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Wjakich godzinach s¹ mo¿liwe te-
leporady?

- Gdy mówimy o platformie inter-
netowej pacjent/gov.pl, to s¹ one reali-
zowane 24 godziny na dobê, równie¿
w niedzielê i œwiêta. Gdy mówimy o
poradni lekarza rodzinnego, pielêgniar-
ki b¹dŸ innego specjalisty, to godziny
te s¹ to¿same z istniej¹cymi do tej po-
ry w harmonogramie pracy ka¿dej z

tych osób. Harmonogram taki od za-
wsze by³ dostêpny przed gabinetem
oraz zg³aszany do NFZ.

Co siê stanie, gdy wizyta przez te-
lefon nie bêdzie mo¿liwa?

- Wiele wizyt udaje siê zrealizowaæ
w ten sposób, ale z pewnoœci¹ nie
wszystkie bêd¹ mog³y siê w ten spo-
sób odbywaæ. Zatem, jeœli w wyniku
konsultacji, zostanie ustalone ¿e wizy-
ta osobista jest konieczna, wizyta ta-
ka siê odbêdzie przy zachowaniu
wszelkich œrodków bezpieczeñstwa
epidemicznego. Pacjent zostanie po-
proszony o zg³oszenie siê do przy-
chodni w konkretnym dniu, na z gó-

ry ustalon¹ godzinê. Wprzypadku np.
pacjentów le¿¹cych - mo¿liwa jest
równie¿ wizyta w domu. Jednocze-
œnie NFZ wskazuje wyraŸnie, ¿e tele-
porady mog¹ byæ udzielane, sprawoz-
dawane lub rozliczane wy³¹cznie w
sytuacji, gdy zakres niezbêdnych czyn-
noœci do zrealizowania na rzecz pacjen-
ta, nie wymaga osobistej obecnoœci
personelu medycznego.

Czy teleporada jest realizowana
przez telefon do rejestracji przy-
chodni?

- W wielu przypadkach tak, lecz
czêœæ poradni wyznaczy³a osobne nu-
mery, przeznaczone tylko do tego ce-

lu. Ich wykaz dostêpny jest w dwóch
miejscach: na stronie internetowej Pod-
karpackiego Oddzia³u Wojewódzkie-
go NFZ (górna czêœæ strony o nazwie
„Udzielanie œwiadczeñ w okresie trwa-
nia epidemii koronawirusa”) oraz bez-
p³atny numer Infolinii NFZ 800-190-
590, gdzie przez ca³¹ dobê mo¿na uzy-
skaæ pe³en komplet informacji nie tyl-
ko w tym zakresie.

Czy recepta podczas teleporady
jest mo¿liwa?

- E-recepty, e-zwolnienia oraz elek-
troniczne potwierdzenie zlecenia w
wyroby medyczne s¹ mo¿liwe podczas
teleporady. W przypadku e-zwolnie-

nia, lekarz sam wysy³a informacje do
ZUS bez poœrednictwa pacjenta. W
przypadku e-recepty otrzymujemy 4-
cyfrowy kod, który w po³¹czeniu w nu-
merem PESELpacjenta jest wystarcza-
j¹cy do odbioru leku w aptece. Wprzy-
padku e-zlecenia, pacjent otrzymuje
numer zlecenia (kilkanaœcie cyfr z pau-
zami), który z numerem PESEL jest
wystarczaj¹cy do odbioru sprzêty w
sklepie medycznym. Wprowadzona
zosta³a te¿ mo¿liwoœæ wys³ania zdjê-
cia wniosku otrzymanego od lekarza
w formie papierowej na adres e-mail
podany na naszej stronie internetowej
- dziêki temu ograniczamy do mini-
mum koniecznoœæ kontaktu pacjenta
z innymi osobami.



Z Rafa³em 
Œli¿em, 

rzecznikiem
prasowym
POW NFZ 

w Rzeszowie,
rozmawia Anna

Moraniec

E-porada dostêpna przez 24 godziny na dobê

Poradnie lekarza rodzinnego, jako
pierwsze rozpoczê³y pracy w ten spo-
sób. Ju¿ w pierwszych dniach marca, na
wykazie opublikowanym przez NFZ
znajdowa³o siê ponad 400 poradni pod-
stawowej opieki zdrowotnej. Wykaz
ten jest aktualizowany niemal codzien-
nie. Zmianom ulegaj¹ numery telefo-
nów, a analizom poddawane s¹ rów-
nie¿ przerwy w pracy zwi¹zane z urlo-
pem czy chorob¹ personelu.
 Poradnie specjalistyczne równie¿

mog¹ udzielaæ teleporad. Z wizyt na
odleg³oœæ skorzystaj¹ pacjenci poradni
specjalistycznych którzy pozostaj¹ ju¿
pod sta³¹ opiek¹ specjalistów i wyma-
gaj¹ okresowej kontroli, zgodnie z usta-
lonym planem leczenia i stanem kli-
nicznym. Dziêki teleporadom ogranicza-
my ryzyko rozprzestrzeniania siê koro-
nawirusa, zapewniaj¹c wiêksze bezpie-
czeñstwo pacjentom i personelowi me-
dycznemu. Teleporada jest finansowa-
na przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
 Wsparcie psychologiczne re-

alizowane jest przez NFZ z udzia-
³em doœwiadczonych psychologów i
psychoterapeutów. Cykl 10 minuto-
wych darmowych podcastów dostêp-
ny jest na platformie youtube pod ha-
s³em „Akademia NFZ”. Pomoc¹ s³u-
¿y równie¿ Telefoniczna Informacja
Pacjenta. Pod bezp³atnym i czynnym
ca³¹ dobê numerem 800 190 590, w
ka¿dy dzieñ, nawet w niedzielê i œwiê-
ta mo¿na skorzystaæ z pomocy spe-
cjalistów. Wystarczy zadzwoniæ i po-
prosiæ o przekierowanie rozmowy do
dy¿uruj¹cego przez ca³¹ dobê psy-
chologa.

Programy lekowe i chemioterapia
równie¿ maj¹ mo¿liwoœæ realizacji w
formie teleporad, gdy zakres niezbêd-
nych czynnoœci do zrealizowania na
rzecz pacjenta, nie wymaga osobistej
obecnoœci personelu medycznego. Po-
dobnie, jak w przypadku poradni spe-
cjalistycznych, zasady te maj¹ zasto-
sowanie w odniesieniu do œwiadczeñ re-
alizowanych przez personel lekarski
wy³¹cznie na rzecz pacjentów kontynu-
uj¹cych leczenie, zgodnie z ustalonym
planem terapeutycznym, adekwatnie
do stanu klinicznego pacjenta i nie mo-
g¹ dotyczyæ porad pierwszorazowych.
 Opieka psychiatryczna i leczenie

uzale¿nieñ oraz program pilota¿owy w
centrach zdrowia psychicznego rów-
nie¿ jest mo¿liwa przez telefon poprzez
e-poradê lekarsk¹, poradê psycholo-
giczn¹, sesjê psychoterapii oraz poradê
instruktora terapii uzale¿nieñ. 
Opieka hospicyjna i pielêgniarska

to kolejny rodzaj œwiadczeñ , mo¿liwy
do realizacji w ten sposób. Porada le-
karza, psychologa i pielêgniarki mo¿e
byæ realizowana na odleg³oœæ. Podob-
nie œwiadczenia ¿ywienia dojelitowego
oraz pozajelitowego w warunkach do-
mowych i zaplanowane wczeœniej wi-
zyty kontrolne u pacjentów w stanie
stabilnym mog¹ zostaæ udzielone w for-

mie konsultacji telefonicznych z wyko-
rzystaniem systemów teleinformatycz-
nych lub innych systemów ³¹cznoœci.
Rozwi¹zania te dotycz¹ wy³¹cznie sy-
tuacji, gdy zakres niezbêdnych czynno-
œci do zrealizowania na rzecz pacjenta,
nie wymaga osobistej obecnoœci perso-
nelu medycznego.
 Fizjoterapia z uwagi na zaist-

nia³¹ sytuacjê epidemiczn¹ zwi¹zan¹
z koronawirusem równie¿ ma mo¿-
liwoœæ wykonywania i rozliczania
porady lekarskiej oraz wizyty fizjo-
terapeutycznej, realizowanych w wa-
runkach ambulatoryjnym z wykorzy-
staniem systemów teleinformatycz-

nych w niektórych œciœle okreœlo-
nych sytuacjach.
 Teleporada online to rozwi¹zanie

uruchomione przez Ministerstwo Zdro-
wia, które pozwala pacjentom na ³a-
twy i szybki kontakt z pracownikiem
medycznym za pomoc¹ wideorozmo-
wy, chatu lub telekonferencji, bez ko-
niecznoœci wychodzenia z domu. Prze-
znaczona jest przede wszystkim dla
osób, które podejrzewaj¹, ¿e mog³y za-
kaziæ siê koronawirusem SARS-CoV-
-2 lub s¹ na kwarantannie, a ich stan
zdrowia wyraŸnie siê pogorszy³. Perso-
nel medyczny jest dostêpny przez 24 go-
dziny na dobê, tak¿e w niedzielê i œwiê-
ta. Podczas konsultacji pacjent mo¿e
otrzyma e-receptê , e-zwolnienie, a w
uzasadnionych przypadkach zalecenie
wizyty w placówce medycznej lub kon-
taktu ze stacj¹ sanitarno-epidemiolo-
giczn¹. Szczegó³y na stronie interneto-
wej pacjent.gov.pl/teleporada. 

Korzystaj z bezp³atnych 
teleporad w ramach NFZ

W czasach gdy nadal obowi¹zuje has³o „zostañ w domu”, teleporada, czyli udzielanie œwiadczeñ przez pracownika s³u¿by zdrowia na odleg³oœæ, przy u¿yciu systemów
teleinformatycznych, jest dobrym rozwi¹zaniem. Dziêki takiej mo¿liwoœci pacjent zyskuje dostêp do porady medycznej niezale¿nie od miejsca, w którym siê znajduje. 

Podczas konsultacji, o ile zajdzie taka potrzeba, pacjent otrzyma tak¿e e-receptê i e-zwolnienie.
Anna Moraniec

amoraniec@supenowosci24.pl


