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Od kilku miesięcy w związku z pandemią COVID funkcjonujemy w nowej rzeczywistości.  

Przychodnie POZ szybko zorganizowały się i w trybie przyspieszonym rozwinęły 

telemedycynę. Nastąpiła olbrzymia i korzystna zmiana w funkcjonowaniu POZ, 

zmobilizowaliśmy pacjentów do korzystania z rejestracji telefonicznej, wiele problemów 

rozwiązujemy w formie porady telefonicznej, rozwinęliśmy internetowe przekazywanie 

dokumentacji oraz  korzystanie z e-recept, e-wniosków i coraz częściej z e-skierowań.  

Jednak, chcę wszystkim Kolegom Lekarzom uświadomić i zwrócić uwagę, że  

teleporada nie może być jedyną formą udzielania świadczeń w POZ.  Jest to bardzo dobre 

narzędzie,  ale do wybranych sytuacji medycznych. Poza udzielaniem teleporad lekarz POZ jest 

zobowiązany do wykonywania porad w gabinecie oraz w domu pacjenta. 

Część pacjentów z uwagi na stan zdrowia i schorzenia wymaga osobistego kontaktu i badania 

fizykalnego. Każdy Lekarz rodzinny ma pod opieką pacjentów u których okresowo powinna 

być przeprowadzona wizyta domowa.  Musimy wszyscy mieć świadomość, że przy udzielaniu 

teleporady mamy taką  samą odpowiedzialność  zawodową,  cywilną i karną jak w przypadku 

wizyty uzupełnionej badaniem przedmiotowym, którego przeprowadzenie  w części sytuacji 

medycznych jest bezwzględnie wskazane.   

Apeluję, aby cały POZ w naszym województwie zachował się odpowiedzialnie,  

nie zamykał drzwi przed pacjentami, sprawował opiekę nad pacjentami we wszystkich  

obowiązkowych formach.  Należy tak zorganizować pracę, aby harmonogram  zawierał czas 

na teleporady, wizyty osobiste w gabinecie, wizyty domowe oraz świadczenia dla dzieci 

zdrowych.  Tam gdzie możliwe wydzielić czas i miejsce na przyjęcia pacjentów infekcyjnych.  

Jednocześnie należy pracować z zachowaniem bezpieczeństwa personelu medycznego, 

stosować środki ochrony osobistej, dezynfekcję sprzętu i miejsca pracy a od pacjentów  

egzekwować noszenia maseczek, zachowania dystansu i dezynfekcji rąk, 

Wszystkich Lekarzy POZ gorąco pozdrawiam i życzę zdrowia. 
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