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STANDARD ORGANIZACYJI,rY
TELEPORADY UDZIELANĘ, W RAMACH
PODSTAWOWĘI OPIEIiI ZDROUIOTNĘ,

Podstawa prawna:
l Rozporządzeaie MZ z dnia 12 sierpnia 2O2Ot. w sprawie standardu
organżaclinego teleporady w ramach podstawowój opieki zdrowotnej,
Dz.U.2O2O, poz.L395
o Rozporządzenie MZ z dnia 24 września2oI3 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrbwotnej, Dz.|L2oIg,
736
z póżn. zm.

1. Teleporada udzielana

w ramach poz jest

narzędziern, które dzięki
udzielaniu świadczeniaopieki zdrowotnej na odległość,zuliększa
bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu, ograniczając bezpośredni kontakt
do sytuacji uzasadnionych klinicznie,
2. Teleporady udzielane są przy uźlyciu systemów łącznościtelefonicznej i
informatycznej.

3. Teleporady udzielane są przez lekarzy, pielęgniarki i położnepoz zgodnie z

zakresem ich kompetencji, w godzinach pracy poradni.
4, PrĄmowanie zgłoszeń i ustalenie terminu teleporady (dzień, godziaa)
odbywa się poprzez kontakt telefoniczny z personelem rejestracji medyczrrej
lub lub elektronicznej, e-rejestracja:
a) numery telefonów:

Prz,lrchodnia Regnowa Nr 1 w Hajnówce
tel. 85 682 90 06

Przychodnia Rejonowa Nr 2 w Hajnówce
teL. 85 682 9| 73

Gminny OśrodekZdtowia w Białowieży
tel.85 667 24 6a
Gminny Ośrodek Z,drowia w Czeremsz.e
tel. 85 685 O0 0O
Gminny Ośrodek Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych
tel. 85 685 2O 05
Gminny Ośrodek Zdrowia w Narewce
tel. 85 685 8O 10;85 685 36 90
Gminny OśrodekZdrowia w Narwi
tel. 85 681 60 35
b) e-rejestracja

ezdrowie,wrotapodlasia.pl

15.

Osobiste

ńzyq

§ą w

pacjentów realizowane

prąrpadkach:

następujących

a. gdy stan pacjenta wskazuje na konieczno śćprz.eptowadzenia badania
przedmiotowego lub innych procedur z zalłesu poz, niemożliwych
do

zr

e

alizow ania w formie teleporady,

b. gdy ustalenie

postępowania diagnosĘczno-terapeutycznego nie jest
możliwe na podstawie informacji zebranych podczas teleporady,
c. gdy występują objawy o niejasnym charakterze, znacznyrn nasileniu,

nieustępujące

w czasie,

będące prrycTyną istotnego niepokoju pacjenta,
d, gdy brakjest spodziewanego efektu terapeuĘcznego po dwóch kolejnych
teleporadach, udzielonych z tej samej przyczyny, a wizyfa, osobista jest możliwa
do realizacji.

L6.

WWW osobiste realżowane są z zastosowaniem

i

procedur

środków bezpieczeństwa zwiazałtych z ryzykiern zakażnnia
oraz zgodnie z obowiryująqrmi wyĘlczn5rmi w tym zakresie. Dopuszczalna
sanitarnych

maksymalna liczba pacjentów mogących przebywać jednocześnie w
poczekalni poszczngólnych przychodni Rejonowych/Gminnych/wiejskich
ośrodków zdrowia określazŃącznikNr 1 do niniejszego standardu.
L7. Zasady reaJizacji teleporad oraz informacje na temat Internetov/ego

Konta Pacjenta podane zostają do publicznej wiadomości, popr?Ez
załnieszrzenie informacji na tablicach ogłoszeń poradni oraz stronie

internetowej Zakład:u.
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Załącznik Nr 1 do Standardu
organŁac.

uazietan.;-*ii.r,p.a"t.*"-.Ji-óiJli::-r*:',"*i.*
Zestawienie ilościowe dopuszczalnej
maksymalnej liczby pacjentów
mogących
przebywać jednocześnie w
Poczekalni poszczególnych Przychodni
Rejonowych/ Gminnych/ Wiej skich
ośrodków zdrowia.

tVazwa

3e

anosttioĘnizaĘĘ

Przychodnia

RSioffi l,iiĘ

P.zy"hodniaĘĘonóffi

ltłaksymalna ticŻń!Ęentaw
rrrogących przebywać

NiD§

Gminny OSrodekZa6ila
Grninny O środeĘZciilwia
w czeremsze
Gminny OSrodekŻrowia
w Dubiczach cerkiewn
Gminny OSrodekŻdrofra
w Narwi
Gminny Ośioa.k7arowia
w Narewce, w tvm;

Wiej

ski OS.oa.t<Zailil6T
Nowoberezowie

Wiejski OSroaet<Zaiwia w
siemiarrówce
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