
 

WYTYCZNE ŚWIADCZENIA TELEMEDYCZNEGO UWZGLEDNIAJĄCE ASPEKTY 
ETYCZNE 

 

Lekarz powinien 
ocenić, czy w 
danej sytuacji 
może zastosować 
rozwiązanie 
telemedyczne 

Lekarz powinien wybrać metodę postępowania, którą uzna za 
najbardziej właściwą. O tym, czy w danym przypadku lekarz powinien 
zastosować rozwiązania oparte na telemedycynie, powinien on 
decydować uwzględniając: 

• rodzaj świadczenia,  

• okoliczności i problem zdrowotny pacjenta, 

• skuteczność i bezpieczeństwo proponowanej metody, 

• wskazania aktualnej wiedzy medycznej, 
 
Relacja pacjent-lekarz powinna opierać się na skutecznej komunikacji 
i wzajemnym zaufaniu. Proces opieki medycznej może być 
sprawowany z wykorzystaniem różnych rozwiązań organizacyjnych i 
technicznych, które umożliwiają skuteczne prowadzenie pacjenta i 
zapewniają ciągłość leczenia. Telemedycyna jest dla medycyny a nie 
zamiast medycyny; ma ona wzmocnić, uzupełnić tradycyjne 
możliwości udzielania świadczeń, a nie je zastąpić. Osobisty kontakt 
powinien być najważniejszym i optymalnym sposobem realcji 
pacjent-lekarz. 
 
Jeżeli w ocenie lekarza, telemedycyna zapewnia wystarczającą 
możliwość nawiązania kontaktu z pacjentem i oceny jego stanu 
zdrowia (w tym z uwzględnieniem np. już posiadanych informacji o 
pacjencie na podstawie dostępnej dokumentacji medycznej), lekarz 
powinien móc ją wykorzystać. Telekonsultacja nie może być przy tym 
nadużywana w przypadkach, gdy nie pozwala na rzetelną ocenę 
objawów i stanu zdrowia pacjenta oraz rozwiązania jego problemów 
zdrowotnych.  
 
 
Telemedycyna stanowi optymalne rozwiązanie np. w sytuacjach, w 
których pacjent nie może być fizycznie obecny w akceptowalnym 
okresie czasu. Może być również stosowana w leczeniu stanów 
przewlekłych lub w obserwacji po początkowym leczeniu. 

Lekarz powinien 
pamiętać o 
autonomii 
zawodowej przy 
wyborze sposobu 
realizacji 
świadczenia  

Lekarz powinien zachować autonomię zawodową przy podejmowaniu 
decyzji, czy konsultacja telemedyczna lub osobista jest właściwa.  
 

Lekarz powinien 
pamiętać o 
zasadzie równości 

Lekarz powinien poinformować pacjenta o możliwości i warunkach 
uzyskania świadczenia zdrowotnego osobiście lub za pośrednictwem 
systemu teleinformatycznego lub innego systemu łączności.  



podczas 
wykonywania 
świadczeń  
zdrowotnych 

 
Niektóre technologie telemedyczne mogą być niedostępne dla 
pacjentów, którzy nie mają dostępu do narzędzi telemedycznych. Nie 
może to stanowić podstawy do odmowy dostępu do świadczeń 
zdrowotnych – w takiej sytuacji należy poinformować pacjenta o 
możliwości otrzymania pomocy w inny, dostępny dla niego sposób.     
 
Niekiedy wymóg osobistej wizyty pacjenta może być dla niego 
utrudnieniem w dostępie do świadczeń zdrowotnych (np. 
konieczność długiej podróży, ograniczenia motoryczne). W takiej 
sytuacji należy wziąć pod uwagę możliwość zaproponowania zdalnej 
formy świadczenia, która poprawi dostępność do świadczenia.   
 
Kompetencje cyfrowe oraz dostęp pacjenta do telemedycyny (lub ich 
brak) nie mogą być w żadnym przypadku podstawą do nierównego 
traktowania pacjenta. 
 

Lekarz powinien 
uzyskać 
świadomą zgodę 
pacjenta na 
świadczenie 
telemedyczne 

Właściwa świadoma zgoda wymaga, aby wszystkie niezbędne 
informacje dotyczące charakterystycznych cech wizyty telemedycznej 
zostały w pełni wyjaśnione pacjentom. 
Lekarz powinien w tym zakresie w szczególności: 
 

• wyjaśnić, jak działa telemedycyna, w szczególności wskazać w 
jaki sposób przebiega wizyta telemedyczna oraz 
potwierdzenie tożsamości pacjenta; 

• poinformować o zasadach dotyczących prywatności w ramach 
teleporady; 

• - poinformować o możliwości ewentualnej awarii 
technologicznej oraz sposobie postępowania w przypadku jej 
wystąpienia. 

 
Powyższe informacje mogą być przekazane w ramach np. regulaminu 
świadczenia usług, który będzie dostępny dla pacjenta przed 
skorzystaniem z telekonsultacji. Jeżeli pacjent w jej trakcie będzie 
miał dodatkowe pytania, należy na nie odpowiedzieć. 
 
Zgoda nie musi mieć formy pisemnej, wystarczająca jest zgoda 
domniemana, czyli skorzystanie pacjenta ze świadczenia 
telemedycznego.  
 

Lekarz powinien 
upewnić się, że 
pacjent zrozumiał 
jego wytyczne i 
zalecenia 

Lekarz musi upewnić się, że pacjent zrozumiał udzielone porady i 
sugestie dotyczące leczenia, i podjąć kroki, o ile to możliwe, w celu 
promowania ciągłości opieki. Lekarz powinien być świadomy i 
szanować szczególne trudności i niepewności pacjentów 
rozpoczynających korzystanie ze świadczeń telemedycznych. 
 
 



 
 

 


