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Polskie prawo i zasady etyki zawodowej dopuszczają udzielanie świadczeń te-
lemedycznych. W ramach takiego świadczenia lekarz może zebrać wywiad, wy-
konać niektóre badania, wydać zalecenia, wystawić e-receptę, e-zwolnienie 
lub e-skierowanie (a niedługo również e-zlecenie). Teleporada jest rozliczana  
w ramach umowy z NFZ (dotyczy lekarzy POZ mających taką umowę, NFZ do-
puszcza również rozliczenie teleporad w AOS oraz w innych zakresach, w tym po-
rad realizowanych w ramach programów lekowych oraz w ramach opieki psychia-
trycznej i leczenia uzależnień).

Porada telemedyczna jest równoprawnym świadczeniem zdrowotnym, które po-
winno być udzielane na analogicznych zasadach jak osobista porada w gabinecie. 
Jedyną różnicą jest pośrednictwo telefonu lub komputera. Kluczowe kwestie po-
zostają bez zmian: lekarz powinien postępować zgodnie ze wskazaniami aktualnej 
wiedzy medycznej, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą staranno-
ścią.

W trakcie teleporady lekarz może także wykorzystać i nadzorować badanie dia-
gnostyczne wykonywane samodzielnie przez pacjenta w domu urządzeniem tele-
medycznym stanowiącym wyrób medyczny (np. pomiar glikemii, czy EKG).

Należy zdawać sobie sprawę, że wykorzystanie tej formy świadczenia dodatkowo 
pomaga w walce z COVID-19, redukując ryzyko zakażenia koronawirusem więk-
szej liczby osób, w tym samego siebie. Dotyczy to również innych chorób zakaź-
nych.

Warto nauczyć się wykorzystywać telemedycynę na przyszłość. Zdalne udzielanie 
świadczeń zdrowotnych wiąże się z szeregiem korzyści, dlatego wskazane jest, by 
trafiło w szerszym niż dotychczas zakresie do codziennej praktyki także po opano-
waniu pandemii.
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