Warunki korzystania z narzędzia informatycznego służącego określeniu odpłatności na recepcie
elektronicznej
§ 1.
Niniejszy dokument określa warunki korzystania z narzędzia informatycznego służącego określeniu
odpłatności na recepcie elektronicznej, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r.
o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 408, z późn.zm.), zwanego dalej
„narzędziem”.
§ 2.
1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z narzędzia w sposób zgodny z obowiązującym
prawem, normami społecznymi oraz postanowieniami niniejszych warunków.
2. Korzystanie z narzędzia jest bezpłatne.
3. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku
dokonania modyfikacji w narzędziu przez Użytkownika.
4. Zgodnie z art. 45 ust. 2c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.
U. z 2019 r. poz. 537, z późn. zm.) „lekarz i świadczeniodawca nie ponoszą odpowiedzialności za
skutki błędnego działania narzędzia informatycznego, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 28
kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, polegającego na nieprawidłowym
określeniu odpłatności w związku z rozbieżnością danych zawartych w narzędziu a przepisami
prawa, w szczególności z wykazami, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r.
o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 784, z późn, zm.)”.
5. Zwolnienie z odpowiedzialności, o której mowa w ust. 4, będzie miało miejsce w sytuacji gdy
łącznie z receptą elektroniczną przekazywaną do Systemu P1 będzie przekazywany również
identyfikator wskazania.
§ 3.
1. Niniejsze warunki obowiązują od dnia opublikowania.
2. Warunki są udostępnione nieodpłatnie w postaci umożliwiającej ich pobranie, utrwalenie
i wydrukowanie.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami stosuje się przepisy obowiązującego
prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1145, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.).

4. Niniejsze Warunki mogą być w każdym czasie i w dowolnym zakresie zmieniane. Zmiany
obowiązują od momentu ich opublikowania.

