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Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu RP

Szanowny Pani Marszałku,

w związku z oświadczeniem złożonym przez Pana Senatora Adama Szejnfelda podczas 

15. posiedzenia Senatu w dniu 11 września 2020 r., w sprawie dostępu do świadczeń 

podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych 

informacji. 

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii 

w kraju, zarówno w POZ, jak i na innych poziomach opieki zdrowotnej, stosowane są 

szczególne środki ostrożności oraz zasady reżimu sanitarnego. Jednym z ww. środków, 

wprowadzonym w celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COVID-19, jest udzielanie 

świadczeń w postaci teleporady. Jednocześnie podkreślić należy, że teleporady 

udzielane są wyłącznie w przypadkach, gdy ocena stanu zdrowia i zakres niezbędnych 

czynności do zrealizowania na rzecz pacjenta, nie wymaga osobistej obecności 

personelu medycznego. W odniesieniu do innych sytuacji, porada zdalna powinna 

zakończyć się informacją o potrzebie bezpośredniej wizyty w placówce. Teleporada nie 

może bowiem skutkować pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta ze względu na 

opóźnienie rozpoznania stanu chorobowego lub brak zastosowania właściwego 

postępowania diagnostyczno-leczniczego. Równie ważne jak walka z epidemią, jest 

bowiem zapewnienie pacjentom trafnie postawionej diagnozy oraz wdrożenia 

odpowiedniego leczenia. 
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Co istotne, udzielanie świadczeń w trybie ambulatoryjnym nie jest zakazane w świetle 

obowiązujących przepisów, natomiast teleporady nie stanowią jedynej formy realizacji 

świadczeń opieki zdrowotnej na poziomie POZ. Podkreślić należy bowiem, że forma 

udzielania ww. świadczeń, a także dalsza ścieżka postępowania z pacjentem, powinna 

być uzależniona od jego stanu zdrowia. Katalog obowiązków lekarza oraz praw pacjenta 

pozostaje zaś niezmienny niezależnie od sposobu realizacji porady lekarskiej.

W wyniku bieżącego monitorowania oraz analizy potrzeb jakie niesie za sobą aktualna 

sytuacja epidemiologiczna kraju, Ministerstwo Zdrowia (MZ) podjęło szereg działań oraz 

inicjatyw legislacyjnych. Zarówno nowe akty prawne, jak i zmiany wprowadzane do 

aktów obwiązujących, miały na celu ułatwienie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej 

w warunkach epidemii oraz odpowiednie zabezpieczenie liczby lekarzy mogących 

udzielać świadczeń w związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania 

i zwalczania COVID-19. Ponadto MZ współpracuje z Głównym Inspektorem Sanitarnym, 

Konsultantami Krajowymi, Pełnomocnikami, Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) 

oraz towarzystwami naukowymi przy opracowywaniu oraz aktualizacji zaleceń 

i wytycznych. Ww. działania ukierunkowane były m.in. na poziom opieki podstawowej. 

W ich ramach, celem ujednolicenie sposobu postępowania, wydane zostało 

rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego 

teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020 poz. 1395). Podkreślić 

należy, że przywołany standard w § 3 pkt 1 uwzględnia prawo pacjenta do zgłoszenia 

w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym. 

Ponadto, przepis § 3 pkt 1 lit. e jednoznacznie wskazuje na prawo pacjenta do 

skorzystania ze świadczenia udzielonego w bezpośrednim kontakcie, gdy teleporada, 

z uwagi na stan zdrowia pacjenta, nie stanowi wystarczającej formy pomocy. Co istotne, 

zgodnie z § 3 ust 1 lit. a przedmiotowego standardu, świadczeniodawca POZ jest 

zobowiązany do wskazania systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, przy 

użyciu których będzie on udzielał teleporad oraz zamieszczenia ww. informacji w miejscu 

wykonywania świadczeń, na swojej stronie internetowej, a na żądanie pacjenta, 

udzielenie jej także telefonicznie. Warto również zauważyć, że w ramach teleporady, 

jeżeli przemawiają za tym względy medyczne, możliwe jest wystawienie elektronicznych 

dokumentów (np. recepty, skierowania lub zwolnienia lekarskiego), a także dokumentów 

wystawionych w formie papierowej, do odbioru w rejestracji przychodni.
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Na platformie pacjent.gov.pl uruchomiono ponadto możliwość korzystania z e-wizyty 

lekarskiej lub pielęgniarskiej. Jest ona przeznaczona dla osób, które nie mogą 

skontaktować się ze swoją przychodnią POZ. E-wizyta jest dostępna 24 godziny na 

dobę, także w niedziele i święta. W ramach przedmiotowej wizyty możliwe jest m.in. 

skonsultowanie niepokojących objawów lub złego samopoczucia, omówienie wyników 

badań, poproszenie o e-receptę na leki przyjmowane stale w chorobie przewlekłej, 

zapytanie o dawkowanie leku czy otrzymanie e-zwolnienia. Pracownik medyczny na 

podstawie wypełnionego przez pacjenta zgłoszenia podejmuje decyzję, czy e-wizyta jest 

wystarczająca w danym przypadku czy też konieczna będzie wizyta osobista. 

Przedmiotowa usługa ma służyć zwiększeniu dostępności świadczeń z zakresu POZ.

Ponadto 14 sierpnia 2020 r. opublikowane zostały Wytyczne konsultanta krajowego 

w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej 

udzielanych w czasie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Dokument ten, 

przygotowany we współpracy z zespołem roboczym MZ, określa odpowiedni zakres oraz 

warunki udzielania teleporad na poziomie opieki podstawowej, stanowiąc zbiór zasad 

i dobrych praktyk dla każdego lekarza POZ. Wskazuje on również na przypadki, 

w których zalecane jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w bezpośrednim 

kontakcie z pacjentem, podkreślając jednocześnie, iż teleporada nie może być jedyną 

formą udzielania świadczeń w POZ. Warto również zauważyć, że przedmiotowe 

Wytyczne zalecają m.in. promowanie rejestracji on-line, wskazują na potrzebę 

udostępnienia pacjentom adresu skrzynki mailowej do kontaktu, a także zapewnienia 

pacjentom możliwość kontaktu telefonicznego/elektronicznego z przychodnią POZ. 

Zwiększono także rolę opieki podstawowej, poprzez włączenie POZ do systemu 

testowania. 

Podkreślić należy, że NFZ na bieżąco prowadzi kontrole w zakresie dostępności 

świadczeń medycznych. W odniesieniu do POZ, stanowiącej punkt wejścia pacjentów 

do systemu opieki zdrowotnej, skupiają się one m.in. na takich obszarach jak trudności 

ze skutecznym dodzwonieniem się do przychodni, bądź też z uzyskaniem porady 

w bezpośrednim kontakcie z lekarzem. Pracownicy NFZ każdego dnia podejmują próby 

telefonicznej weryfikacji dostępności placówek POZ lub osobistej wizytacji, celem 

stwierdzenia sposobu ich funkcjonowania. 

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej wprowadzane będą natomiast 

kolejne rozwiązania, których celem jest zagwarantowanie placówkom medycznym 
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zachowanie stabilności w okresie epidemii COVID-19, a pacjentom bezpiecznego 

i swobodnego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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