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dotyczy: projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego udzielania

świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów

łączności.

Szonow ny Po nie M i nistrze,

w imieniu lzby Gospodarczej,,FARMACJA POLSKA" (,,lGFP") pragnę przedstawiĆ nasze uwagi dotyczące

projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego udzielania Świadczeń

opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łącznoŚci

(,,Projekt").

lnicjatywę opracowania standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej obejmującego Świadczenia

telemedyczne realizowane w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oceniamy PozYtywnie.

Dążąc do wypracowania najlepszych rozwiązań systemowych, lGFP pragnie zwróciĆ uwagę na kilka

kluczowych aspektów Projektu, które w naszej ocenie wymagają doprecyzowania:

o W pierwszej kolejności wskazujemy na konieczność modyfikacji przesłanek, których wystąpienie

ma uniemożliwiać korzystanie ze świadczenia telemedycznego, Mając na uwadze szeroki zakres

przedmiotowy procedowanego standardu (który ma obejmować większoŚĆ obszarów opieki

specjalistycznej), poszczególne przesłanki wskazane w § 3 pkt 1 lit. a Projektu mogą okazaĆ się

niedostosowane do rzeczywistych potrzeb i preferencji pacjentów. Ponadto proponowane

przesłanki istotnie odbiegają od rekomendacji eksperckichl- co generuje ryzyko wdroŻenia do

systemu rozwiązań niezgodnych ze stanem aktualnej wiedzy medycznej.

. proponowana w § 2 pkt 2 projektu definicja teleporady może wskazywać, że procedowany

standard organizacyjny obejmie wszystkie świadczenia telemedyczne (a nie wyłącznie PoradY

1 Jako przykład należy wskazać rekomendacje zespołu eksperckiego continue curatio, w których wskazano kiedy

teleporada jest rozwiązaniem właściwym, a kiedy nie powinna być stosowania. Należy podkreŚliĆ, iŻ

rekomendacje są zróżnicowane w odniesieniu do poszczególnych obszarów terapeutycznych. Rekomendacje są

dostępne pod adresem: https://mypacjenci.org/wp-content/uploadsl2020/!0/Rekomendacje-pros%CC%8tba-
o -w dr oz%CC%87 enie _Zeso%CC%8!%C5%82-Co nti n u e-Cu ratio_-003. pdf



lekarskie/pielęgniarskie udzielane z wykorzystaniem narzędzi telemedycznych - jak zdaje się to

sugerować nomenklatura stosowana w Projekcie). W ocenie lGFPR Projekt nie uwzględnia jednak

specyfiki pozostałych świadczeń telemedycznych (takich jak telemonitoring bądŹ

telediagnostyka), wprowadzając jednocześnie rozwiązania istotnie ograniczające ich realizację

(np. zakaz świadczeń telemedycznych względem pacjentów z chorobami przewlekłymi przy

zmianie objawów - podczas gdy to właśnie dla tej grupy pacjentów dedykuje się świadczenia z

zakresu telemonitorowania).

r w projekcie pominięto aspekty dotyczące wykorzystania potencjału dostępnych wyrobów

medycznych, które mogą zostać wykorzystane zarówno do realizacji samych świadczeń

telemedycznych, jak i do przeprowadzenia badania przedmiotowego przed podjęciem decyzji

dotyczącej postępowania z pacjentem.

W ocenie IGFP brak właściwego rozwiązania zidentyfikowanych powyżej problemów uniemożliwi

osiągnięcie celu, do którego powinna prowadzić standaryzacja - tj. zapewnienia odpowiedniejjakości

świadczeń telemedycznych.

Wobec powyższego wskazujemy na potrzebę modyfikacji Projektu poprzez:

o odstąpienie od odgórnego wykluczania pacjentów z systemu teleporad - w szczególności gdy

telemedyczna forma kontaktu z lekarzem jest preferowana przez pacjenta;

o dostosowanie projektu do specyfiki innych świadczeń telemedycznych bądź ograniczenie jego

zakresu do porad udzielanych przez profesjonalistów medycznych za pośrednictwem

systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;

. uwzględnienie wskazań aktualnej wiedzy medycznej odpowiednich dla poszczególnych

obszarów tera peutycznych (np. ka rdiologia, dia betologia);

. wprowadzenie rozwiązan umożliwiających wykorzystanie danych z wyrobów medycznych do

zdalnej diagnostyki,

Wierzymy, że nasze stanowisko, jak i argumenty zostaną rzetelnie ocenione i wzięte pod uwagę przy

docelowym kształcie standardu. Jednocześnie wierzymy, że dialog uczestników systemu ochrony

zdrowia pozwoli na wypracowanie finalnych, efektywnych rozwiązań.
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