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REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  
W POSTACI TELEPORAD 

 
 W PLACÓWCE MEDYCZNEJ LOG-MED SYPNIEWSKA ZGOLAK  

SPÓŁKA JAWNA 

§ 1. 

Regulamin  określa zasady  oraz warunki wykonywania umów o udzielanie  
świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub 
systemów łączności przez LOG-MED SYPNIEWSKA ZGOLAK SPÓŁKA JAWNA, 
zwaną dalej Placówką.  

§ 2. 

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 
1. Placówka – placówka medyczna LOG-MED SYPNIEWSKA ZGOLAK SPÓŁKA   
    JAWNA z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Pustachowska1; 
2. Usługa teleporad – konsultację lekarza, psychologa, psychoterapeuty i pielęgniarki 
    udzielaną za pomocą środków  porozumiewania się na odległość; 
3. Świadczenie zdrowotne – usługę medyczną lub inne działanie służące 
    zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia; 
4. Pacjent – osobę, która rozpoczyna lub  kontynuuje leczenie w Placówce w ramach 
    świadczeń z NFZ, w ramach  podstawowej opieki zdrowotnej i świadczeń 
    specjalistycznych w zakresie neurologii osób dorosłych, neurologii dzieci, 
    psychiatrii osób  dorosłych, psychiatrii dzieci, pielęgniarskiej  opieki  
    długoterminowej. 

§ 3. 

Usługi teleporad będą wykonywane za pomocą dostępnych systemów 

teleinformatycznych, po uprzednim przekazaniu stosownych informacji i wyrażeniu 

zgody na udzielenie teleporad. 

§ 4. 

Uprawnionym do skorzystania z usługi teleporad jest pacjent objęty obowiązującym 
pakietem opieki zdrowotnej wynikającym z Umowy z NFZ dotyczącym podstawowej 
opieki zdrowotnej i świadczeń specjalistycznych w zakresie neurologii osób 
dorosłych, neurologii dzieci, psychiatrii osób  dorosłych, psychiatrii dzieci, 
pielęgniarskiej  opieki długoterminowej. 
 
 

§ 5. 

1. Skorzystanie z usług teleporad jest możliwe  dla pacjentów odbywających kolejną 
wizytę u lekarza, specjalisty, pielęgniarki  tzw. drugorazowych, a w sytuacjach 
wyjątkowych po konsultacji ze specjalistą przyjmowani są również pacjenci  
tzw. pierwszorazowi.  
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2. Teleporada jest adekwatnym i stosownym sposobem udzielenia świadczenia 
 zdrowotnego dla danego pacjenta i nie powoduje żadnego ryzyka w zakresie  
 prowadzonego czy mającego się rozpocząć leczenia. 

3.Teleporada świadczona jest po wyrażeniu przez pacjenta uprzedniej zgody  
na  jej udzielenie, co zostaje odnotowane w karcie historii choroby pacjenta. 

4. W przypadku pacjenta małoletniego osobą biorącą udział w teleporadzie może 
 być tylko jej przedstawiciel ustawowy, opiekun faktyczny lub pełnomocnik 
 przedstawiciela ustawowego. 

§ 6. 

W ramach usługi teleporad lekarz prowadzący, specjalista lub pielęgniarka udziela 
informacji i zaleceń dotyczących jedynie pacjenta, którego uprawnienia i tożsamość 
zostały odpowiednio zweryfikowane poprzez zadawanie pytań kontrolnych, których 
treść zna tylko personel Placówki. 

§ 7. 

W przypadku, gdy teleporada nie może się odbyć zgodnie z ustalonym terminem  
z uwagi na przyczyny leżące po stronie Placówki, pracownik Placówki kontaktuje się 
z pacjentem w celu uzgodnienia dalszego postępowania lub umówienia innego 
terminu. 

§ 8. 

W trakcie wykonywania usług teleporad lekarz ma dostęp do dokumentacji 
medycznej pacjenta i w oparciu o jej zawartość może kontynuować leczenie  
i jednocześnie w ramach wykonywania teleporad sporządza dokumentację 
medyczną. 

            § 9. 

1. W przypadku udzielenia teleporad pacjent zobowiązany jest do: 

1) zapewnienia odpowiedniego sprzętu – komputera lub telefonu, za pomocą 
którego będzie się odbywała teleporada; 

2) zapewnienia sobie intymności  oraz niezakłóconego przebiegu teleporady, w tym 
uniemożliwienia dostępu osób trzecich; 

3) udzielenia odpowiedzi na pytania kontrolne dotyczące tożsamości pacjenta  
w celu  prawidłowej jej  weryfikacji  przez pracowników Placówki. 

2. W przypadku udzielania teleporad Placówka zobowiązuje się do:  
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1) zapewnienia odpowiedniego sprzętu - komputera lub telefonu, za pomocą 
którego będzie odbywała się teleporada przez lekarza, specjalistę, pielęgniarkę, 

2) udzielania pacjentowi wszelkich informacji dotyczących teleporad, 

3) zapewnienia intymności i poufności pacjentom na takim samym poziomie, jak  
w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych w sposób tradycyjny. 

§ 10. 

W przypadku potrzeby przekazania lekarzowi dokumentacji medycznej,  
np. wyników badań, dokumenty powinny zostać przesłane na adres  
e-mailowy:  biuro@log-med.com, po uprzednim ich zabezpieczeniu hasłem  
i podaniu tego hasła w inny sposób niż droga mailowa, w celu zabezpieczenia 
danych zawartych w tych dokumentach. 

§ 11. 

W przypadku wystawienia e-recepty informacja o wystawionej e-recepcie 
zawierająca m.in. 4-cyfrowy kod dostępu zostanie wysłana na wskazany przez 
pacjenta adres e-mail lub wiadomość sms na numer telefonu pacjenta  
w terminie do 7  dni. 

§ 12. 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 16 marca 2020r. 

 

 

 

  Administrator danych osobowych 
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