
Na podstawie  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 sierpnia 2020 r.
w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej 
ustala się zasady udzielania teleporady w Przychodni Zator.

Zgodnie ze rekomendacją krajowego konsultanta ds. medycyny rodzinnej, wizytę 
w poradni powinien poprzedzić wywiad telefoniczny z pacjentem, po którym lekarz 
zdecyduje, czy wizyta na miejscu w poradni jest konieczna, czy wystarczy teleporada.

Podczas wywiadu telefonicznego lekarz ocenia, czy:

• pacjent nie jest zakażony koronawirusem 
• problemy zdrowotne pacjenta wymagają wizyty w poradni, czy będzie można pomóc 

mu podczas rozmowy telefonicznej 
• nie ma do czynienia ze stanem zagrożenia życia. 

Wizyta w poradni z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

Jeśli wizyta w gabinecie lekarza POZ okaże się konieczna, wtedy przed wejściem do 
gabinetu pacjent powinien:

• zasłonić usta i nos maseczką 
• odkazić ręce 
• mieć zmierzoną temperaturę. 

Teleporada nie może skutkować pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta

Zdalne konsultacje z pacjentem można realizować gdy:

• teleporada nie skutkuje pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta ze względu na 
opóźnienie rozpoznania stanu chorobowego lub brak zastosowania właściwego 
postępowania diagnostyczno-leczniczego, 

• pacjent otrzyma wystarczającą pomoc zdalnie, bez konieczności osobistego kontaktu 
z lekarzem. 

Zasady:

✔ teleporada realizowana jest telefonicznie;
✔ termin (dzień i przybliżona godzina) ustalany jest w rejestracji przychodni zgodnie 

z harmonogramem pracy poszczególnych poradni;
✔ w ustalonym terminie personel kontaktuje się z pacjentem telefonicznie – połączenie 

realizowane jest z numeru zastrzeżonego więc wymagana jest ze strony pacjenta
możliwość odbioru takich  połączeń;

✔ przed udzieleniem świadczenia następuje potwierdzenie przez osobę udzielającą 
teleporady tożsamości pacjenta na podstawie danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 849), przekazanych przez niego za pośrednictwem systemów 



teleinformatycznych lub systemów łączności oraz:

a) na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru,
o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece 
zdrowotnej, lub 
b) przy wykorzystaniu elektronicznego konta pacjenta utworzonego w wyniku 
potwierdzenia jego tożsamości osobiście lub w sposób określony w art. 20a ust. 1 pkt 
1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695);

✔ teleporada skutkuje jej anulowaniem po podjęciu co najmniej trzykrotnej próby 
kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut;

✔ w przypadku gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne 
nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady, wtedy podczas rozmowy 
ustalany jest termin skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w 
bezpośrednim kontakcie z pacjentem;

✔ odbiór e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne następuje po 
przesłaniu informacji z kodami odbioru za pośrednictwem IKP (Internetowe Konto 
Pacjenta), SMS lub email zgodnego z danymi zawartymi w dokumentacji medycznej, 
istnieje możliwość odbioru dokumentów w rejestracji przychodni;

✔ zlecenia na badania laboratoryjne przekazywane są elektronicznie do punktu pobrań;
✔ zlecenia na wykonanie badań obrazowych (rtg, USG) są do odbioru w rejestracji 

przychodni.


