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CZY TO JEST LEGALNE? 

Minister Zdrowia wprowadził do zakresu świadczeń POZ teleporadę rozporządzeniem  

z dnia 31/10/2019 zmieniając  zapis  rozporządzeniu  z dnia 24 września 2013 r.  

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej   

w załączniku nr 2 w części I w ust. 1  brzmienie  punktu 2 .  

Nowa treść punktu 2. jest następująca:  

„wizytę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze 

świadczeniobiorcą lub na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych 

lub systemów łączności;” 



JAK ZORGANIZOWAĆ TELEPORADĘ? 

Przytoczone wyżej zapisy obligują świadczeniodawcę POZ do zarezerwowania co 

najmniej 2 godzin w tygodniu na teleporady, w tym porady telefoniczne.  

 

Szczegóły dotyczące organizacji czasowej teleporad   

pozostawiono  w gestii podmiotów poz 

 



JAKIE MOGĄ BYĆ FORMY TELEPORAD? 

1. Telefon  

 a. służbowy, stacjonarny lub telefon komórkowy 

 b. prywatny lekarza w sytuacjach wyjątkowych, za zgodą lekarza, z użyciem   

    zabezpieczeń blokujących identyfikację numeru telefonu  

 

2. Video kamera + telefon 

 



KTO MOŻE UDZIELAĆ TELEPORAD? 

Lekarz w POZ : 

 

lekarz rodzinny  

pediatra  

internista 

Rezydent 

 

Rekomenduje się udzielanie teleporad pacjentom pozostającym pod opieką danego lekarza 

 

Udzielanie porad telefonicznych wymaga pełnego dostępu do indywidualnej historii zdrowia  

i choroby. 

 

 



JAK DOKUMENTOWAĆ TELEPORADY? 

 

 

Porada telefoniczna powinna być udokumentowana w zakresie: 

1. badania podmiotowego,  

2. postawionego rozpoznania zidentyfikowanego stanu chorobowego, poza ICD 

10 - identyfikującym poradę telefoniczną,  

3. wydane zalecenia - udzielone porady telefoniczne, w tym ordynacja lekarska, 

4. wpisu należy dokonać w historii zdrowia i choroby pacjenta, któremu 

teleporada jest udzielana, 

5. wpis w dokumentację medyczną powinien być autoryzowany. 

 

Nadal brak jest jednoznacznego przyporządkowania telekonsultacji kodu klasyfikacji 

ICD 10 (w klasyfikacji brak jest kodu dedykowanego wprost teleporadzie).  

Rekomenduje się  używanie dla telekonsultacji  

kodu ICD10 - Z71.8 - Inne określone porady 

 



CZEGO MOGĄ DOTYCZYĆ TELEPORADY? 

 

 

Wystawienie recept na leki przewlekle przyjmowane (na podstawie dokumentacji medycznej z wymienionymi 

chorobami przewlekłymi)  
 

Omówienie wyników badań: pod warunkiem dostępu do pełnej dokumentacji medycznej i ustaleniu powodów ich 

wykonania 
 

Wystawienie skierowań do sanatorium: na podstawie wywiadu, dokumentacji medycznej i ustaleniu wskazań oraz 

przeciwwskazań  
 

Wystawienie zleceń na zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny 
 

Wystawienie skierowań do poradni specjalistycznej w sytuacjach wynikających z dokumentacji medycznej, wyników 

badań diagnostycznych wykonanych wcześniej 
 

Ordynacja na nowe leki stosowane w kontynuacji leczenia szpitalnego lub specjalistycznego, pod warunkiem 

dostarczenia (zdjęcie, mail) dokumentacji zewnętrznej (karta informacyjna, informacja z konsultacji AOS)  
 

Konsultacji skuteczności leczenia przewlekłego (np. nadciśnienia tętniczego,  cukrzycy) pod warunkiem 

dysponowania aktualnych wpisów w dokumentacji medycznej dotyczących tej choroby 



JAK SPRAWOZDAWAĆ TELEPORADY? 

 

 

Aktualny stan prawny nie wskazuje szczególnego obowiązku 

sprawozdawczego dla teleporad,  

tym samym należy ją sprawozdawać zgodnie z zasadami 

sprawozdawczości dla pozostałych porad w poz. 
 



CZEGO NIE POWINNY DOTYCZYĆ 

PORADY TELEFONICZNE? 

 

 

Leczenia dolegliwości, które do tej pory nie występowały, z wyjątkiem sytuacji  w których lekarz 

bardzo dobrze zna bieżący stan zdrowia pacjenta, ma pełny dostęp do dokumentacji, dolegliwości  

nie budzą niepokoju – np. katar, ból gardła, stan podgorączkowy i istnieje możliwość kontroli  

w krótkim czasie 
 

Podejmowanie decyzji o rozpoczynaniu leczenia de novo 
 

Leczenie  dolegliwości u niemowląt i dzieci 
 

Zmienianie  leczenia przewlekłego bez dostępu do dokumentacji medycznej 
 

Ocenianie objawów chorobowych na podstawie ustnej relacji pacjenta o wyglądzie zmian  
 

Orzekanie o niezdolności do pracy bez udokumentowania uzasadnienia rozpoznania choroby 
 

 



ZAKAŻENIA COVID-19 

 

 

PAMIĘTAJ, ŻE: 

 

zakażenie nowym wirusem nie musi objawiać się pełną triadą objawów: gorączka, kaszel  

i duszność; 
 

Polska należy do krajów z zakażeniami „poziomymi” - wzajemnie od siebie w granicach 

kraju; 
 

grupą ryzyka powikłań zakażenia są osoby starsze, przewlekle chorujące i kobiety  

w ciąży; 
 

dokumentuj zgłoszenia do Państwowego Inspektora Sanitarnego SANEPID lub skierowanie 

do wskazanego oddziału - w tym wykonane telefonicznie. 
 

 

 
 

 

 



Bardzo prosimy o przesyłanie ewentualnych uwag  

lub  propozycji nowych informacji   

do Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce 

na adres e-mail: 

  

klrwp@klrwp.pl 

 

 

Dziękujemy za uwagę! 

 


