
L Określenie celu Procedury:

procedura określa standard organizacyjny teleporady udzielanej_ ;v. ramach poradni

podstawow.j opieki,d.owotnej, "**"3-Jut"3 
,,PoŻ-,w 

-Centra 
Medyczne Medycyna Grabieniec

_ zal<ładzię .eczńczymprowadzony ^ 
prr"r'ńedycYna Grabieniec SP. z o.o. z siedzibą w Łodzi

oraz wskazuje sytuacje, w których świadc r"ii"- udzielane jest wyłącznie w bzpośrednim

kontakcie z pacjeŃeń.-pro"ed*u *Yau"u jest zgodnie z p"ostanowieniami RozPorządzet\a

Ministra zdrowia z dnial2 sierpnia 20ż§ rokuw splrawie standardu orgatizacyjnego teleporady

w ramach podstawowej opieki zdrowotnej ( Dz.U. i020,,,poz" |395,zpóźn,zm,),

II. Definicja teleporady i osoby udzielającej teleporady:

l}roced*ra *r 3/2021
z dn. 15.03.2021 roku

1l\1lGrabi*nie§

użyciu systemów
Teleporadą jest świadczenie zdrowotne udzielane na odległość, przy

*i.inro""utv Ózny chlub systemów łączności,

osobą udzielającą teleporady j:sJ lekuz, pielęgniarka lub PołoŻna, tldzieLającY Świadczęfi z

zakresu POZ w-Ćentra Medyczne Medycyna Grabienięc,

III. sytuacje, w których świadczenia opieki zdrowotnej realizowane są wyłącznie w

bózpośrednim kontakcie z pacjentem:

a) 
łw przypadku gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na rea\izację

ąl 
ilft;.rt" *T"._i. teleporady, z v,ryŁączeniem świadczeń:

_ o których mowa w art, ąz uśt. i 
"rtavły 

zdnia 5 grudnia 1996 r, o zawodach lekarza

i iekarzadentysty (Dz. U. , znzo I. poz. 5l4, z p|azn. zm,), oraz oruz art, 15b ust, 2

ustawy z dria15 lipca 2ut1. o zŃodach pielęgniarki i położnej (Dz, U, z 2020 r,

_ poz. 562, 567, 945, 7493'i znt1,, tj. syuacji,iystawienia recepty niezbędnej do

kontynuacj i lęczenia o.raz zlecei_iu_"u ,zaopatrienię 
w wyroby medyczne jako

kontynuacj i zaopatrzenla w *yroby--edycine, jeżeli jest to uzasadnione stanem

"aro*iuii"j ""tu 
oa"*ierciedlonym w dokumentacj i medycznej,

- rwiązinyc-h z wydaniem zaświadczenia,

b) podcza, pi..*lr'.; 
"iiń, 

,.uti"o*u,,.; przęz 1ekarza, pielęgniarkę lub położną poZ,

wskazanych w deklaracji wyboru, o któiei mowa w art. tb 
"sta*v 

z dnia 27 pażdziemika

2OI7 r.o podstawowej opiece zdrowotnej

c) w związku , .rr"r"uł przewlekłą, * p,""uiegu której doszło do pogorszenia lub zmiarry

objawów,
d) w łwiązku z podejrzeniem. choroby nowotworoweJ,

e) dzieciom do ,6. ńku zycia poru'[*u,du^i kontiolnymi w trakcie \ęczerlia, ustalonego w

wyniku osobistego badania p"JŃ;, t to.yct uózielenie jest możliwe bęz badania

fizykalnego,



z Ęvłączeniem świadczeń. o których mowa w części II ust. 2 pkt l lit. b oraz ust. 4 załącznika do
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 paźrlziernika 2020 r. w sprawie standardu
organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażon}rm
wirusern SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 1749" 1873 i 2043). tj.:
- w sytuac.ji, gdy lękarz lub felczer podejmuje dzińarlia mające na celu zapobieganie szerzeniu
się zachorowań na chorobę wywołaną zakłżęniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-l9), w tym
udziela pacjentowi świadczeń opieki zdrowotnej, mozliwe jest dokonanie oceny stanu zdrowia
Pacjenta w formie teleporady, z wlĄączeniem dzieci do ukończenia 2. roku życia, których stan
zdrowia jest oceniany przęz przeprowadzenie wywiadu lub badania fizykalnego;
- w sytuacji skierowania pacjenta do odbycia izolacji w waruŃach domowych, kiedy lękarz
podstawowej opieki zdrowotnej udziela pacjentowi, nie wcześniej niz w ósmej dobie odbywania
tej izolacji, porady albo teleporad}r. podczas której dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta. W
razie konieczności przedłużenia okresu trwania izolacji w warunkach domowych pacjenta, u
którego wystąpiły objawy, Iękarz podstawowej opieki zdrowotnej informuje pacjenta o
przewidyłvanej dacie zakonczęnia okresu tej izolacji otazo konieczności odbycia kolejnej porady
albo teleporady w ostatnim dniu jej trwania. Podczas porad}, albo teleporady, o której mowa w
zdaniu drugim, Iekarz podstawowej opieki zdrowotnej podejmuje decyzję o ewentualnym
dalszym przedłużeniu okresu izolacji w waruŃach domowych. Zakończenię tzolacji w
waruŃach domowych następuje po udzieleniuprzez\ękaurza podstawowej opieki zdrowotnej, w
ostatnim dniu przedłużonego okresu tej izolacji, porady albo teleporady, podczas której lekarz ten
nie podejmie decyzji o dalszym przedłużeniu okresu jej trwania.

IV. Standard organŁaryjny teleporady udzielanej w ramach poradni POZ w Centra
Medyczne Medycyna Grabieniec - zakładzie leczniczym prowadzonym przez Medycyna
Grabieniec Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi:

Personel medyczny poradni POZ prowadzonej ptzęz Medycyna Grabieniec Sp. z o.o.
Centra Medyczne Medycyna Grabieniec, udziela teleporad za pośrednictwem połqczenia
telefonicznego.

1. Sposób ustalenia terminu teleporady., kontakt osobisty z pracownikiem rejestracji
porafui ( Poradnia POZ przy ul. Grabieniec 13, 9I-I40 Łódź ), telefoniczny ( nr telefonu: 42-
237-16-27 )Iub zapośrednictwem poczty elektronicznej ( adres e-mail: rejesttacja@grabieniec.pl
. ). W trakcie ustalania terminu teleporady Pacjent powinien podaó numer telefonu umożliwiający
realizację teleporady. Jeśli Pacjent nie poda takiego numeru w trakcie ustalania terminu
teleporady ( pomimo prośby o jego wskazanie ), do realizacji teleporady wykorzystany zostanie
numef telefonu zapisany w bazie danych Medycyna Grabieniec Sp. , o.o. Centra Medyczne
Medycyna Grabieniec. Pacjent otrzyma informagi,9 o orientacyjnym przedziale czasowym, w
którym lekarz będzie telefonować do pacjenta celem udzielenia teleporady. W tym przedziale
czasowym Pacjent powinien znajdowac się w pobliżu aparutu telefonicznego, którego numer ma
być wykorzystany do ręalizacji teleporady. Teleporada jest realizowana nie później niż w
pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta do placówki ( osobiście
bądź za pośrednictwem telefonu/wiadomości e-mail ) albo w terminie późniejszymniż określony
powyżej, ustalonym w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

2. Sposób nawiqzania kontaktu między lekarzem a Pacjentem w celu udzielenia teleporady
oraz sposób jej udzielenia: po uzyskaniu połączenia telefonicznego z Pacjentem, personel
medyczny przedstawia się; imieniem, nazwiskiem, §.tułem zawodowym i wskazuje, ze telefonuje
z poradni POZ Centra Medyczne Medycyna Grabieniec, prowadzonej przez Medycyna
Grabieniec sp. z o.o. Następnie telefonujący pyta o imię i nazwisko osoby, która odebrała
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połączenie oraz potwie rdza jejtożsamośó zgodnie z zasadamiwskazanymi w treści puŃtu III. 12

niniejszego dokumentu. ,

_i. sposób postępowania w sytuacji, gdy nustqpi brak kontaktu a pacjentem w ustalonym

terminie teleporadyo co skutkuje jej aiuiowaniim: personel medyczny, który ma udzielić

teleporady jest obowi i^, ao poa:ęóia co najmniej trzykrotnej próby kontaktu z pacjentem, w

odstępie nie krótszy m niż 5 minut, w celu udzielenia tóleporaóy-. W sytuacji braku możliwości

skontaktowania się z pacjentem przęz telefon pomimo podjęcia ww. trzech Prób Połączenia,

osoba, która miała uazietie teleporady jest zobowi ąz?na sporządzic na tę okoliczność stosowną

notatkę służbową w dokumeńacji m.dyc"rr.; pacjenta, któia jest prowadzona w systemie

Mmędica. w tej sytuacji ustalony termin telep-orady zostaje anulowany, po zakończonym dniu

placy lekarz prr"uu-rąć hstę pacjent ów, zktórym nie udaŁo się mu skontaktowaÓ' do rejestracji

poradni. w prrypadń brakukorrtutt, iacjentizporadnią, w dniu następnym po dniu, w którym

teleporada miała być udzieloou, pru.*'ik rejestracji medycznej podejmuje trzYkrotną Próbę

kontaktu telefoniczirćgi ,pacjentem. w przypaaku uŻyskania kontaktu z Pacjentem' umawianY

j"r, r.oi";"y termin t"Gporady, o ile pacjeńt nada1 wyrńawolę jej uzyskania,

4. Każdypacjent ma możliwość skorzystania ze,świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego

w bezpośrednim kontakcie z pacjent;, ; przypadku, ,gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia

pacjenta świadczęnie zdrowótrró ni. j"rt'móznwe dÓ'zręa|izowania w formie telePoradY'

okoliczność ta jest każdorazowo ustalJna przez lekarza \ń/ porozumieniu z pacjentem lub jego

opiekunem ustawowym,

5. Niniejszym wskazuje się sposób realizacji e-recepĘ:

1"H'flt"rany w systemie informacji w ochronie zdrowia numer telefonu, w Postaci wiadomoŚci

SMS zawierającej co najmniej kod dostępu oIaZ informację o konieczności podania numeru

pEsEL przy realizacji recepty _ nażądanie pacjenta wyrazonó w Internetowym koncie pacjenta

!'§'r];".i wydruku ( do odbioru _w 
rejestracji poradT ) 

_ w przypadku braku wskazania w

systemie informacji w ochroni" "dro*ń 
adres.r'e-mai1 i/lub numer telefonu' oTaZ na kaŻdę

żądanie Pacjenta,
_ w innej uzgodnionej postaci zawierającej co-najmniej klucz dostępu do recepty lub pakietu

recept lub kod d"r6;;; iur*ęproaŃtuie czniĆzego ( np. ustnie w czasie telePoradY ).

w sytuacji posiadania Internetowego konta pacjenta, do informacji o wystawionej

recepcie Pacjent maiównieZ dostęp w \^w, systemie,

posiadając kod do realizacji e_recepty, w aptece wystarczy podanie ww, kodu oraz

numeru PESEL osoby, dla której wystawionó Ó-r.c.pĘ. Na tejpodstawie pracownik apteki wyda

Pacjentowi lek wskazany w treści e-recepty,

W sytuacji otrzymaniawiadomości e_mail z zńączoną w formacie pDF informacją o e_

recepcie ( na podany adres e_mail ), w aptece farmaceut a może zeskanować kod z informacji o e_

na wskazany w systemie informacji w ochronie zdrowia adres PocztY elektronicznej' jeŻeli

recepcle.



W przypadku posiadania wydruku informacyjpego, realizacja e-recepty może nastąpić na
podstawie wydruku i zawariych w nirn danych.

O powyźszych moźliwościach wystawiający e-receptę zobowiązan}, jest poinformować
Facjenta" uzyskując od niego infornrację. w jaki sposób chce otrzvmaó inforrnacje umoźliwiające
realtzacie e-receotv- badżtez. czv chce odebraó wvdruk informacvinv e-receotv.

6. Niniejszym wskazuje się instrukcję realizacji e-skierowania:

Pacjent może otrzymaó informacje o skierowaniu wystawionym w formie elektronicznej.
tj. informacje. o których mowa w art.59b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tj. Dz.U. 2020. poz.
1398. zpoźn.zm"\:

- na wskazany w systemie informacji w ochronie zdrowia adres poczty elektronicznej, jeżeli
dotyczy,
- na wskazany w systemie informacji w ochronie zdrowia numef telefonu, w postaci wiadomości
SMS zawierającej co najmniej kod dostępv oraz informację o konieczności podania numeru
PESEL przy realizacji skierowania - na żądanie Pacjenta wyrazone w Internetowym Koncie
Pacjenta ( IKP );
- w postaci wydruku ( do odbioru w rejestracji poradni ) - w przypadku braku wskazania w
systemie informacji w ochronie zdrowia adresu e-mail i/lub numer telefonu, oraz na każde
żądanie Pacjenta,
- w innej uzgodnionej postaci zawierĄącej co najmniej klucz dostępu do skierowania lub kod
dostępu ( np. ustnie w czasie teleporady ).

E-skierowanie jest również zapisane na Internetowym Koncie Pacjenta ( dalej: IKP ).
Posiadając aktywne IKP Pacjent zawszę może odtworzyć kod e-skierowania, które wystawił, a
Pacjent moze sprawdzić kod na swoim IKP.

DziS<i e-skierowaniu, wystarczy rejestrując się osobiście lub telefon iczniepodać 4-cyfrowy kod
i numer PESEL.

O powvższvch możliwościach wystawiający e-skierowanie zobowiązany jest
poinformować Pacjenta. uzyskując od niego informacię, w jaki sposób chce otrzymać informacje
umożliwiające realizację e-skierowania. bądź też. czy chce odebrać wvdruk informacyjny e-

skierowania. _

7. Niniejszym wskazuje się instrukcje realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne:

Pacjent otrzymuje tylko numer zlecenia, który wraz z numerem PESEL umożliwia zakup
potrzebnego wyrobu medycznego w sklepie medycznym lub w aptece, które posiadalą za,wartą
umowę zNFZ.

Pacjent może również odebrać druk e-zlecenia na wyroby medyczne podpisany przęz
Iekarza w rej estracj i poradni.

8. Niniejszym wskazuje się sposób realizacji zlecenia badań dodatkowyclt, w szczególności
laboratoryjnych lub obrazowych :
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pacjent możę odebrać druki zleceń na badąrria dodatkowe w rejestracji Poradni. W

przypadku następuj ących badań:
'u) 

Lółropu.diograficzne płodu finansowane ze środków publicznych,

b) endoskopo*e p.".*Ódu pokarmowego finansowane ze środków publicznych,

c1 medycyńy nuklearnej finansowun" ró środków publicznychoraz ze środków innYch niż Środki

publiczne,
d) rezonansu rnagnetycznego
e) tomografii komputerowej
środki publiczne,
możliwe jest również wystawienie
mĄązasady opisane. W punkcie 7

finansowane ze środków publicznych,
finansowanę zę środków publicznych oraz zę środków innych niż

skierowania w formie elektronicznej . wówczas zastosowanle

powyżej,

Miej sce r ealizacji skierowań :

a. skierowania na badania laboratoryjne realizowane są w punktach pobrań w Poradni PrzY

ul. Grabieniec 13 (codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00_.10"00) oraz przy v,

Zachodniej |2allżc (w poniedziałki i środy w godz. 8.00_.10.00),

b. skierowania na badania USG ,u,"ulirŃane zgodnie z adresem wykonawcY tego badani1

podanym na skierowaniu- są to odpowiednio: Medycyna Grabieniec ul. Grabieniec 13, Bimed

,l. zuónoarria l7,promedyk ul puszkina 18 i ul. Kilińskiego 90,

c. skierowania na baóania RTG są realizowane zgodnie z adresem wykonawcy tego badania

podanym na skierowaniu - są to odpowiednio: Bimed ul. Zachodnial2,PromedYk ul Puszkina 18

i ul. Kilińskiego 90,

d. skierowania na badania endoskopowe:

pracowniach endoskopii posiadających umowę

Óndoskopowe, na terenie całego kraju,

g. pucjent może aktywować Internetowe Konto Pacjenta ( IKP ) dla siebie lub dla swoich

dzieci na stronie internetow ej www.p acj ent, gov,pl

Dzięki IKP Pacjent:
_ ótrzyma e-receptę SMS-em lub e-mail wystarczy, że poda swój numer telefonu lub

adres e-mail,
_ wykupi leki zrecepty w różnych aptekach, nie tracąc refundacji,

_ udostępni bliskiej osobie ruu lekarzowi informację o stanie zdrowia i historię

przepisanych leków,
'_ 

-u aortóp do danych medycznych swoich dzieci ( do 18. roku życia ),
_ odbierze kolejną 

"_r.."pię 
bóz wizyy w gabinecie (w przypadku choroby przewlekłej i po

konsultacj i, np. telefonicznej, z lekarzem),

- odbierze e-skierowanie,
- sprawdzi wynik testu na obecność koronawirusa,
_ ńozywniosek o wydanie Europejskiej Karty lJbezpieczeniaZdrowotnego (EKUZ)
_ złoży e_deklarację do lekarzapoz, pielęgniarkipoz, położnej poz.

10. Medycyna Grabieniec Sp. z o.o. informuj e Łódzki Oddziń Narodowego Funduszu

zdrowia o numerze telefonu, pod którym w poradni poz centra Medyczne Medycyna

Grabieniec udzielane są teleporady.

11. osoba udzielujqca teleporady, przett jej udzieleniem, potwierdza toŻsamoŚĆ Pacjenta na

podstawie danych, o tiory.t, nlo*uwart.25 ust. 1 pkt 1 ustawy zdnia 6listopada 2008 r, o

prawach pacjónta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2O2O r. poz. 849, z póżn,zm,),

5
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przekazanych przez niego za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów
łączności, tj" .
- nazwisko i irnię (imiona)
- data urodzenia
- aznaczenie płci
- adres miejsca zamieszkania,
- numer PESEL, 1eżelt został nadany, w przypadku noworodka - numer PESEL matki, a w
przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - rodzaj i numer dokumentu
potwierdzaj ącego tozsamośó,
- w przypadku gdy paojentenn jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub
niezdolna do świadomego v,ryrłżenia zgody - nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela
ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.

oraz:

a) na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru, o której
mowa w art. 10 ustawy z dniaŻ7 października})I7 r. o podstawowej opiece zdrowotnej tj.:
- imię i nazwisko,
- nazwisko rodowe
- dataurodzenia,
- płeć,
- numer PESEL, aw przypadku jego braku serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamośó
- adres miejsca zarnieszkania,
- numer telefonu,
- adres e-mail,
- imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego, adres jego miejsca zamieszkania i numer telefonu

w przypadku, gdy świadczeniobiorcą jest osoba małoletnia lub całkowicie
ubezwłasnowolniona.

lub

b) przy wykorzystaniu elektronicznego konta pacjenta utworzonego w wyniku potwierdzenia
jego*ozsamości osobiście lub w sposób określony w art. 20a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji dziŃalności podmiotów realizl4ących zadania publiczne (Dz. U. z 2020
r. poz. 3 46, z pożn.zm.).

12. "Osoba udzielajqca teleporady dokonuje adnotacji w clokumentacji medycznej o
realizacji świadczenia zdrowotnego wformie telep3rady poprzez wpisanie kodu procedury ICD-
9 89.00999 lub zaznaczenie tej proceduru 89.0099 w zakładce Procedury w systemie
gabinetowym Mmedica.

13. Osoba udzielajqca teleporady przeprowadza jq w warunkach gwarantujqcych poufność,
w tym przy zapewnieniu braku dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych
za pośrednictwem systemów łqczności w zwiqzku z udzieleniem teleporady.

14. W przypadku przekazywania informacji dotyczącej stanu zdrowia pacjenta, w tym
cyfrowego odwzorowania dokumentacji medycznej, za pośrednictwem systemów
teleinformatycznych, Medycyna Grabieniec Sp, z o.o. zobowiąntje się do stosowania rozwiązań
techniczno-organizacyjnych służących zapewnieniu transmisji dokumentów elektronicznych w
postaci graftcznej i tekstowęj, w sposób zapewniający ich integralność oraz ochronę ptzed



nieuprawnionym wykorzystaniem, przypadkowym 1ub niezgodnym z prawem zniszczeniem,

utraóeniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępern,

15. osoba udzielajqca teleporady. na podstawie badania podmiotowego i po analizie

dostępnej dokumenta.;i ,n"ay"Żnej pacjenta, w §łn udostępnionęĄ za pośrednictwem systemu

teleinformat yaznego)o którym mowa * urt. 7 ust. 1 ustauY z dnia 28 kwietni a 20tl r. o sYstemie

inforrnacji w ochronie zdrowia (Dz" U. z2020 r. poz_ 7O2, zpóżn,zm.), dokonuje następujqcych

ezynności:
a) udzieta świadczenia zclrowotnego, w tym ustala, czy teleporada jest wystarczujqca dla

problemu zdrowotnego bęttqcego jej przedmiotem, lub

b) informuje pacjenta o kńiecznosct idzietiniu świadczenia zclrowotnego w bezpoŚrednim

kontakcie z pacjentem, jeżeli charakter aktualnego problemu zdrowotnego uniemożliwia

udzi e l e n ie świa d c ze n ia ztlr o w o tn e g o w fo r mie telep o r a dy.

16, Każd, pacjent ma prawo zgłosić w trakcie trwania teleporady wolę osobistego kontaktu

7 właściwym personelem medycznym,

V. świudczeniodawca informuje o wyżej wskuzanych wurunkach udzielania teleporad w

miejscu wykonywaniń świadczeń ( w-Przychodni POZ przy ul. Grubieniec 13 w Łodzi )

oraz na swoiói sfuonie internetowej ( www.grabieniec.pl ), a na żqdanie pacjenta

również rcffinicznie ( informaóie prznkizywane przez pracownika rejestracji

przychodni ).

VI. świadczeniodawca przekazuje clo odclziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu

Zdrowia informacji o udziilonej poradzie przy użyciu systemów teleinformaĘcznych

lub systemów łqczności, , ,pórbt wskaiany w szczegółowych warunkach umów

określonych nu podstuwie art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z clniT 27 sierpnia 2004 r, o

świadczeniach opieki zclrowotnej Jinansowinych ze środków pubticznYch (Dł U, z 2020

r. pol. 1398, z późn. zm.)
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