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ZAŁĄCZNIK 1. WYTYCZNE DLA PACJENTA 

Wytyczne Praktyczne aspekty 

Pacjent powinien 

przedstawić odpowiednie 

dane umożliwiające 

weryfikację tożsamości 

oraz miejsca pobytu. 

• Pacjent (oraz jego Opiekun, o ile uczestnicy w Świadczeniu 

telemedycznym) powinien przedstawić dane umożliwiające weryfikację 

tożsamości oraz miejsca pobytu na wypadek nagłego zagrożenia życia 

lub zdrowia, co umożliwi ewentualne wsparcie Zespołu Ratownictwa 

Medycznego. Jeśli uzyskanie świadczenia w ramach usługi 

telemedycznej nie jest możliwe, jest utrudnione lub trwa zbyt długo, a 

stan zdrowia lub samopoczucie pacjenta pogarsza się, Pacjent powinien 

niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym 112 w celu 

wezwania Zespołu Ratownictwa Medycznego lub udać się do najbliższej 

placówki medycznej.  

• Profesjonalista medyczny (lekarz, pielęgniarka lub inny przedstawiciel 

personelu medycznego) może poprosić m.in. o1: 

− wskazanie danych identyfikujących pacjenta w dokumentacji medycznej 

(w tym również o numer PESEL) oraz danych identyfikujących 

przedstawiciela ustawowego; 

− okazanie dowodu tożsamości (w przypadku Świadczeń telemedycznych 

z transmisją wideo), o ile zastosowane narzędzia teleinformatyczne nie 

naruszają zasad określonych w ustawie o dokumentach publicznych, w 

szczególności gdy transmisja wideo podlega rejestracji (nagraniu). 

Pacjent musi wyrazić na to zgodę.  

Pacjent powinien 

korzystać ze Świadczeń 

telemedycznych w 

warunkach  

zapewniających jej 

poufność oraz bezpieczny 

transfer danych. 

• Pacjent powinien korzystać ze Świadczeń telemedycznych w warunkach 

gwarantujących poufność. Przykładowo, jeżeli w Świadczeniu 

telemedycznym mają uczestniczyć osoby trzecie – pacjent powinien 

poinformować o tym Profesjonalistę medycznego na początku 

rozmowy.  

• Pacjent powinien korzystać ze Świadczeń telemedycznych z 

wykorzystaniem urządzeń dostosowanych do specyfiki świadczenia, w 

szczególności z rozwiązań zapewniających bezpieczne przekazywanie 

informacji, z dostępem do łącza internetowego/sieci 

telekomunikacyjnej o odpowiedniej przepustowości. Pacjent ponosi 

ryzyko związane z przerwaniem Świadczenia telemedycznego na skutek 

nieprawidłowości technicznych występujących po jego stronie.  

 
1 Szczegółowe wytyczne dostępne są na stronie internetowej: http://telemedycyna-
poradnik.pl/api/file/events/rtgr/poradnik_dla_pacjentow.pdf. 

http://telemedycyna-poradnik.pl/api/file/events/rtgr/poradnik_dla_pacjentow.pdf
http://telemedycyna-poradnik.pl/api/file/events/rtgr/poradnik_dla_pacjentow.pdf
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• W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów technicznych 

(niestabilne połączenie, pacjent nie słyszy tego, co przekazuje 

Profesjonalista medyczny) – pacjent powinien niezwłocznie 

poinformować Profesjonalistę medycznego o wszelkich 

nieprawidłowościach. 

Pacjent powinien 

współpracować z 

Profesjonalistą 

medycznym. 

• W celu efektywnej realizacji Świadczenia telemedycznego, pacjent 

powinien: 

− przedstawiać wyłącznie prawdziwe informacje; 

− odpowiadać w pełni na zadane pytania; 

− informować Profesjonalistę medycznego o problemach ze 

zrozumieniem przekazywanych informacji oraz o problemach 

technicznych. 

Pacjent powinien 

korzystać z dostępnych  

rozwiązań cyfrowych (IKP, 

e-dokumenty). 

• Pacjent powinien korzystać z rozwiązań z zakresu e-zdrowia – w tym z 

dokumentów medycznych wystawianych w formie elektronicznej oraz z 

Internetowego Konta Pacjenta (IKP). 

• Informacje o sposobie realizacji poszczególnych e-dokumentów oraz o 

dostępie do IKP pacjent powinien otrzymać od Profesjonalisty 

medycznego lub od Świadczeniodawcy. 

• E-recepta: 

− Pacjent może otrzymać w drodze wiadomości SMS kod dostępu, na 

podstawie którego będzie mógł on zrealizować receptę. Pacjent może 

otrzymać mailowo lub przez sms zaszyfrowany plik PDF lub link 

zawierający plik PDF zawierający informacje o wystawionej recepcie.  

Informacja o wystawionej e-recepcie dostępna jest również w ramach 

IKP oraz aplikacji mObywatel. 

− Podczas wizyty w aptece, pacjent w celu realizacji recepty będzie mógł 

okazać kod kreskowy widniejący na otrzymanym mailowo dokumencie 

bądź przekazać kod e-recepty. 

• E-skierowanie 

− Pacjent może uzyskać dostęp do e-skierowania za pośrednictwem IKP. 

Jeżeli pacjent w posiadanym IKP zaznaczył, że wyraża chęć otrzymywania 

dodatkowych powiadomień, będzie mógł on uzyskać powiadomienie 

mailowe bądź wiadomość SMS, informujące o wystawieniu skierowania. 

Powiadomienie zawiera kod dostępu, na podstawie którego pacjent 

może zarejestrować się w wybranej placówce medycznej.  

− W przypadku, gdy pacjent nie wyraził chęci otrzymywania dodatkowych 

powiadomień w postaci elektronicznej, pacjent może otrzymać wydruk 
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informacyjny, na podstawie którego możliwe jest uzyskanie określonego 

świadczenia. Wydruk ten przekazywany jest również w sytuacji, gdy 

pacjent nie posiada IKP.  

− Pacjent może odebrać wydruk informacyjny w siedzibie 

Świadczeniodawcy lub w innym wskazanym pacjentowi przez 

Świadczeniodawcę miejscu. 

• E-zlecenie na wyroby medyczne 

− E-zlecenie na wyroby medyczne może zostać wystawione w systemie e-

ZWM przez osobę uprawnioną, a pacjent może otrzymać wydruk w 

wersji papierowej. Lekarz ma możliwość weryfikacji zlecenia, co zwalnia 

pacjenta z wizyty w oddziale wojewódzkim NFZ. 

− Pacjent może również otrzymać tylko numer zlecenia, który wraz z 

numerem PESEL umożliwia zakup potrzebnego wyrobu medycznego w 

sklepie medycznym lub w aptece, które mają umowę z NFZ. 

− Informacja dotycząca wygenerowanego przez system e-ZWM numerze 

zlecenia może zostać przekazana telefonicznie, SMS-em lub e-mail. 

• Zlecenie badań dodatkowych (w tym laboratoryjnych i obrazowych) 

− Podczas Świadczeń telemedycznych może zostać wystawione zlecenie 

badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych. 

Pacjent może odebrać zlecenie w określony sposób – np. osobiście u 

Świadczeniodawcy lub za pośrednictwem wykorzystywanego systemu 

teleinformatycznego, lub innej dostępnej u Świadczeniodawcy 

elektronicznej formie zapewniającej poufność danych. 

• IKP 

− Pacjent może aktywować konto w IKP poprzez stronę 

www.pacjent.gov.pl. Pacjent może logować się do IKP dwoma 

sposobami: za pomocą profilu zaufanego lub za pomocą e-dowodu. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pacjent.gov.pl/
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ZAŁĄCZNIK 2. KARTA PRAW PACJENTA TELEMEDYCZNEGO 

Prawo pacjenta Praktyczne aspekty 

Pacjent ma prawo do 

zgody. 

• Udzielenie Świadczenia telemedycznego wymaga zgody pacjenta. Zgoda 

może być udzielona pisemnie, ustnie, przy wykorzystaniu rozwiązań 

cyfrowych oraz przez każde zachowanie pacjenta (bądź innej osoby 

uprawnionej do wyrażenia zgody). 

• Pacjent może w każdym momencie wycofać zgodę. 

Pacjent ma prawo do 

świadczeń udzielanych 

w formie preferowanej 

przez pacjenta. 

• Pacjent ma prawo do skorzystania ze świadczenia zdrowotnego w 

formie przez niego preferowanej – o ile realizacja świadczenia 

zdrowotnego w wybranej formie będzie zgodna ze wskazaniami 

aktualnej wiedzy medycznej. Oznacza to, że pacjent ma prawo zarówno 

do Świadczenia telemedycznego, jak i Świadczenia bezpośredniego. 

Pacjent ma prawo do 

świadczeń zgodnych z 

aktualną wiedzą 

medyczną. 

• Jeżeli udzielenie Świadczenia telemedycznego jest zgodne z aktualną 

wiedzą medyczną, pacjent powinien mieć możliwość skorzystania 

z takiej formy udzielenia świadczenia zdrowotnego. 

Pacjent ma prawo do 

tajemnicy. 

• Informacje przekazywane w ramach Świadczenia telemedycznego są 

objęte tajemnicą zawodową. 

• Pacjent ma prawo wymagać, by nikt nieuprawniony nie miał dostępu do 

informacji, które przekazuje Profesjonaliście medycznemu w związku ze 

Świadczeniem telemedycznym. Profesjonalista medyczny ma 

odpowiednio obowiązek zachowania tajemnicy.  

Pacjent ma prawo do 

informacji. 

• Pacjent ma prawo do przystępnej i zrozumiałej informacji m.in. o 

warunkach realizacji Świadczenia telemedycznego, rozpoznaniu, 

proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i 

leczniczych (w szczególności o możliwości udzielenia świadczenia 

zdrowotnego w formie przez niego preferowanej) oraz dających się 

przewidzieć następstwach zastosowania albo zaniechania wybranej 

formy. 

• Jeżeli pacjent ma powody sądzić, że Profesjonalista medyczny udzielił 

mu niepełnych informacji w trakcie Świadczenia telemedycznego, ma 

prawo żądać udzielenia mu pełnych informacji. 

Pacjent ma prawo do 

poszanowania godności i 

intymności. 

• W Świadczeniu telemedycznym powinny uczestniczyć wyłącznie osoby, 

których obecność jest niezbędna ze względu na rodzaj świadczenia. 
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 • Uczestnictwo innych osób w Świadczeniu telemedycznym wymaga 

zgody pacjenta oraz poinformowania o tym fakcie Profesjonalisty 

medycznego udzielającego Świadczenia telemedycznego. 

Pacjent ma prawo do 

dostępu do dokumentacji 

medycznej. 

 

• Świadczeniodawca ma obowiązek udostępnienia dokumentacji 

medycznej wytworzonej w związku ze Świadczeniem telemedycznym na 

żądanie pacjenta. 

• Dokumentacja medyczna zawierająca informacje o Świadczeniu 

telemedycznym powinna zostać udostępniona w takiej samej formie, w 

jakiej może być udostępniana dokumentacja medyczna dotycząca 

innych świadczeń leczniczych2, także udzielanych stacjonarnie w 

siedzibie podmiotu leczniczego lub we wskazanym przez 

Świadczeniodawcę miejscu. 

Pacjent ma prawo do 

traktowania 

adekwatnego do jego 

wieku, stanu 

psychicznego oraz 

możliwości poznawczych.  

• Świadczenie telemedyczne powinno być udzielane przy uwzględnieniu 

szczególnej sytuacji każdego pacjenta.  

• Sposób udzielania świadczenia telemedycznego powinien w 

szczególności uwzględniać najlepszy interes pacjentów małoletnich, 

takie jak konieczna obecność rodziców czy opiekunów, przygotowanie i 

umiejętności personelu muszą zapewniać zaspokajanie potrzeb 

fizycznych i psychicznych małoletnich, prawo rodziców oraz opiekunów 

i dzieci do współuczestniczenia we wszystkich decyzjach dotyczących 

leczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Dokumentacja medyczna może być udostępniona do wglądu bezpłatnie w siedzibie podmiotu, odpłatnie poprzez 
sporządzenie jej wyciągów, kopii lub odpisów lub poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru, z zastrzeżeniem 
zwrotu po wykorzystaniu. 


