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Czym jest telemedycyna?

Telemedycyna:

● powinna być rozumiana jako zdalna forma udzielania zindywidualizowanego 
świadczenia zdrowotnego przez osoby wykonujące zawody medyczne;

● stanowi element procesu profesjonalnej, skoordynowanej opieki medycznej nad 
pacjentem, która do osobistych wizyt dodaje element kontaktu zdalnego;

● nie ma na celu zastąpienia profesjonalisty medycznego, lecz jedynie danie mu 
dodatkowych narzędzi do sprawowania skuteczniejszej opieki medyczne;

● nie należy utożsamiać telemedycyny z serwisami informacyjnymi o tematyce 
zdrowotnej, które nie gwarantują standardu opieki medycznej.

Polskie przepisy szeroko dopuszczają udzielanie świadczeń 
telemedycznych, wprowadzając co do zasady analogiczne reguły jak w 
przypadku świadczeń zakładających osobisty kontakt pacjenta z lekarzem.



Otoczenie prawne telemedycyny

Problemy:
● przepisy nie uwzględniają specyfiki udzielania świadczeń zdrowotnych za 

pośrednictwem systemów teleinformatycznych;
● brak standardów medycznych dla działalności telemedycznej, uwzględniających jej 

specyfikę;
● poziom świadomości telemedycyny wśród osób wykonujących zawody medyczne oraz 

pacjentów, pomimo wzrostu zainteresowania telemedycyną w okresie epidemii 
COVID-19, wciąż nie jest wysoki. 

Lekarze i pacjenci wciąż zgłaszają wiele zapytań dotyczących praktycznych 
aspektów udzielania i korzystania ze świadczeń telemedycznych.



Telemedyczna Grupa Robocza

Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza stanowi organizację branżową zrzeszającą m.in. 
świadczeniodawców, producentów wyrobów medycznych, dostawców IT, firm 
farmaceutycznych, ekspertów prawno-medycznych, powołaną w celu wspierania 
odpowiedzialnego rozwoju telemedycyny.

Zadaniem Fundacji jest znoszenie głównych barier dla rozwoju telemedycyny (bariery 
świadomościowe, jakościowe, prawne, finansowe i techniczne).

TGR realizuje cele statutowe poprzez merytoryczny dialog z interesariuszami, zarówno w 
ramach procesu legislacyjnego, procesu kształtowania soft-law, jak również w ramach 
szeroko pojętej edukacji w zakresie telemedycyny.



Telemedyczna Grupa Robocza

TGR podejmuje działania w obszarze regulacyjnym. Fundacja była zaangażowana m.in. w 
konsultacje dotyczące elektronicznej dokumentacji medycznej, projektów e-recepty, 
e-skierowania, Agencji Badań Medycznych czy też  Internetowego Konta Pacjenta.

Fundacja przygotowuje również raporty i analizy dotyczące sytuacji telemedycyny w Polsce. 
Wśród publikacji Fundacji wskazać można m.in.:

● raport „Jak skutecznie wykorzystać potencjał telemedycyny w polskim systemie 
ochrony zdrowia?”;  

● poradniki telemedyczne dla lekarzy i pacjentów. 

Raport oraz poradniki telemedyczne dostępne są pod adresem: 
www.telemedycyna-poradnik.pl



Raport telemedyczny

W 2018 r. Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza przygotowała raport Jak skutecznie 
wykorzystać potencjał telemedycyny w polskim systemie ochrony zdrowia? 

Dlaczego przygotowaliśmy raport?
● w 2018 r. minęły dwa lata od nowelizacji wyraźnie dopuszczającej udzielanie świadczeń 

telemedycznych;
● rozwój technologii umożliwia coraz dalej idące wykorzystanie nowych technologii w 

ochronie zdrowia;
● zjawiska takie jak starzejące się społeczeństwo i niedobór kadr medycznych wymagają 

nowych, systemowych rozwiązań.

Zasadne jest prowadzenie dyskusji na temat tego, jak obecnie 
wykorzystujemy telemedycynę, a jak powinniśmy to robić.



Rozwój branży telemedycznej - kluczowe aspekty
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Poradniki telemedyczne

Aby zachęcić pacjentów i lekarzy do wykorzystywania teleporad i ułatwić im korzystanie z 
telemedycyny, Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza przygotowała specjalne poradniki. 

● Poradniki dostarczają praktycznych wskazówek dotyczących sposobu udzielania i 
korzystania ze świadczeń telemedycznych 

● Poradniki zostały objęte patronatem m.in. Ministra Zdrowia, CSIOZ, Rzecznika Praw 
Pacjenta, Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej oraz innych organizacji zaangażowanych 
w budowanie systemu e-zdrowia w Polsce.

Telemedycyna stanowi ważne narzędzie w walce z koronawirusem – 
zapewnia kontakt z lekarzem bez konieczności wychodzenia z domu!


