
         

Warunki udzielania świadczeń w formie teleporady
z uwzględnieniem prawa pacjenta do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym

personelem medycznym.

Jeżeli potrzebujesz porady swojego lekarza POZ, pielęgniarki lub położnej:
• Zadzwoń do nas pod jeden z numerów: 14 650 1111

533 07 9090

• lub wyślij e-mail na adres rejestracja@emkamed.pl

• lub skontaktuj się z nami poprzez formularz dostępny na naszej stronie internetowej www.emkamed.pl/
kontakt/
◦ W trakcie połączenia telefonicznego z personelem medycznym poinformuj nas jaki jest powód 

kontaktu. Poprosimy też o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań dotyczących bieżących procedur 
postępowania z pacjentami narażonymi na kontakt z zakażonymi COVID-19. Personel medyczny 
wyznaczy dokładny termin udzielenia teleporady przez lekarza POZ lub właściwą osobę. 

◦ Jeżeli kontaktujesz się z nami za pomocą poczty e-mail lub formularza kontaktowego dostępnego na
stronie internetowej, bardzo prosimy o zawarcie w wiadomości możliwie najobszerniejszych 
informacji dotyczących powodu kontaktu, jak i koniecznie numeru telefonu, pod którym możemy 
się z Tobą skontaktować

• Personel medyczny, który obsługuje linie telefoniczne i pocztę elektroniczną, prowadzi harmonogram 
pracy lekarzy POZ. Rejestracja odbywająca się za pomocą środków łączności odbywa się codziennie w 
godzinach pracy poradni POZ tj. 8:00 – 18:00. Po wyznaczeniu dokładnego terminu udzielenia 
teleporady, prosimy o kontakt telefoniczny z jednym z podanych numerów. W przypadku braku 
kontaktu o wyznaczonej porze, lub niemożności zrealizowania go z powodów technicznych, 
podejmiemy co najmniej 3 próby kontaktu zwrotnego w odstępach minimum pięciominutowych, w dniu
planowanego udzielenia świadczenia. W razie niemożności skontaktowania się z Tobą, prosimy o 
ponowny kontakt w celu wyznaczenia nowego terminu teleporady. UWAGA! Bardzo prosimy o 
szczególną troskę o punktualne wykonywanie połączeń w celu uzyskania teleporady i/lub przebywanie 
w miejscu, w którym możliwy jest skuteczny kontakt z Tobą pod podanym numerem telefonu.

• Podczas rozmowy z lekarzem poinformuj go swoim stanie zdrowia w taki sposób, jak to przebiega w 
gabinecie. Możesz też wyrazić wolę osobistego kontaktu z lekarzem lub innym personelem 
medycznym. W przypadku gdy lekarz oceni, że nie jest możliwe zrealizowanie świadczenia w formie 
teleporady, a Twój stan zdrowia wymaga świadczenia udzielonego w bezpośrednim kontakcie, zostanie 
Ci wyznaczony termin wizyty w poradni lub wizyty domowej, z uwzględnieniem wszelkich środków 
bezpieczeństwa wynikających ze stanu epidemii SARS COV-2.
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• Świadczenia udzielane na zasadach teleporady w sposób inny, niż rozmowa telefoniczna, ze względu na
swoją specyfikę i brak możliwości zastosowania protokołów zabezpieczających dostęp do informacji 
osoby postronne, ograniczać się będą jedynie do przesyłania kodów e-recept, e-skierować i e-zleceń 
zaopatrzenia w wyroby medyczne. Wszelkie inne dane będą przekazywane wyłącznie w drodze 
kontaktu telefonicznego lub osobistego, po wcześniejszym zweryfikowaniu tożsamości osoby 
upoważnionej do dostępu do dokumentacji medycznej oraz informacji o stanie zdrowia pacjenta.

• Jeżeli w celu kontynuacji leczenia prowadzonego przez Twojego lekarza POZ potrzebujesz e-recepty, e-
skierowania, lub e-zlecenia zaopatrzenia w wyroby medyczne, wystarczy, że poinformujesz nas o tym w
pierwszym kontakcie telefonicznym z personelem medycznym, lub prześlesz stosowną wiadomość 
poprzez e-mail lub formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie internetowej. W wiadomości 
zwrotnej otrzymasz kody e-zleceń. Wszystkie zrealizujesz w odpowiednich placówkach za pomocą 
podanego kodu i numeru PESEL lub po przedłożeniu wydruku potwierdzenia wystawienia e-repety, e-
skierowania lub e-zlecenia zaopatrzenia w wyroby medyczne. W przypadku posiadania Internetowego 
Konta Pacjenta wystarczy okazanie wiadomości SMS przesłanej automatycznie przez system, lub 
potwierdzenia wystawienia e-dokumentu w postaci pliku PDF, który również zostanie wysłany 
automatycznie na podany podczas rejestracji adres e-mail.

• Wszystkich pacjentów, którym lekarz zlecił wykonanie badań diagnostycznych wykonywanych w 
naszej przychodni, badań laboratoryjnych lub innych dodatkowych wymagających wizyty u nas, bardzo 
prosimy o rygorystyczne przestrzeganie zasad ich udzielania, w szczególności co do terminu ich 
wykonania (prosimy o przychodzenia na badania punktualnie – nie wcześniej i nie później) jak i 
konieczności dostosowania się do rygorów bezpieczeństwa wynikających ze stanu epidemii SARS 
COV-2. Nie zastosowanie się do procedur, a także do poleceń personelu medycznego może skutkować 
brakiem możliwości udzielenia świadczenia w planowanym dniu i wyznaczeniem nowego terminu.

• Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, w każdej chwili możesz założyć Internetowe Konto Pacjenta na stronie 
www.pacjent.gov.pl Niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego. Szczegółowa instrukcja jak go założyć
znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany Po uruchomieniu Internetowego
Konta Pacjenta uzyskasz dostęp do historii udzielonych świadczeń, e-recept, e-skierowań, e-zleceń na 
zaopatrzenie medyczne oraz w miarę rozwoju systemu do innych informacji dotyczących świadczeń 
udzielonych Tobie. W razie potrzeby i w miarę możliwości czasowych, nasz personel pomoże Ci założyć 
Internetowe Konto Pacjenta lub poinformuje Cię w jaki sposób uzyskać Profil Zaufany.
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