarze będą realizować także przez internet e-recepty. Za pomocą
internetu będzie odbywać się zarządzanie kolejkami pacjentów i zapisami do lekarzy. Będą portale z
wiarygodnymi informacjami dla pacjentów, modelowane fora, gdzie pacjenci będą mogli wymieniać się
doświadczeniami.
Według planów MZ do końca 2019 roku ma powstać 10 mln Internetowych Kont Pacjenta.
Badani mają poczucie, że już naprawdę wiele spraw urzędowych można załatwić przez internet (m.in.
podatki, wnioski o dowód). Polacy chcą jednak jeszcze więcej i jeszcze częściej korzystać z tego, co daje im
Internet, w tym e-administracja.
Najwięcej, bo aż 34 proc. badanych uważa, że w większym stopniu powinniśmy wykorzystywać Internet w
obszarze zdrowia i e-medycyny. Zdaniem takiego samego odsetka respondentów - digitalizacja w jeszcze
większym stopniu powinna objąć administrację państwową i usługi dla obywateli. 30 proc. chce większego
wykorzystania Internetu w edukacji.
Polacy surfują w sieci przede wszystkim na telefonach komórkowych (86 proc. korzystających). Mając do
wyboru tylko jedno urządzenie, na którym mogliby mieć dostęp do Internetu, co drugi ankietowany (52
proc.) wybrałby smartfona.
Tylko co czwarty (28 proc.) postawiłby na laptopa. Internet mobilny najczęściej jest wykorzystywany przez
mieszkańców wsi. Z Internetu stacjonarnego najczęściej za to korzystamy w miejscach… pracy.
Badanie przeprowadził Kantar Polska na reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 15+ N=1024 na
zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji.
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