Szkolenia, kursy, warsztaty
Standaryzacja telemedycyny w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej – jak
udzielać świadczeń telemedycznych w świetle nowej regulacji? Teleporady w
ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS).

PROGRAM SZKOLENIA
I. Standardy organizacyjne opieki zdrowotnej
1. Rola standardów organizacyjnych udzielania świadczeń opieki zdrowotnej
2. Przykłady standardów organizacyjnych świadczeń zdrowotnych realizowanych za pośrednictwem
systemów teleinformatycznych lub systemów łączności

II. Standard świadczeń telemedycznych - zakres podmiotowy
1. Podmioty zobowiązane do zapewnienia zgodności ze standardem organizacyjnym udzielania
świadczeń opieki zdrowotnej
2. Wyłączenia w zakresie stosowania standardu telemedycznego

III. Standard świadczeń telemedycznych – kluczowe aspekty teleporad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Obowiązki informacyjne względem pacjentów
Wykluczenie telemedycyny – jakie świadczenia wymagają bezpośredniego kontaktu?
Kontakt z pacjentem: termin świadczenia, postępowanie w przypadku braku kontaktu
Instrukcje przekazywane pacjentowi (e-recepta, e-skierowanie, e-zlecenie, dodatkowe badania i
IKP)
Obowiązki informacyjne względem NFZ
Obowiązek zapewnienia poufności świadczeń telemedycznych
Przekazywanie informacji o stanie zdrowia pacjenta – wymogi techniczno-organizacyjne
Potwierdzenie tożsamości pacjenta korzystającego z teleporady
Decyzja o udzieleniu świadczenia telemedycznego

IV. Potencjalne problemy związane z nową regulacją
1.
2.
3.
4.

Wykluczenie telemedycyny a aktualna wiedza medyczna
Podmioty zobowiązane do zapewnienia zgodności ze standardem a monitorowanie jakości
Uwarunkowania poszczególnych obszarów terapeutycznych
Specyfika wyrobów medycznych przeznaczonych do udzielania świadczeń telemedycznych
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V. Standard świadczeń telemedycznych w AOS vs Standard teleporad w POZ
1. Zestawienie regulacji dotyczących teleporad medycznych
2. Jednolita standaryzacja – korzyści i ryzyka

VI. Jak wdrożyć standard w podmiocie leczniczym?
1. Jak informować pacjentów o nowych zasadach udzielania świadczeń telemedycznych?
2. Jakie informacje należy przedstawić pacjentowi?

VII. Sesja pytań
Czas zarezerwowany dla uczestników na udzielenie szczegółowych bądź indywidualnych pytań
dotyczących nowego standardu organizacyjnego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej za
pośrednictwem systemów teleinformatycznych.
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