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Szanowny Panie Ministrze 

W nawiązaniu do opublikowanego na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej1 (dalej jako: „Projekt”) oraz skierowania Projektu do konsultacji 

publicznych, w imieniu Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Komisji Informatyki i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa 

                                                           
1 Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12343400/12764008/12764009/dokument488986.pdf  

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/516/12343400/12764008/12764009/dokument488986.pdf


 

Kardiologicznego, Polskiej Izby Informatyki Medycznej oraz Polskiego Stowarzyszenia HL7, dalej jako („Wnioskodawcy”), pragniemy przedstawić uwagi dotyczące 

rozwiązań prawnych przewidzianych w Projekcie. 

Projekt wprowadza istotne zmiany w zakresie realizacji teleporady na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej („POZ”), wskazując, że teleporada może być udzielona 

wyłącznie osobom pomiędzy 7. r.ż. a 65. r.ż.2. Zgodnie z uzasadnieniem Projektu, celem wprowadzanych zmian jest zwiększenie dostępu do świadczeń realizowanych 

na poziomie opieki zdrowotnej w bezpośrednim kontakcie z właściwym personelem medycznym.  

W pierwszej kolejności Wnioskodawcy pragną wskazać, że w przypadku świadczeń, które powinny być realizowane w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, kwestia 

ograniczania dostępu do wizyt stacjonarnych poprzez nadużywanie teleporad w POZ może stanowić istotny problem i w razie występowania takich sytuacji należy 

podjąć odpowiednie działania – co powinno nastąpić jednak z poszanowaniem podstawowych zasad udzielania świadczeń zdrowotnych oraz praw pacjenta.  

W ocenie Wnioskodawców projektowane zmiany nie tylko nie rozwiązują utrudnień dotyczących bezpośredniego kontaktu z personelem medyczny (stanowią de facto 

zakaz dla pacjentów do ukończenia 6. r.ż. lub powyżej 65. r.ż.), ale generują istotne zagrożenia zarówno dla zdrowia świadczeniobiorców, jak i organizacji całego 

systemu ochrony zdrowia, które poniżej wskazujemy. 

1. PODSUMOWANIE 

W ocenie Wnioskodawców Projekt w niniejszym kształcie obarczony jest czterema kluczowymi wadami, które przesądzają o negatywnym wpływie Projektu na jakość 

oraz dostępność do świadczeń realizowanych w ramach POZ. 

1.1 Fundamentalne wady Projektu  

 Administracyjny zakaz zamiast kryteriów medycznych: Zakazanie udzielania teleporad w POZ grupie pacjentów do ukończenia 6. r.ż. lub powyżej 65. r.ż. na 

podstawie kryterium wiekowego nie zostało poparte argumentami natury medycznej.  

 Nieuwzględnienie woli pacjenta (lub jego przedstawiciela ustawowego): W proponowanej regulacji pacjent poniżej 7. r.ż. oraz powyżej 65. r.ż. nie ma 

możliwości skorzystania z teleporady, nawet jeśli wyraźnie tego chce (lub chęć taką wyraża jego przedstawiciel ustawowy), lekarz uważa to za słuszne a 

przesłanki medyczne na to pozwalają. W związku z tym arbitralne pozbawienie pacjentów z grupy do ukończenia 6. r.ż. oraz powyżej 65. r.ż. możliwości 

skorzystania z teleporady – stanowi ograniczenie woli pacjenta (lub jego przedstawiciela ustawowego).  

 Wyeliminowanie teleporad w sytuacjach, kiedy jednoznacznie są korzyści i są skuteczniejsze niż wizyta osobista: Zgodnie z założeniami Projektu, wykluczeni 

pacjenci nie będą mogli skorzystać z teleporad również w sytuacji, w której teleporada jest szczególnie korzystna. Niezasadność takiego rozwiązania obrazują 

następujące przykłady: 

                                                           
2 Teleporada w POZ dla osób powyżej 65. r.ż. (oraz dzieci do ukończenia 6 r.ż.) będzie mogła zostać udzielona jedynie w celu wystawienia recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia lub zlecenia 

na zaopatrzenie medyczne jako kontynuacji zaopatrzenia w wyroby. 



 

 brak możliwości skorzystania z teleporady, na podstawie której pacjenci mogą uzyskać skierowanie na badanie diagnostyczne w kierunku wirusa SARS-

CoV-2, stanowi rozwiązanie generujące istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów szczególnie z grupy wiekowej powyżej 65. r.ż. – w tym zakresie 

przewagą teleporady jest bezpieczeństwo epidemiczne; 

 brak możliwości skorzystania z teleporady w przypadkach niewymagających osobistego badania pacjenta, np. omówienia wykonanych wyników badań 

lub uzyskania skierowania na badania kontrolne po potwierdzeniu stanu pacjenta, jak też w przypadkach prostych problemów zdrowotnych, np. 

przeziębienia; 

 brak możliwości skorzystania z teleporady, nawet w drobnych sprawach, które stanowią uzupełnienie i kontynuację dotychczasowej opieki (np. 

udzielenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących zaleceń po wizycie lub odpowiedzi na pytanie dotyczące prawidłowości stosowania leku), co stwarza 

ryzyko nieprzestrzegania zaleceń lub nieprawidłowego stosowania leczenia; 

 ograniczenie dostępu do lekarza osobom z trudnościami w poruszaniu się bądź też mieszkającym w miejscach pozbawionych dogodnej komunikacji 

(które w wielu wypadkach mieszczą się w grupie objętej przewidywanym w Projekcie zakresie ograniczenia teleporad) - uwzględniając, że ci pacjenci 

mają gorsze możliwości dostępu do ochrony zdrowia, pozbawienie ich możliwości korzystania z telemedycyny w dalszym stopniu podniesienie 

nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej.  

 Nieuwzględnienie kluczowych aspektów medycznych: Arbitralne pozbawienie poszczególnych pacjentów możliwości skorzystania z teleporady stanowi 

rozwiązanie, które nie uwzględnia istotnych aspektów dotyczących sprawowania opieki nad pacjentem w sposób adekwatny do problemu zdrowotnego 

świadczeniobiorcy, tj.: 

 zróżnicowania stanów, z którymi pacjenci zgłaszają się do lekarza w trybie teleporady – od wymagających pilnej pomocy medycznej, poprzez 

rejestrowane w planie wizyt w centrum medycznym, aż po mogące podlegać samoobserwacji i ewentualnej ponownej ocenie po uzgodnionym czasie;  

 wartości instruktażu lekarza co do dalszych kroków w sytuacji, gdy pacjent, nie zdając sobie sprawy z powagi swojego stanu, sam zainicjował kontakt 

telemedyczny, zaś lekarz stwierdza stan zagrożenia życia lub zdrowia na początku teleporady – dotyczy to wszystkich grup wiekowych, w tym dzieci i 

seniorów (np. intoksykacje, oparzenia, urazy, ciała obce, ostra reakcja alergiczna, duszność, dolegliwości stenokardialne, zawroty głowy, bóle 

kręgosłupa, kolka nerkowa i wątrobowa, nieżyt żołądkowo-jelitowy, objawy ostrego brzucha, wysoka gorączka u noworodka);  

 skuteczności teleporady we wstępnych fazach infekcji i innych dolegliwości o przebiegu łagodnym – np. instruktaż dotyczący obniżania gorączki, 

ograniczeń dietetycznych, nawadniania doustnego w przebiegu biegunek, leczenia zaparć; 

 obszaru pierwszej pomocy i koordynacji procesu diagnostyczno-leczniczego w zaburzeniach zdrowia psychicznego – depresje, stany lękowe, ostre 

reakcje na stres, myśli samobójcze; teleporada jest preferowana przez pacjentów z tego typu zaburzeniami z uwagi na większe poczucie intymności;  

 wartości teleporady jako wsparcia w diagnostyce różnicowej i monitorowaniu leczenia – możliwość sprawnego podsumowania i omówienia wyników z 

pacjentem, rozszerzenia diagnostyki o kolejne badania w zależności od dotychczasowych wyników, uzgadnianie i planowanie które z kontaktów 

powinny być osobiste, a które telemedyczne;  



 

 przydatności teleporady w angażowaniu pacjenta w podejmowanie decyzji co do sposobu postępowania – możliwości kompleksowego omówienia 

sytuacji medycznej i podjęcia decyzji o rodzaju terapii i terminie jej rozpoczęcia, w szczególności gdy badanie przedmiotowe odbyło się już wcześniej, a 

lokalizacje pacjenta i lekarza dzieli duża odległość;  

 szerokiego spektrum sytuacji w przypadku niemowląt i małych dzieci, gdzie teleporada jest skutecznym i bezpiecznym rozszerzeniem lub uzupełnieniem 

wizyty w poradni dzieci zdrowych np. w zakresie porad laktacyjnych, dietetycznych, dotyczących pielęgnacji niemowląt, szczepień ochronnych, wstępnej 

oceny zaburzeń rozwoju dziecka i zaplanowania kolejnych działań.  

1.2 Naruszenia praw i wolności pacjenta 

W związku z powyższymi wadami należy wskazać na następujące naruszenia praw i wolności pacjenta: 

 Naruszenie zasady równego dostępu do świadczeń finansowanych ze środków publicznych: Brak pozostawienia wyboru pacjentowi może stanowić 

naruszenie konstytucyjnej zasady zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom 

oraz osobom w podeszłym wieku. 

 Naruszenie prawa obywatela do samodecydowania o sobie: Jako że Projekt uniemożliwia realizację teleporady wobec poszczególnych pacjentów nawet w 

sytuacji, w której pacjenci (lub ich przedstawiciele ustawowi) sami wyraźnie oczekują wsparcia medycznego od lekarza POZ w postaci teleporady (a wskazania 

medyczne to umożliwiają), dochodzi do naruszenia art. 31 ust. 1 Konstytucji RP („Wolność człowieka podlega ochronie prawnej”). Niniejsze rozwiązanie 

stanowi de facto zakaz wobec pacjenta do skorzystania ze świadczenia w formie telemedycznej. 

 Naruszenie prawa pacjenta do skorzystania ze świadczeń medycznych w sposób zgodny z aktualną wiedzą medyczną oraz obowiązku lekarza do działania 

w sposób zgodny ze standardami medycznymi: Niniejszy zakaz ma charakter administracyjny – nie ma uzasadnienia medycznego. Forma sprawowania opieki 

wynikać powinna wynikać z problemu zdrowotnego, który ma być przedmiotem świadczenia. Tak wskazują wytyczne medyczne np. rekomendacje zespołu 

eksperckiego pn. Continue Curatio, które określają przypadki, kiedy telewizyta nie może być realizowana, np. w sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia 

(ale zdalny kontakt z lekarzem może być uzasadniony w celu uzyskania informacji co do pierwszych działań przedlekarskich czy przedratowniczych), gdy 

niezbędne jest przeprowadzenie jakiegokolwiek elementu badania przedmiotowego oraz w przypadku noworodków i dzieci poniżej 12 tyg. życia, z objawami 

które niepokoją rodziców oraz w sytuacji, gdy występuje stan pacjenta, który w opinii lekarza prowadzącego wymaga osobistej wizyty pacjenta. Jednocześnie 

ww. wytyczne wskazują wyraźnie, że teleporady w niektórych sytuacjach są wyraźnie wskazane.  

1.3 Dodatkowe negatywne następstwa 

Należy wskazać dodatkowe negatywne następstwa procedowanej zmiany: 

 Wydłużenie czasu na uzyskanie świadczenia zdrowotnego wobec pacjentów wykluczonych z teleporad: Zgodnie z ostatnimi zmianami teleporada ma zostać 

zrealizowana następnego dnia roboczego (zakładając brak możliwości ustalenia późniejszego terminu). Dla wizyt osobistych nie ma takiego wymogu – w 



 

związku z tym, w przypadku wykluczenia pacjenta z możliwości skorzystania teleporady (kiedy jest ono alternatywą dla wizyty osobistej) priorytetowość 

przyjęcia pacjenta spadnie.  

 Dalsza alienacja pacjentów z systemu ochrony zdrowia: Pacjenci (a zwłaszcza seniorzy) mogą mieć również subiektywne niepokoje i obawy co do osobistej 

wizyty w placówce medycznej (należy pamiętać, że grupą, którą najmocniej dotknął COVID-19, co jest zrozumiałe, jest właśnie personel medyczny). Nawet 

jeżeli obawy są na wyrost, to jednak należy je szanować. Bezwzględne nakazanie takiemu pacjentowi skorzystania z wizyty osobistej bez prawa do wyboru 

skorzystania z teleporady może spowodować odwrotny skutek do zamierzonego, tj. doprowadzić do dalszej alienacji pacjentów od służby zdrowia. 

1.4 Propozycja zmian  

W ocenie Wnioskodawców podstawą do zapewnienia pacjentowi odpowiedniej, wysokojakościowej opieki medycznej są jasne, obowiązujące i przestrzegane 

standardy medyczne oraz organizacyjne. W dobie pandemii zostały przygotowane standardy zarówno medyczne, jak i organizacyjne odnośnie do teleporad (w tym 

nowelizowany Standard POZ), które odnoszą się w dużej mierze do zdiagnozowanych problemów z teleporadami. Ponadto NFZ posiada instrumenty umożliwiające 

egzekucję ww. standardów. Jako że problemy występują w dalszym ciągu (bo to uzasadnia dalsze zmiany w standardzie) mogą istnieć deficyty w obszarze 

merytorycznym standardów (np. standardy nie są dostateczne precyzyjne, nie odnoszą się do wszystkich kwestii lub nie akcentują dostatecznie wszystkich kwestii) 

oraz w obszarze stosowania standardów (standardy nie są dostatecznie stosowane przez lekarzy POZ). 

W związku z powyższym konieczne jest zaproponowanie zmian w powyższych obszarach, tj.: 

 Poinformowanie pacjenta o możliwości bezpośredniego kontaktu również w trakcie teleporady: Obecnie informacja o możliwości zgłoszenia woli 

osobistego kontaktu jest umieszczana na stronie internetowej świadczeniodawcy lub w miejscu wykonywania świadczeń. Telefoniczna informacja w tym 

zakresie jest przekazywana wyłącznie na żądanie pacjenta. W celu zwiększenia świadomości pacjentów dotyczącej przysługujących im praw, a co za tym idzie, 

uwzględnienia woli pacjenta dotyczącej preferowanej formy kontaktu, rekomendujemy, by pracownik medyczny udzielający teleporady, również w trakcie 

teleporady domyślnie informował pacjenta o przysługującym mu prawie do zgłoszenia woli osobistego kontaktu z personelem medycznym. 

W ocenie Wnioskodawców, wdrożenie powyższego mechanizmu może zostać osiągnięte poprzez przyjęcie proponowanego (lub zbliżonego) brzmienia §3 pkt 

1 oraz pkt 9 Standardu POZ:  

Obecne brzmienie: Proponowane brzmienie: 

§3 Ustala się standard organizacyjny teleporady udzielanej w ramach POZ, 

który obejmuje: 

1) informowanie przez świadczeniodawcę POZ w miejscu 

wykonywania świadczeń oraz na stronie internetowej tego 

§3 Ustala się standard organizacyjny teleporady udzielanej w ramach POZ, 

który obejmuje: 

1) informowanie przez świadczeniodawcę POZ w miejscu 

wykonywania świadczeń oraz na stronie internetowej tego 



 

świadczeniodawcy, a na żądanie pacjenta również telefonicznie, o 

warunkach udzielania teleporad z uwzględnieniem prawa pacjenta 

do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z 

właściwym personelem medycznym; informacja określa: 

świadczeniodawcy, a na żądanie pacjenta również telefonicznie, o 

warunkach udzielania teleporad z uwzględnieniem prawa pacjenta 

do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z 

właściwym personelem medycznym (przy czym informacja o 

przedmiotowym prawie przekazywana jest również podczas 

teleporady przez osobę udzielającą teleporady); informacja 

określa: 

(…) 

9) poinformowanie przez osobę udzielającą teleporady o prawie 

pacjenta do zgłoszenia woli osobistego kontaktu z pracownikiem 

medycznym; 

 

 Wykorzystanie już obowiązujących wytycznych medycznych, ich unifikacja oraz sprawne wprowadzenie do systemu ochrony zdrowia wraz z efektywnym 

mechanizmem monitorowania: Istotnym jest również doprecyzowanie wytycznych natury medycznej (bądź opracowanie nowych wytycznych) poprzez 

określenie sytuacji, w których teleporada stanowi rozwiązanie rekomendowane oraz konsekwentnie przypadki, w których forma telemedyczna nie 

powinna zostać zastosowana. Opracowane właściwych rekomendacji względem pacjentów umożliwi wyznaczenie kierunków wykorzystania telemedycyny 

w POZ z jednoczesnym zachowaniem nadrzędnej roli lekarza w zarządzaniu procesem leczenia danego pacjenta.  

Co więcej wytyczne powinny zostać implementowane do systemu ochrony zdrowia na wzór standardu organizacyjnego teleporady. W związku z powyższym 

należ wprowadzić nowy, skuteczny mechanizm wdrożenia wytycznych: 

1.  Wytyczne powinny zostać opracowane przez Konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej, Polskie Towarzystwo Lekarskie, Polskie 

Towarzystwo Medycyny Rodzinnej oraz Naczelną Radę Lekarską na wniosek Ministra Zdrowia w ściśle określonym terminie.  

2. Wytyczne są następnie ogłaszane przez Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia jako podstawa do weryfikacji prawidłowości 

udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach POZ.  

3. Minister Zdrowia uwzględnia opracowane wytyczne medyczne w mechanizmie monitorowania jakości (w tym zakresie Minister zdrowia skorzystać 

może z delegacji do wydania właściwego rozporządzenia wskazanej w art. 23 ust. 3 Ustawy o zdrowiu publicznym, zgodnie z którym Minister Zdrowia 

może określić, w drodze rozporządzenia, kryteria monitorowania jakości świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, uwzględniając 

konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych, bezpieczeństwo zdrowotne świadczeniobiorców oraz inne obszary 

monitorowania, w tym m.in. obszar dostępności świadczeń opieki zdrowotnej). 



 

4. Narodowy Fundusz Zdrowia uwzględnia opracowane wytyczne podczas weryfikacji prawidłowości udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej przez 

świadczeniodawców POZ. 

Należy wskazać, że informatyzacja służby zdrowia a co za tym idzie zwiększona sprawozdawczość do systemu P1 wpływa i będzie wpływa na poprawę 

monitorowania jakości w ochronie zdrowia, w tym teleporad. Wykorzystanie mechanizmu monitorowania jakości prowadzić może do zdiagnozowania oraz 

ograniczenia problemów dotyczących dostępności do świadczeń. Wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości stanowić powinno stosunkowo proste 

rozwiązanie, mając na uwadze bezpośredni dostęp Ministra Zdrowia do Systemu Informacji Medycznej, do którego przekazywane będą dane dotyczące 

zdarzenia medycznego.  

 Działalność promocyjno – edukacyjna w zakresie stosowania standardów:  

Koniecznym jest promowanie opracowanych rozwiązań, które będą stanowić „kompendium podstawowych zasad”, którymi lekarz powinien kierować się wybierając 

formę kontaktu z pacjentem. Zwiększenie poziomu świadomości dotyczącej zakresu, w jakim teleporada może być wykorzystana, doprowadzić może do budowy 

systemu opieki zdrowotnej, w którym lekarz podejmuje decyzję o wykorzystaniu formy telemedycznej w oparciu o kryteria medyczne, a nie administracyjne.  

1.5 Uwagi końcowe 

Bardzo krótki termin na składanie uwag (tylko 5 dni) znacznie utrudnia wypracowanie rozwiązania systemowego, które będzie optymalne dla uczestników systemu 

ochrony zdrowia, w szczególności dla pacjentów. Ze względu na wagę uwag oraz Projektu wnioskujemy o pilne zorganizowanie konferencji uzgodnieniowej. 

2. UWAGI DO PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA 

2.1 Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 

Zgodnie z uzasadnieniem Projektu, procedowane rozwiązanie ma na celu wyeliminowanie możliwości realizacji teleporady w odniesieniu do najbardziej „wrażliwych” 

grup pacjentów, prezentujących zintensyfikowane oraz zróżnicowane potrzeby zdrowotne – co należy uznać za rozwiązanie niezasadne na wielu płaszczyznach, o 

których mowa poniżej: 

 Naruszenia zasad konstytucyjnych 

W świetle art. 68 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm., dalej jako: „Konstytucja RP”), władza 

publiczna zobowiązana jest do zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (a więc również do świadczeń 

POZ). Przyjęcie procedowanego rozwiązania doprowadzi z kolei do pozbawienia grupy pacjentów do ukończenia 6. r.ż. oraz powyżej 65. r.ż. dostępu do świadczeń 

opieki zdrowotnej udzielanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (teleporad). Mając na uwadze wskazany w art. 68 ust. 3 

Konstytucji RP obowiązek zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom oraz osobom w podeszłym wieku, procedowane rozwiązanie uznajemy za istotne 

naruszające konstytucyjne prawa świadczeniobiorców. 



 

Wprowadzenie ograniczeń w konstytucyjnym prawie do opieki zdrowotnej może nastąpić wyłącznie na poziomie ustawowym, jeżeli jest to konieczne dla ochrony 

bezpieczeństwa, zdrowia, wolności bądź praw innych osób3. W naszej ocenie Projekt ani jego uzasadnienie nie wprowadziły uzasadnienia dla ograniczenia teleporad 

właśnie dla tej grupy wiekowej – ponadto sama forma regulacji (rozporządzenie) stanowi naruszenie wymogów konstytucyjnych.  

Co więcej, Projekt uniemożliwia realizację teleporady wobec powyższych pacjentów nawet w sytuacji, w której pacjenci (lub ich przedstawiciele ustawowi) sami 

wyraźnie oczekują wsparcia medycznego od lekarza rodzinnego w postaci teleporady (a wskazania medyczne to umożliwiają). W tym miejscu należy wskazać na 

niezgodność z art. 31 ust. 1 Konstytucji RP („Wolność człowieka podlega ochronie prawnej”). Niniejsze rozwiązanie stanowi de facto zakaz skorzystania przez pacjenta 

ze świadczenia zdrowotnego w tej formie.  

Inaczej wyglądałaby sytuacja, gdyby to lekarz miał wyłączne prawo do zdecydowania, że to pacjent ma obowiązek skorzystania z teleporady. Jednakże rozporządzenie 

Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1395 z późn. zm., 

dalej jako: „standard POZ wskazuje w  §3 następująco: „Ustala się standard organizacyjny teleporady udzielanej w ramach POZ, który obejmuje: 1) informowanie przez 

świadczeniodawcę POZ w miejscu wykonywania świadczeń oraz na stronie internetowej tego świadczeniodawcy, a na żądanie pacjenta również telefonicznie, o 

warunkach udzielania teleporad z uwzględnieniem prawa pacjenta do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem 

medycznym; informacja określa e) możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, w przypadku gdy 

niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady - okoliczność ta powinna być ustalana w 

porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym”. 

W związku z powyższym lekarz, aby działać zgodnie ze standardem POZ, ma obowiązek respektować prawo pacjenta do skorzystania z teleporady. Prawidłowe 

skorzystanie z tego prawa umożliwi „zwiększenie dostępu do świadczeń realizowanych na poziomie opieki zdrowotnej w bezpośrednim kontakcie z właściwym 

personelem medycznym”. Powyższe oznacza, że już obecne przepisy realizują cel ustawodawcy, dla którego wprowadza procedowaną zmianę. 

W związku z powyższym pozbawienie poszczególnych pacjentów możliwości skorzystania z teleporad na podstawie rozporządzenia, nawet wbrew ich woli, 

niepoparte argumentacją wskazującą na konieczność wprowadzanych zmian dla osiągnięcia wyznaczonego celu, stanowi jednoznaczne naruszenie art. 31 ust. 3 

Konstytucji RP4. 

 Naruszenie zasad dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych: 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm., dalej jako: „Ustawa o działalności leczniczej”), 

działalność lecznicza (a więc działalność prowadzona przez świadczeniodawców POZ) polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Świadczenia te mogą być udzielane 

                                                           
3 Zgodnie z zasadami ograniczania konstytucyjnych praw i wolności wskazanymi w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. 
Nadmieniamy, że zgodnie z art. 68 ust. 2 Konstytucji RP warunki i zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych określa ustawa (tj. ustawa o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Wobec powyższego, wprowadzenie przedmiotowych zmian na gruncie rozporządzenia wydawanego na podstawie upoważnienia zawartego 
w ustawie o działalności leczniczej uznać należy za rozwiązanie systemowo nieprawidłowe. 



 

za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Szerokie dopuszczenie możliwości udzielania teleporad stanowi rozwiązanie, dzięki któremu 

lekarz decydujący się na udzielnie świadczenia zdrowotnego może wybrać (z poszanowaniem praw pacjenta) pomiędzy formą bezpośrednią oraz wykorzystaniem 

pośrednictwa rozwiązań telemedycznych. 

Podejmując przedmiotową decyzję, lekarz jest zobowiązany do działania w sposób odpowiadający zasadom wskazanym w art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o 

zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 514 z późn. zm.), tj. postępowania zgodnego ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi 

metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób oraz z należytą starannością. W świetle powyższego, lekarz POZ jest zobowiązany do oceny, 

czy przy uwzględnieniu całokształtu okoliczności faktycznych, w danym przypadku wykorzystanie narzędzia telemedycznego będzie zasadne, czy też konieczny jest 

bezpośredni kontakt z pacjentem – respektując równocześnie prawo pacjenta do chęci skorzystania z wizyty osobistej. Obowiązek takiego działania został 

jednoznacznie podkreślony w wytycznych dla udzielania świadczeń telemedycznych, które zostały przyjęte przez Naczelną Radę lekarską (por. pkt 3.2.2). 

W świetle powyższego, arbitralne wykluczenie możliwości realizacji teleporad względem oznaczonej populacji świadczeniobiorców należy uznać za rozwiązanie 

nieodpowiadające podstawowym zasadom wykonywania zawodu lekarza (m.in. z uwagi na brak możliwości wykorzystania dostępnych metod i środków), które 

pozbawia lekarzy POZ możliwości decydowania o tym, jaka forma kontaktu z pacjentem będzie odpowiednia z uwagi na stan zdrowia pacjenta. Ograniczenie 

telemedycyny do pacjentów z grupy wiekowej do ukończenia 6. r.ż. oraz powyżej 65. r.ż. nie znajduje również poparcia w wiedzy medycznej, o czym mowa poniżej. 

 Naruszenie praw pacjenta  

Każdy pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. Teleporady stanowią skuteczną, popartą dowodami 

naukowymi formę sprawowania efektywnej opieki nad pacjentami, w tym również nad pacjentami powyżej 65 r.ż. oraz poniżej 7 r.ż.: 

Publikacje naukowe Telemedicine Surge for Pediatric Patients in 

Response to the COVID-19 Pandemic in New York 

City5  

 

Pediatric emergency VUC (virtual urgent care) allowed for high-quality efficient 

medical care for patients during the peak of the COVID-19 pandemic in NYC. 

Although most patients were managed conservatively in their home, telemedicine 

also enabled rapid identification of patients who required in-person emergency 

care. 

Telemedicine in Pediatrics: Possibilities and Pitfalls6  Despite initial concerns regarding lack of communication with the primary care 

physician, telemedicine, when used in the context of the medical home*, has 

                                                           
5 Źródło: Telemedicine and e-Health 11 Jan 2021 https://doi.org/10.1089/tmj.2020.0413  
6 Źródło: Pediatrics in Review July 2020, 41 (7) 376-378; DOI: https://doi.org/10.1542/pir.2019-0171 

https://doi.org/10.1089/tmj.2020.0413


 

significant advantages: enhanced patient satisfaction, cost savings, fewer 

emergency department visits, and less time off work for parents. 

*medical home – odpowiednik POZ w USA 

The Opportunities for Telehealth in Pediatric 

Practice and Public Health7 

Current telehealth literature provides more consistent evidence of benefits for 

communication and counseling, and from remote patient monitoring of chronic 

conditions. 

Telehealth Interventions to Improve Chronic 

Disease8 

The Community Preventive Services Task Force (CPSTF) recommends several 

telehealth interventions for reducing chronic disease risk factors in patients and 

managing chronic disease conditions. These conditions include: 

 recently diagnosed cardiovascular disease; 

 high blood pressure; 

 cardiovascular disease, diabetes, HIV infection, end-stage renal disease, 

asthma, or obesity. 

Telemedicine can revolutionize the treatment of 

chronic disease9 

Telehealth provides several advantages to combat the major pitfalls of the office 

visit that lead to medication non-adherence and poor outcomes. Medication 

reconciliation can be done over the phone or on video with medication bottles or 

pill dispenser at hand. 

The effective use of telemedicine to save lives and 

maintain structure in a healthcare system: Current 

response to COVID-1910 

Elderly populations have more medical conditions/comorbidities thus requiring 

increased doctor visits. With telemedicine, elderly patients can continue their 

care, lowering their non-emergent office visits. 

                                                           
7 Źródło: Pediatr Clin North Am 2020 Aug;67(4):603-611. doi: 10.1016/j.pcl.2020.03.001. 
8 Źródło: Centers for Disease Control and Prevention https://www.cdc.gov/dhdsp/pubs/telehealth.html  

9 Źródło: Int J Cardiol Hypertens. 2020 Dec; 7: 100051. doi: 10.1016/j.ijchy.2020.100051  

10 Źródło: Am J Emerg Med. 2020 Apr 7 doi: 10.1016/j.ajem.2020.04.003 

https://www.cdc.gov/dhdsp/pubs/telehealth.html


 

Doświadczenia 

świadczeniodawców  

Świadczeniodawca 1: Analiza ponad 1 mln 

świadczeń ambulatoryjnych w zakresie opieki 

podstawowej (medycyna rodzinna, pediatria, 

choroby wewnętrzne) w 2020 w podmiocie 

leczniczym działającym ogólnopolsko, wskazująca na 

podobną skuteczność i bezpieczeństwo teleporad jak 

wizyt stacjonarnych u dzieci i pacjentów starszych. 

Odsetek teleporad (TP) w stosunku do wszystkich świadczeń (teleporady i wizyty 

stacjonarne) był zbliżony we wszystkich grupach wiekowych, z podobną 

koniecznością wizyty stacjonarnej jako kontroli po teleporadzie jak w przypadku 

kontroli po wizycie stacjonarnej: 

 dzieci do 6 r.ż. – 53% TP, 21% wizyt kontrolnych po TP vs. 24% po wizycie 

stacjo; 

 pacjenci od 65 r.ż. – 50% TP, 11% wizyt kontrolnych po TP vs. 14% po 

wizycie stacjo; 

 pacjenci 7-64 r.ż. – 59% TP, 8% wizyt kontrolnych po TP vs. 11% po wizycie 

stacjo. 

Analiza rozpoznań stawianych na TP wskazuje na problemy zdrowotne i usługi 

odpowiednie do tego typu zdalnego świadczenia: infekcje górnych dróg 

oddechowych, w tym głównie przeziębienia, wstępna ocena objawów typu 

gorączka i kaszel, a w przypadku osób starszych także kontynuacja leczenia i 

wystawianie e-recepty, oraz porady związane z chorobami przewlekłymi np. 

nadciśnieniem tętniczym lub niedoczynnością tarczycy. 

Mechanizm wykluczenia przewidywany w Projekcie stanowi rozwiązanie, które nie uwzględnia istotnych aspektów dotyczących sprawowania opieki nad pacjentem 

w sposób adekwatny do problemu zdrowotnego świadczeniobiorcy (a więc w sposób rzutujący na udzielenie świadczenia zgodnie z aktualną wiedzą medyczną), tj.: 

 zróżnicowania stanów, z którymi pacjenci zgłaszają się do lekarza w trybie teleporady – od wymagających pilnej pomocy medycznej, poprzez rejestrowane w 

planie wizyt w centrum medycznym, aż po mogące podlegać samoobserwacji i ewentualnej ponownej ocenie po uzgodnionym czasie;  

 wartości instruktażu lekarza co do dalszych kroków w sytuacji, gdy pacjent, nie zdając sobie sprawy z powagi swojego stanu, sam zainicjował kontakt 

telemedyczny, zaś lekarz stwierdza stan zagrożenia życia lub zdrowia na początku teleporady – dotyczy wszystkich grup wiekowych, w tym dzieci i seniorów 

(np. intoksykacje, oparzenia, urazy, ciała obce, ostra reakcja alergiczna, duszność, dolegliwości stenokardialne, zawroty głowy, bóle kręgosłupa, kolka nerkowa 

i wątrobowa, nieżyt żołądkowo-jelitowy, objawy ostrego brzucha, wysoka gorączka u noworodka);  

 skuteczności teleporady we wstępnych fazach infekcji i innych dolegliwości o przebiegu łagodnym – np. instruktaż dotyczący obniżania gorączki, ograniczeń 

dietetycznych, nawadniania doustnego w przebiegu biegunek, leczenia zaparć; 

 obszaru pierwszej pomocy i koordynacji procesu diagnostyczno-leczniczego w zaburzeniach zdrowia psychicznego – depresje, stany lękowe, ostre reakcje na 

stres, myśli samobójcze; teleporada jest preferowana przez pacjentów z tego typu zaburzeniami z uwagi na większe poczucie intymności;  



 

 wartości teleporady jako wsparcia w diagnostyce różnicowej i monitorowaniu leczenia – możliwość sprawnego podsumowania i omówienia wyników z 

pacjentem, rozszerzenia diagnostyki o kolejne badania w zależności od dotychczasowych wyników, uzgadnianie i planowanie które z kontaktów powinny być 

osobiste, a które telemedyczne;  

 przydatności teleporady w angażowaniu pacjenta w podejmowanie decyzji co do sposobu postępowania – możliwości kompleksowego omówienia sytuacji 

medycznej i podjęcia decyzji o rodzaju terapii i terminie jej rozpoczęcia, w szczególności gdy badanie przedmiotowe odbyło się już wcześniej, a lokalizacje 

pacjenta i lekarza dzieli duża odległość;  

 szerokiego spektrum sytuacji w przypadku niemowląt i małych dzieci, gdzie teleporada jest skutecznym i bezpiecznym rozszerzeniem lub uzupełnieniem 

wizyty w poradni dzieci zdrowych np. w zakresie porad laktacyjnych, dietetycznych, dotyczących pielęgnacji niemowląt, szczepień ochronnych, wstępnej 

oceny zaburzeń rozwoju dziecka i zaplanowania kolejnych działań. 

W świetle powyższego, odgórne wyłączenie określonej grupy pacjentów z możliwości uzyskania teleporady należy postrzegać jako rozwiązanie niezgodne ze 

stanem aktualnej wiedzy medycznej, a co za tym idzie – prowadzące do naruszenia jednego z podstawowych praw pacjenta. 

2.2 Dostępność i ergonomia 

Pozbawienie możliwości korzystania z teleporady pacjentów wg kryterium wieku może prowadzić do zdecydowanego utrudnienia kontaktów na linii pacjent-lekarz, 

co może stanowić ograniczenie dla sprawowania efektywnej opieki nad pacjentem. W przypadku osób starszych, mających niejednokrotnie problemy z 

przemieszczaniem się, dotarcie do placówki medycznej stanowi niejednokrotnie istotny problem. Pozbawienie seniorów możliwości wykorzystania teleporady 

(której potencjał jest powiązany w szczególności z możliwością uzyskania wsparcia medycznego bez konieczności wychodzenia z domu) może w wielu przypadkach 

uniemożliwiać skorzystanie ze świadczeń zdrowotnych w odpowiednim czasie. Dotyczyć to może nawet najprostszych czynności, takich jak uzyskanie porady 

telefonicznej w przedmiocie tego, w jaki sposób pacjent powinien przyjmować leki (np. gdy zapomniał części zaleceń lekarza POZ z ostatniej wizyty). 

Brak zasadności powyższego rozwiązania obrazuje następujący przykład: Pacjent w wieku 66 lat złamał nogę. Po kilku dniach od złamania pacjent zaobserwował 

niepokojące go objawy, wobec czego decyduje się na kontakt z lekarzem. W świetle procedowanej zmiany pacjent w takim przypadku zmuszony będzie do udania się 

do placówki POZ. Pacjent nie będzie mógł skorzystać z teleporady – niezależnie od tego, czy teleporada byłaby rozwiązaniem preferowanym przez samego 

świadczeniobiorcę. 

Powyższy przykład jednoznacznie pokazuje, że arbitralne wykluczenie z możliwości skorzystania z teleporady w wielu przypadkach może negatywnie rzutować na 

skuteczność, dostępność oraz funkcjonalność opieki medycznej sprawowanej nad pacjentem. 

Ponadto w świetle ostatnich zmian Standardu POZ, teleporady mają być realizowane nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym się po zgłoszeniu 

pacjenta bądź w późniejszym terminie (o ile termin ten zostanie uzgodniony z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym). Obowiązek realizacji teleporady w 

kolejnym dniu (zakładając, że inny termin może po prostu zostać niezaakceptowany przez pacjenta lub jego opiekuna ustawowego) daje ścisły priorytet w zakresie 

czasu na udzielenie teleporady (w przypadku świadczeń osobistych nie ma analogicznego wymogu dotyczącego terminu realizacji świadczenia).  



 

W związku z tym istnieje ryzyko, że siłą rzeczy lekarze będą w pierwszej kolejności udzielali teleporad, a dopiero w następnej kolejności udzielali świadczenia osobiste. 

W sytuacji, w której grafiki zapisów na wizyty do lekarzy POZ będą pełne, istnieje ryzyko obniżenia dostępności do wizyty osobistej w placówce POZ. Oznacza to, że 

pacjenci do ukończenia 6. r.ż. oraz powyżej 65. r.ż. nie będą mogli skorzystać ze świadczenia zdrowotnego w formie teleporady, podczas gdy uzyskanie faktycznego 

dostępu do świadczeń realizowanych w warunkach gabinetowych będzie dla nich utrudnione i możliwe w późniejszym czasie.  

Na marginesie należy wskazać, że obowiązek udzielenia teleporady następnego dnia stanowi realny problem systemowy. Przedmiotowe zagadnienie Fundacja 

Telemedyczna Grupa Robocza opisała w stanowisku z dnia 28 stycznia 2021 r. (w załączeniu). 

Procedowane rozwiązanie może prowadzić również do sytuacji generujących dodatkowe, nieuzasadnione obciążenie dla pacjentów korzystających z POZ. 

Przykładowo rodzic opiekujący się dwójką dzieci (odpowiednio 5. i 7. lat, które mogą mieć analogiczne objawy), w celu uzyskania porady na rzecz młodszego dziecka 

zmuszony będzie do udania się wraz z dzieckiem do placówki POZ. Z kolei w przypadku dziecka o rok starszego, ta sama porada będzie mogła zostać udzielona w 

sposób zdalny. W efekcie na rzecz dzieci udzielone może zostać tożsame jakościowo świadczenie zdrowotne, jednak w przypadku młodszego dziecka, proces uzyskania 

świadczenia zdrowotnego będzie wymagać dodatkowego zaangażowania (dojazd do placówki, poświęcenie dodatkowego czasu w poczekalni, konieczność 

zapewnienia opieki nad drugim dzieckiem). 

Jednocześnie należy ponownie podkreślić, że rodzice dziecka nie mają jakiegokolwiek wyboru w tej kwestii – niezależnie od przypadku medycznego, który ma stanowić 

przedmiot świadczenia, nie mają prawa do skorzystania z teleporady w przypadku dzieci poniżej 7. r.ż. 

2.3 Bezpieczeństwo a COVID-19 

Obowiązek osobistego pojawienia się pacjenta w placówce POZ może generować ryzyko zakażenia COVID-19, co należy rozpatrywać zarówno w kontekście 

świadczeniobiorcy pojawiającego się w zakładzie leczniczym, ale również innych osób przebywających w placówce. Wprowadzanie rozwiązań prawnych, które w 

okresie epidemii bezwzględnie zobowiązują pacjentów do osobistego stawiennictwa u świadczeniodawcy, w sytuacji, kiedy teleporada jest odpowiednia do potrzeby 

zdrowotnej pacjenta (a pacjent sam oczekuje zdalnego kontaktu z lekarzem) nie jest uzasadnione.  

Mając na uwadze ryzyko epidemiczne, wprowadzane regulacje powinny zapewniać możliwość bezpiecznego korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, które będą 

realizowane w sposób komfortowy dla pacjenta. 

Jednocześnie należy wskazać, że jesteśmy absolutnie przeciwni zamykaniu gabinetów z samej systemowej obawy przed COVID-19 – opiekę medyczną należy 

kontynuować w odpowiednim reżimie zabezpieczeń, a świadczenia osobiste uzupełnione o telemedycynę stanowią fundament dla sprawowania skutecznej opieki 

nad pacjentem (ponadto postępujące szczepienia pracowników ochrony zdrowia stanowią istotny argument w zakresie istotnego zwiększenia poziomu 

bezpieczeństwa pracowników placówki POZ, co zmniejsza psychologiczną obawę wobec zakażenia COVID-19). Jednakże w tym miejscu należy uwzględnić dwie 

kwestie: 

 sytuację podejrzenia COVID-19;  



 

 personalne obawy pacjentów. 

Brak możliwości wykorzystania teleporady względem pacjentów do ukończenia 6. r.ż. oraz powyżej 65. r.ż. stanowi rozwiązanie nieodpowiadające mechanizmom 

wskazanym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o 

zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 1749 z późn. zm., dalej jako: „Standard postępowania COVID”). Zgodnie z przedmiotowym standardem, 

lekarz POZ przed zleceniem badań diagnostycznych w kierunku wirusa SARS-COV-2, dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta przez przeprowadzenie wywiadu i badania 

fizykalnego lub w formie teleporady11. Możliwość uzyskania zdalnego skierowania do diagnostyki w kierunku COVID-19 stanowi jedno z kluczowych rozwiązań 

systemowych, dzięki któremu jest możliwe ograniczenie ryzyka transmisji koronawirusa w społeczeństwie. Ewentualne przyjęcie procedowanego rozwiązania jako lex 

specialis względem standardu, o którym mowa w niniejszym akapicie, nie znajduje jakiegokolwiek uzasadnienia. Brak zasadności procedowanego rozwiązania obrazuje 

przykład, w którym u dwóch pacjentów (odpowiednio 64 i 66 lat) występują objawy wskazujące na COVID-19. Młodszy pacjent może uzyskać skierowanie do 

diagnostyki z wykorzystaniem teleporady, natomiast w przypadku starszego pacjenta konieczna jest wizyta w placówce – generująca ryzyko zakażenia dla innych osób 

przebywających w zakładzie leczniczym (lub w trakcie transportu). 

Dodatkowo należy wskazać, że pacjenci – a zwłaszcza seniorzy – mogą mieć (tak samo jak w przypadku teleporad) subiektywne niepokoje i obawy co do osobistej 

wizyty w placówce medycznej. Nawet jeżeli obawy są na wyrost, to jednak należy je szanować. Bezwzględne nakazanie takiemu pacjentowi skorzystania z wizyty 

osobistej bez prawa do wyboru skorzystania z teleporady może spowodować odwrotny skutek do zamierzonego, tj. doprowadzić do dalszej alienacji pacjentów od 

służby zdrowia. 

2.4 Systemowa rola standardu teleporad w POZ 

Standard teleporad w POZ stanowi wyznacznik, wokół którego budowana jest praktyka telemedyczna w innych dziedzinach, w tym w szczególności w ambulatoryjnej 

opiece specjalistycznej. Świadczeniodawcy oraz świadczeniobiorcy wykorzystują telemedycynę w POZ od ponad roku – teleporada stanowi rozwiązanie, z którym 

pacjenci są coraz bardziej zaznajomieni i do dostępności którego się przyzwyczajają. Potwierdzają to badania społeczne, w tym m.in. badanie satysfakcji z sierpnia 

2020 roku12, w którym pacjenci docenili rolę teleporad (należy nadmienić, że badanie zostało przeprowadzone jeszcze przed wejściem w życie standardu POZ, który 

z pewnością podniósł jakość telemedycyny w POZ).  

Doświadczenia Wnioskodawców wskazują, że pacjenci korzystający z teleporad coraz częściej postrzegają teleporady jako rozwiązanie jednolite systemowo. 

Przykładem powyższego są coraz częściej zgłaszane przez pacjentów żądania dotyczące usunięcia dokumentacji medycznej po 30 dniach – co stanowi rozwiązanie 

                                                           
11 Część II ust. 2 załącznika do Standardu postępowania COVD. W przepisie tym zastrzeżono dodatkowo, że teleporada nie może zostać wykorzystana w przypadku dzieci do ukończenia 2 r.ż. 
12 Źródło: https://www.mp.pl/pacjent/aktualnosci/243904,teleporady-docenione-przez-pacjentow     

https://www.mp.pl/pacjent/aktualnosci/243904,teleporady-docenione-przez-pacjentow


 

dedykowane wyłącznie karcie teleporad sporządzanej w przypadku teleporad udzielanych z wykorzystaniem platformy udostępnionej przez Centrum e-Zdrowia13. W 

świetle powyższego, wyłączenie określonej populacji z systemu teleporad w POZ rzutować może na korzystanie ze świadczeń telemedycznych poza podstawową 

opieką zdrowotną, w tym również na telemedycynę w opiece specjalistycznej (np. kardiologicznej lub diabetologicznej). 

2.5 Niespójność regulacji 

Istotą dla zapewnienia wysokojakościowego wsparcia medycznego dla świadczeniobiorców jest ukształtowanie systemu POZ w taki sposób, aby świadczenia udzielane 

w warunkach gabinetowych oraz z wykorzystaniem rozwiązań telemedycznych wzajemnie się uzupełniały – tak by zapewnić pacjentowi efektywną i bezpieczną opiekę 

zdrowotną. Mechanizmy wprowadzone na gruncie Standardu POZ wpisują się w powyższe założenie – zgodnie z §3 pkt. 7 Standardu POZ osoba udzielająca teleporady 

ustala, czy teleporada jest wystarczająca dla problemu zdrowotnego będącego jest przedmiotem lub informuje pacjenta o konieczności świadczenia w bezpośrednim 

kontakcie, jeżeli charakter problemu zdrowotnego uniemożliwia wykorzystanie formuły telemedycznej.  

Rzetelna realizacja obowiązku wskazanego w powyższym przepisie powinna prowadzić do ograniczenia zjawiska braku dostępności do świadczeń opieki 

zdrowotnej udzielanych w bezpośrednim kontakcie przy jednoczesnym zapewnieniu opieki zdrowotnej zgodnej ze stanem aktualnej wiedzy medycznej. 

Administracyjne wyłączenie grupy pacjentów z systemu teleporad w POZ stanowi z kolei rozwiązanie niespójne z przytoczoną regulacją. 

3. PROPOZYCJE ROZWIĄZANIA PROBLEMU POPRZEZ POPRAWĘ JAKOŚCI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  

3.1 Uwagi wstępne 

Projekt nie rozwiązuje problemu, który leży u podstaw przedmiotowej regulacji, tj. problemu dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w 

bezpośrednim kontakcie. Mając na uwadze istotność powyższego zagadnienia, koniecznym jest podjęcie spójnych systemowo działań, które umożliwią zwiększenie 

dostępności do świadczeń udzielanych w warunkach gabinetowy z poszanowaniem podstawowych zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz praw 

pacjenta. Tym samym konieczne jest zaproponowanie rozwiązań, które zagwarantują odpowiednią jakość sprawowania podstawowej opieki zdrowotnej. Skoro jakość 

jest niedostateczna, a przez to teleporady są nadużywane i dostępność do świadczeń osobistych jest za niska, należy udzielić odpowiedzi na pytanie: dlaczego? 

W naszej ocenie mogą istnieć dwa przyczyny, które o tym decydują: 

 teleporada jest „nadużywana” w sytuacji, w której wiedza medyczna na to nie pozwala (wady stricte medyczne); 

 nie jest zagwarantowany sposób przejścia od teleporady do wizyty osobistej, kiedy jest to wymagane ze względów medycznych oraz organizacyjnych (wady 

organizacyjne).  

                                                           
13 Zgodnie z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.), karty teleporady są przechowywane przez okres 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii. 



 

3.2 Standaryzacja jako systemowe rozwiązania gwarantujące jakość opieki medycznej 

Zgodnie z dorobkiem medycznym oraz polskim systemem prawnym, u podstaw prawidłowej opieki medycznej leżą standardy. Są to mechanizmy, na podstawie 

których lekarze (w tym przypadku lekarze POZ) oceniają, jak udzielać świadczeń zdrowotnych, w tym teleporad. Kluczowe jest to, aby standard istniał, miał wysoki 

walor merytoryczny, był zrozumiały oraz był przestrzegany. Jednocześnie należy wskazać, że standardy w ochronie zdrowia mają co do zasady dwie natury: medyczną 

oraz organizacyjną. Oba rodzaje standardów wymagają omówienia z perspektywy teleporad w POZ, jako że w tym zakresie powstały przedmiotowe standardy.  

3.2.1 Standardy medyczne  

Standardy postępowania medycznego są kształtowane z uwzględnieniem wytycznych przygotowywanych przez ekspertów medycznych oraz towarzystwa naukowe. 

W zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców POZ, standard postępowania medycznego powinien być kształtowany z 

uwzględnieniem rekomendacji eksperckich. Poniżej przedstawiamy wybrane, kluczowe dla POZ standardy medyczne: 

Standard Kluczowe postanowienia 

Wytyczne konsultanta 

krajowego w dziedzinie 

medycyny rodzinnej – 

odnoszące się do stanu 

epidemii14  

 Teleporada w POZ jest narzędziem, które dzięki udzielaniu świadczenia opieki zdrowotnej na odległość, zwiększa 

bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu, ograniczając bezpośredni kontakt do sytuacji uzasadnionych klinicznie. 

 Teleporada nie może być jedyną formą udzielania świadczeń w POZ. 

 Osobiste wizyty pacjentów, w tym pacjentów pediatrycznych, powinny być realizowane w następujących przypadkach: 

 gdy stan pacjenta wskazuje na konieczność przeprowadzenia badania przedmiotowego lub innych procedur z zakresu 

kompetencji POZ, niemożliwych do zrealizowania w formie teleporady, 

 gdy ustalenie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego nie jest możliwe na podstawie informacji zebranych podczas 

teleporady, 

 gdy występują objawy o niejasnym charakterze, znacznym nasileniu, nieustępujące w czasie, będące przyczyną istotnego 

niepokoju pacjenta (tzw. czerwone flagi), 

 gdy brak jest spodziewanego efektu terapeutycznego (np. poprawy stanu zdrowia pacjenta) po dwóch kolejnych 

teleporadach, udzielonych z tej samej przyczyny, a wizyta osobista jest możliwa do realizacji. 

                                                           
14 Wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej udzielanych w czasie epidemii wywołanej 
wirusem SARS-CoV-2, źródło: https://www.gov.pl/attachment/26ee079c-d726-4b90-a2a9-452dd3a7317c  

https://www.gov.pl/attachment/26ee079c-d726-4b90-a2a9-452dd3a7317c


 

Rekomendacje Continue 

Curatio15 

Rekomendacje ogólne: 

Telewizyta nie może być realizowana w następujących sytuacjach: 

 Nagłego pogorszenia stanu zdrowia (ale zdalny kontakt z lekarzem może być uzasadniony w celu uzyskania informacji co 

do pierwszych działań przedlekarskich czy przedratowniczych). 

 Gdy niezbędne jest przeprowadzenie jakiegokolwiek elementu badania przedmiotowego. 

 W przypadku noworodków i dzieci poniżej 12 tyg. życia, z objawami które niepokoją rodziców. 

 Każdy stan pacjenta, który w opinii lekarza prowadzącego wymaga osobistej wizyty pacjenta. 

Rekomendacje specjalistyczne – przykład kardiologii 

Kiedy telewizyta jest dobrym rozwiązaniem: 

 Ocena stanu chorego, kontrola i optymalizacja przewlekłego leczenia. 

 Ocena zleconych badań dodatkowych wykonanych przez pacjenta. 

 Kontynuacja opieki nad pacjentami stabilnymi. 

 Kontrola w pierwszych 30 dniach od hospitalizacji z przyczyn kardiologicznych. Kontrola urządzeń wszczepialnych z opcją 

telemonitoringu. 

Kiedy telewizyta nie może być zastosowana: 

 Nasilenie przewlekłych objawów choroby serca. 

 Objawy kardiologiczne występujące po raz pierwszy, celem ustalenia wstępnego rozpoznania i planowanych badań 

diagnostycznych. 

 Konieczność wykonania badań kardiologicznych np. echokardiografii serca. 

                                                           
15 Rekomendacje Niezależnego Zespołu Ekspertów Zdrowia Continue Curatio, źródło: https://mypacjenci.org/wp-content/uploads/2020/10/Rekomendacje-pros%CC%81ba-
o-wdroz%CC%87enie_Zeso%CC%81%C5%82-Continue-Curatio_-003.pdf  

https://mypacjenci.org/wp-content/uploads/2020/10/Rekomendacje-pros%CC%81ba-o-wdroz%CC%87enie_Zeso%CC%81%C5%82-Continue-Curatio_-003.pdf
https://mypacjenci.org/wp-content/uploads/2020/10/Rekomendacje-pros%CC%81ba-o-wdroz%CC%87enie_Zeso%CC%81%C5%82-Continue-Curatio_-003.pdf


 

 Kwalifikacja do planowych zabiegów diagnostycznych (np. tomografia komputerowa serca, koronarografia) i 

terapeutycznych (np. wszczepienie stymulatora, kardiowerteradefibrylatora, zastawki aortalnej). 

Opinia ekspertów PTK oraz 

PAN dotycząca rozwiązań 

telemedycznych w 

kardiologii16 

 Dokument ma na celu podsumowanie ówczesnego stanu wiedzy na temat rozwiązań telemedycznych stosowanych w 

kardiologii z jednoczesnym uwzględnieniem realiów systemu opieki zdrowotnej w Polsce.  

 W dokumencie przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych procedur telemedycznych, w tym 

m.in.:  

 telekonsultacji,  

 telemonitoringu elektrokardiograficznego,  

 telemonitorowania kardiologicznych urządzeń wszczepialnych,  

 telerehabilitacji kardiologicznej,  

 teleopieki,  

 teleechokardiografii.  

W świetle rekomendacji wskazanych powyżej, teleporada stanowi dopuszczalną formę sprawowania opieki nad pacjentem, która nie powinna być jednak stosowana 

dla każdego przypadku medycznego. Wybór odpowiedniej formy uwarunkowany jest bowiem problemem zdrowotnym, który ma stanowić przedmiot świadczenia – 

decydować powinny więc kryteria stricte medyczne.  

3.2.2 Standard organizacyjny 

Zgodnie z art. 22 ust. 5 Ustawy o działalności leczniczej, Minister Zdrowia kierując się potrzebą zapewnienia odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych może 

określić standardy organizacyjne w wybranych dziedzinach medycyny lub w określonych podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Standard POZ, który został 

wydany na podstawie przedmiotowej delegacji, powinien więc kształtować system POZ w taki sposób, by świadczenia udzielane w sposób bezpośredni oraz 

                                                           
16 Piotrowicz R., Krzesiński P., Balsam P. Kempa M., Główczyńska R., Grabowski M., Kołtowski Ł. Lewicka E., Peller M., Piotrowicz E., Podolec J., Stańczyk A., Zajdel J., Opolski 
G. Rozwiązania telemedyczne w kardiologii — opinia ekspertów Komisji Informatyki i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sekcji Elektrokardiologii 
Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk, Kardiologia Polska 2018; 76, 3: 698–707; DOI: 
10.5603/KP.a2018.0058. 



 

telemedyczny wzajemnie się uzupełniały – tak by zapewnić pacjentowi efektywne i bezpieczne wsparcie zdrowotne z uwzględnieniem jego zarówno obiektywnych, 

jak i subiektywnych potrzeb.  

Standard POZ Następujące przepisy Standardu POZ stanowią o synergii pomiędzy teleporadą a wizytą osobistą: 

 §3 pkt 1 lit. e Standardu POZ: Ustala się standard organizacyjny teleporady udzielanej w ramach POZ, który obejmuje 1) 

informowanie przez świadczeniodawcę POZ w miejscu wykonywania świadczeń oraz na stronie internetowej tego 

świadczeniodawcy, a na żądanie pacjenta również telefonicznie, o warunkach udzielania teleporad z uwzględnieniem prawa 

pacjenta do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym; informacja określa: 

(…) e) możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, w przypadku 

gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady - 

okoliczność ta powinna być ustalana w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym, 

 Zgodnie z §3 pkt. 7 Standardu POZ osoba udzielająca teleporady ustala, czy teleporada jest wystarczająca dla problemu 

zdrowotnego będącego jest przedmiotem lub informuje pacjenta o konieczności świadczenia w bezpośrednim kontakcie, jeżeli 

charakter aktualnego problemu zdrowotnego uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.  

Wytyczne Naczelnej Rady 

Lekarskiej17 

 Relacja pacjent - lekarz powinna opierać się na skutecznej komunikacji i wzajemnym zaufaniu. Proces opieki medycznej może być 

sprawowany z wykorzystaniem różnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, które umożliwiają skuteczne prowadzenie 

pacjenta i zapewniają ciągłość leczenia.  

 Telemedycyna jest dla medycyny, a nie zamiast medycyny, ma ona wzmocnić, uzupełnić tradycyjne możliwości udzielania 

świadczeń, a nie je zastąpić. 

Poradniki Fundacji 

Telemedyczna Grupa 

Robocza 

dotyczące teleporad18 

Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza przygotowała poradnik dotyczący teleporad dedykowane dla lekarzy:  

 Poradnik został opracowany w związku ze zgłaszanymi wątpliwościami w zakresie zasadności oraz sposobu udzielania świadczeń 

telemedycznych. Autorzy publikacji wyjaśnili w dokumencie ówczesny stan prawny w zakresie udzielania teleporad oraz 

zaproponowali podstawowe zasady dotyczące korzystania z rozwiązań telemedycznych.   

                                                           
17 Źródło: https://nil.org.pl/uploaded_files/art_1597064966_doc-1596441628-pu089-20-viii.pdf  
18 Źródło: http://telemedycyna-poradnik.pl/api/file/events/rtgr/poradnik_dla_lekarzy-1.pdf  

https://nil.org.pl/uploaded_files/art_1597064966_doc-1596441628-pu089-20-viii.pdf
http://telemedycyna-poradnik.pl/api/file/events/rtgr/poradnik_dla_lekarzy-1.pdf


 

 Poradnik ma stanowić przede wszystkim pomoc dla lekarzy, którzy w związku z pandemią COVID-19 oraz szerokim 

wprowadzeniem telemedycznych konsultacji w ramach podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej zdecydowali się na wykorzystywanie rozwiązań telemedycznych.  

 W poradniku wskazano m.in.:  

 prawne oraz praktyczne aspekty udzielania świadczeń telemedycznych;   

 dokumenty, które mogą zostać wystawione podczas świadczenia telemedycznego;  

 korzyści związane ze stosowaniem telemedycyny;  

 odpowiedzi na najczęstsze wątpliwości związane z telemedycyną.  

Rzetelna realizacja obowiązku wskazanego w powyższym przepisie powinna prowadzić do ograniczenia zjawiska braku dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej 

udzielanych w bezpośrednim kontakcie, zapewniając jednocześnie możliwość uzyskania opieki zdrowotnej zgodnej ze stanem aktualnej wiedzy medycznej. Z kolei 

arbitralne wyłączenie grupy pacjentów z systemu teleporad stanowi rozwiązanie niespójne zarówno z pozostałymi zasadami wynikającymi ze Standardu POZ, jak i z 

wytycznymi kształtującymi standard postępowania medycznego. 

3.2.3 Przestrzeganie standardów 

Jednocześnie należy wskazać, że standard POZ został ustanowiony w formie rozporządzenia Ministra Zdrowia – co świadczy o doniosłości prawnej tego standardu i 

kategorycznego obowiązku jego przestrzegania. W tym miejscu należy wspomnieć o nadzorze nad świadczeniodawcami. Narodowy Funduszu Zdrowia został 

wyposażony w narzędzia prawne umożliwiające efektywne monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz ewentualne 

sankcjonowanie świadczeniodawców POZ realizujących umowę w nienależyty sposób. Zgodnie z art. 61a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm., dalej jako: „Ustawa o świadczeniach”), Prezes NFZ może 

przeprowadzić kontrolę realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie organizacji, sposobu i jakości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej 

oraz ich dostępności. Osoby kontrolujące świadczeniodawcę, posiadając wgląd do dokumentacji medycznej prowadzonej przez świadczeniodawcę, mogą ocenić, czy 

kontrolowany podmiot niezasadnie ogranicza dostęp do świadczeń gabinetowych. Wyznacznikiem przedmiotowej oceny powinna być aktualna wiedza medyczna, 

w tym wytyczne określające przypadki, dla który teleporada nie jest właściwą formą opieki nad pacjentem albo sytuacja, w której świadczeniodawca POZ naruszył 

Standard POZ. 

Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli mogą stanowić podstawę na nałożenia na świadczeniodawców sankcji (art. 61s ust. 2 pkt. 3 Ustawy o świadczeniach). 

Bezpodstawne ograniczenie dostępu do świadczeń gabinetowych (co dotyczy sytuacji, w której świadczeniodawca naruszając wymogi należytej staranności i aktualnej 

wiedzy medycznej, w sytuacjach nieuzasadnionych medycznie zdecydował się na udzielenie świadczenia w formie telemedycznej) stanowić może między innymi 



 

podstawę do nałożenia na świadczeniodawcę kary umownej w wysokości do 2% kwoty zobowiązania wynikającego z umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna19. 

3.2.4 Podsumowanie i diagnoza problemu 

Powyższa część pokazuje, że w dobie pandemii zostały przygotowane standardy zarówno medyczne, jak i organizacyjne odnośnie do teleporad, które odnoszą się w 

dużej mierze do analizowanego problemu. Ponadto NFZ posiada instrumenty dotyczące egzekucji ww. standardów. Jako że problemy występują w dalszym ciągu (co 

uzasadnia dalsze zmiany w standardach) mogą istnieć deficyty w następujących obszarach: 

 obszarze merytorycznym standardów (np. standardy nie są dostateczne precyzyjne, nie odnoszą się do wszystkich kwestii lub nie akcentują dostatecznie 

wszystkich kwestii);  

 obszarze stosowania standardów (standardy nie są dostatecznie stosowane przez lekarzy POZ). 

W związku z powyższym konieczne jest zaproponowanie zmian w powyższych obszarach. 

3.3 Szczegółowe propozycja zmian 

W ocenie Wnioskodawców należy rozważyć następujące działania, które będą prowadzić do poprawy jakości teleporad oraz do zwiększenia dostępności do świadczeń 

opieki zdrowotnej realizowanych w sposób bezpośredni: 

3.3.1 Merytoryczne wzmocnienie standardów oraz poprawa ich stosowania poprzez skuteczniejsze mechanizmy monitoringu 

Bazując na wypracowanym dotychczas standardzie medycznym oraz organizacyjnym, konieczne jest zaproponowanie następujących zmian merytorycznych: 

Rodzaj standardu Modyfikacja 

                                                           
19 Sankcja wskazana w §30 ust. 1 pkt 1 lit. f rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 320 z późn. zm.). 



 

Standard organizacyjny 
 Poinformowanie pacjenta o możliwości bezpośredniego kontaktu również w trakcie teleporady:  

Obecnie informacja o możliwości zgłoszenia woli osobistego kontaktu jest umieszczana na stronie internetowej świadczeniodawcy 

lub w miejscu wykonywania świadczeń. Telefoniczna informacja w tym zakresie jest przekazywana wyłącznie na żądanie pacjenta. 

W celu zwiększenia świadomości pacjentów dotyczącej przysługujących im praw, a co za tym idzie, uwzględnienia woli pacjenta 

dotyczącej preferowanej formy kontaktu, rekomendujemy, by pracownik medyczny udzielający teleporady, również w trakcie 

teleporady za każdym razem informował pacjenta o przysługującym mu prawie do zgłoszenia woli osobistego kontaktu z 

personelem medycznym. Tym samym zostanie zagwarantowana pełna wiedza pacjentów, że mają prawo do wizyty osobistej. 

W ocenie Wnioskodawców, wdrożenie powyższego mechanizmu może zostać osiągnięte poprzez przyjęcie proponowanego (lub 

zbliżonego) brzmienia §3 pkt 1 oraz pkt 9 Standardu POZ:  

 

 

Obecne brzmienie Proponowane brzmienie 

§3 Ustala się standard organizacyjny teleporady 

udzielanej w ramach POZ, który obejmuje: 

1) informowanie przez świadczeniodawcę POZ w 

miejscu wykonywania świadczeń oraz na 

stronie internetowej tego świadczeniodawcy, a 

na żądanie pacjenta również telefonicznie, o 

warunkach udzielania teleporad z 

uwzględnieniem prawa pacjenta do zgłoszenia 

w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu 

z właściwym personelem medycznym; 

informacja określa: 

§3 Ustala się standard organizacyjny teleporady udzielanej w ramach 

POZ, który obejmuje: 

1) informowanie przez świadczeniodawcę POZ w miejscu 

wykonywania świadczeń oraz na stronie internetowej tego 

świadczeniodawcy, a na żądanie pacjenta również 

telefonicznie, o warunkach udzielania teleporad z 

uwzględnieniem prawa pacjenta do zgłoszenia w trakcie 

teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem 

medycznym (przy czym informacja o przedmiotowym prawie 

przekazywana jest również podczas teleporady przez osobę 

udzielającą teleporady); informacja określa: 

…. 



 

9) poinformowanie przez osobę udzielającą teleporady o 

prawie pacjenta do zgłoszenia woli osobistego kontaktu z 

pracownikiem medycznym  

Standard medyczny 
 Zaproponowanie mechanizmu, w którym wytyczne medyczne ekspertów (konsultantów oraz towarzystw naukowych) 

będą szybko i efektywnie wprowadzane do systemu ochrony zdrowia:  

Wychodząc naprzeciw potencjalnym trudnościom ws. kwalifikacji, czy dla danego przypadku medycznego wykorzystanie 

teleporady będzie uzasadnione, proponujemy doprecyzowanie wytycznych natury medycznej (bądź opracowanie nowych 

wytycznych) poprzez określenie sytuacji, w których teleporada stanowi rozwiązanie rekomendowane oraz konsekwentnie 

przypadki, w których forma telemedyczna nie powinna zostać zastosowana. Opracowane właściwych rekomendacji względem 

pacjentów umożliwi wyznaczenie kierunków wykorzystania telemedycyny w POZ, z jednoczesnym zachowaniem nadrzędnej roli 

lekarza w zarządzaniu procesem leczenia danego pacjenta.  

Opracowanie przejrzystych wytycznych dla POZ, na wzór rekomendacji eksperckich proponowanych przez Niezależny Zespół 

Ekspertów Continue Curatio (por. pkt 3.2.1), może stanowić rozwiązanie, które prowadzając do ograniczenia zjawiska 

nadużywania teleporad, zapewni jednocześnie możliwość uzyskania wysokojakościowej opieki zdrowotnej, realizowanej w sposób 

zgodny z aktualną wiedzą medyczną.  

Co więcej przedmiotowe wytyczne powinny być wprost implementowane do systemu ochrony zdrowia na wzór standardów 

organizacyjnych. W związku z powyższym należ wprowadzić nowy, skuteczny mechanizm implementacji wytycznych. Poniżej 

przedstawiamy proponowany schemat implementacji:  

1. Wytyczne powinny zostać opracowane przez Konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej, Polskie 

Towarzystwo Lekarskie, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej oraz Naczelną Radę Lekarską na wniosek Ministra 

Zdrowia w ściśle określonym terminie.  

2. Wytyczne są następnie ogłaszane przez Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia jako podstawa do 

weryfikacji prawidłowości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach POZ.  

3. Minister Zdrowia uwzględnia opracowane wytyczne medyczne w mechanizmie monitorowania jakości (w tym zakresie 

Minister zdrowia skorzystać może z delegacji do wydania właściwego rozporządzenia wskazanej w art. 23 ust. 3 ustawy z 



 

dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej [t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 172 z późn. zm., dalej jako: 

„Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej”], zgodnie z którym Minister Zdrowia może określić, w drodze 

rozporządzenia, kryteria monitorowania jakości świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, uwzględniając 

konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych, bezpieczeństwo zdrowotne świadczeniobiorców 

oraz obszary monitorowania, o których mowa w ust. 2. – tj. m.in. obszar dostępności świadczeń opieki zdrowotnej). 

4. Narodowy Fundusz Zdrowia uwzględnia opracowane wytyczne podczas weryfikacji prawidłowości udzielenia świadczeń 

opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców POZ. 

Należy wskazać, że informatyzacja służby zdrowia a co za tym idzie zwiększona sprawozdawczość do systemu P1 wpływa i będzie 

wpływać na poprawę monitorowania jakości w ochronie zdrowia, w tym teleporad. Wykorzystanie mechanizmu monitorowania 

jakości prowadzić może do zdiagnozowania oraz ograniczenia problemów dotyczących dostępności do świadczeń. Wykrywanie 

ewentualnych nieprawidłowości powinno stanowić stosunkowo proste rozwiązanie, mając na uwadze bezpośredni dostęp 

Ministra Zdrowia do Systemu Informacji Medycznej, do którego przekazywane będą dane dotyczące zdarzenia medycznego.  

3.3.2 Promocja i edukacja 

Koniecznym jest promowanie opracowanych rozwiązań, które będą stanowić „kompendium podstawowych zasad”, którymi lekarz POZ powinien kierować się 

wybierając formę kontaktu z pacjentem. Zwiększenie poziomu świadomości dotyczącej zakresu, w jakim teleporada może być wykorzystana, doprowadzić może 

do budowy systemu opieki zdrowotnej, w którym lekarz podejmuje decyzję o wykorzystaniu formy telemedycznej w oparciu o kryteria medyczne, a nie 

administracyjne.  

Wśród działań, które należy podjąć w zakresie promocji i edukacji, należy rozważyć: 

 promowanie wytycznych kanałami informacyjnymi dostępnymi dla Ministerstwa Zdrowia i Centrum e-Zdrowia; 

 bezpośredni kontakt z placówkami POZ, w ramach którego świadczeniodawcy POZ otrzymają opracowane wytyczne; 

 organizację webinariów dotyczących wykorzystania telemedycyny w POZ; 

 budowę świadomości telemedycznej od podstaw – uwzględnienie kwestii telemedycznych w programach nauczania na studiach medycznych. 

Konsekwentnie, mając na uwadze prawo pacjenta do uzyskania świadczeń zdrowotnych udzielanych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną oraz z należytą starannością, 

wartością dodaną w procesie kształtowania świadomości telemedycznej w społeczeństwie byłoby podjęcie kampanii informacyjnej skierowanej do pacjentów. 

Zasadniczym elementem akcji informacyjnej byłoby podkreślenie, że pacjent ma prawo do uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej, którego forma (telemedyczna 

bądź bezpośrednia) powinna wynikać z problemu zdrowotnego, z którym pacjent zgłasza się do lekarza POZ.  



 

3.4 Głos pacjentów   

Po wdrożeniu wyżej wskazanych rozwiązań za zasadne należy uznać przeprowadzenie badania społecznego, w którym pacjenci ocenią, czy uwarunkowania systemu 

teleporad w POZ są dla nich odpowiednie, oraz czy problem dotyczący ograniczonej dostępności do świadczeń gabinetowych został rozwiązany. Badanie to powinno 

zostać przeprowadzone minimum w dwóch turach, co pozwoli weryfikację, czy w danym okresie nastąpił rzeczywisty wzrost dostępu do świadczeń realizowanych w 

bezpośrednim kontakcie z pacjentem.  

4. WNIOSEK O KONFERENCJĘ UZGODNIONIOWĄ  

Odpowiednie ukształtowanie systemu POZ w sposób zapewniający rzeczywisty dostęp do świadczeniodawcy stanowi istotne wyzwanie regulacyjne. Sukces może 

zostać osiągnięty wyłącznie w drodze współpracy całego sektora medycznego. W tym zakresie należy podkreślić, że bardzo krótki termin na składanie uwag (tylko 5 

dni) znacznie utrudnia wypracowanie rozwiązania systemowego, które będzie optymalne dla wszystkich interesariuszy. 

W świetle powyższego zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o organizację konferencji uzgodnieniowej, podczas której swoje stanowiska będą mogli przedstawić 

poszczególni uczestnicy systemu ochrony zdrowia, tj. organizacje pacjenckie, samorządy zawodowe, towarzystwa naukowe, eksperci medyczni oraz organizacje 

branżowe. Dialog umożliwi wypracowanie kompleksowych rozwiązaniach.  

Zważywszy na fakt, że konferencja uzgodnieniowa zostałaby zorganizowana w formule online, możliwe jest jej zorganizowane w pilnym terminie – nawet w tym 

tygodniu. Mając na uwadze wyznaczony termin wejścia w życie Projektu, tj. 1 marca 2021 r., konferencja ta powinna zostać przeprowadzona najpóźniej do dnia 

19 lutego 2021 r. 

  



 

 

5. INFORMACJE KOŃCOWE 

Wdrożenie zmian proponowanych przez Wnioskodawców wpłynie pozytywnie na efektywność oraz jakość świadczeń udzielanych w ramach POZ. Budowa systemu, 

w którym telemedycyna jest wykorzystywana w odpowiednim zakresie stanowi istotne wyzwanie, dla którego należy podjąć strategiczne oraz spójne działania 

regulacyjne, prowadzące do rozwiązania zdiagnozowanych problemów. W ocenie Wnioskodawców pozbawienie określonej grupy pacjentów możliwości skorzystania 

z teleporad nie rozwiązuje powyższej kwestii, a robienie tego wbrew woli pacjentów lub ich przedstawicieli ustawowych stanowi naruszenie ich podstawowych praw 

do opieki zdrowotnej. 

Jesteśmy otwarci na dalszą dyskusję w celu szczegółowego uzasadnienia i omówienia proponowanych przez nas rozwiązań. 

Z wyrazami szacunku 
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Pismo zostało przygotowane w porozumieniu z Komisją Informatyki i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego pod przewodnictwem Prof. Ryszarda 

Piotrowicza. 

 


