Warszawa, dnia 13 września 2021 r.

DEKLARACJA
SYSTEMOWYCH DZIAŁAŃ NAKIEROWANYCH
NA POPRAWĘ JAKOŚCI UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ TELEMEDYCZNYCH

My, niżej podpisani sygnatariusze niniejszej deklaracji:
(1) uznajemy telemedycynę za narzędzie, którego odpowiednie zastosowanie może znacząco
poprawić sytuację zdrowotną pacjentów oraz efektywność opieki medycznej;
(2) chcemy maksymalnie wykorzystać rosnący potencjał telemedycyny, wynikający z postępu
technologicznego i transformacji cyfrowej systemu ochrony zdrowia;
(3) uważamy, że odpowiednie stosowanie rozwiązań telemedycznych, jak każdej innowacji,
wymaga systemowych działań nakierowanych na podnoszenie jakości;
(4) podkreślamy konieczność wdrożenia spójnej, skutecznej polityki opartej na standaryzacji i
edukacji profesjonalistów medycznych, jak i pacjentów;
(5) uznajemy za kluczowe prawo pacjenta do wyboru rodzaju świadczenia z zachowaniem prawa
do żądania wizyty stacjonarnej w każdym momencie.

wobec powyższego deklarujemy, co następuje:
(1) podejmiemy działania na rzecz wypracowania systemowej propozycji rozwiązań podnoszących
jakość udzielania świadczeń telemedycznych;
(2) będziemy dążyć do stworzenia standardów popieranych przez wszystkich uczestników
systemu ochrony zdrowia – wierząc, że merytoryczny dialog doprowadzi do ukształtowania
najlepszych rozwiązań;
(3) będziemy podejmować inicjatywy edukacyjne i promocyjne w celu zwiększenia społecznej
wśród profesjonalistów medycznych i pacjentów świadomości w zakresie telemedycyny oraz
wspierające implementację wypracowanych rozwiązań;
(4) w szczególności planujemy:
i.

White paper dla standaryzacji – w którym zaprezentowane zostaną priorytety w zakresie
rozwoju telemedycyny.

ii.

Projekt środowiskowego standardu udzielania świadczeń telemedycznych – zawierający
propozycję rozwiązań, których wdrożenie doprowadzi do zwiększenia jakości udzielanych
świadczeń telemedycznych.

NASZE WARTOŚCI
I.

Celem telemedycyny powinna być poprawa:
A. stanu zdrowia pacjentów;
B. dostępności do opieki medycznej;
C. satysfakcji ze świadczenia zdrowotnego.

II.

Podstawowym warunkiem udzielenia świadczenia telemedycznego są wskazania medyczne
pozwalające na zastosowanie tego rozwiązania w odniesieniu do konkretnego problemu
zdrowotnego.

III.

Ponadto lekarz/pielęgniarka lub inny profesjonalista medyczny powinien posiadać
kompetencje do udzielenia świadczenia w formie telemedycznej.

IV.

Niezbędnym warunkiem powinna być również świadoma decyzja pacjenta, że takie
świadczenie chce otrzymać w formie zdalnej. Żaden rodzaj opieki - także świadczenie
telemedyczne - nie może odbywać się wbrew woli pacjenta.

V.

Medycyna jest złożonym obszarem uwzględniającym ponad siedemdziesiąt specjalizacji. W
ramach standaryzacji konieczne jest uwzględnienie specyfiki poszczególnych obszarów
terapeutycznych.

VI.

Organizacja świadczeń telemedycznych powinna gwarantować wysoką jakość świadczenia
oraz jego przystępność i przyjazność dla pacjenta.

VII.

Ważnym obszarem jest wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań IT, w tym potencjału wyrobów
medycznych.

VIII.

Telemedycyna zapewnia możliwość skutecznego edukowania pacjentów. Właściwe
zastosowanie telemedycyny umożliwia podjęcie działań profilaktycznych na szeroką skalę.

IX.

Efektywna standaryzacja wymaga jednoczesnego odpowiedniego monitorowania
podejmowanych działań oraz edukacji pacjentów i profesjonalistów medycznych.

X.

Kluczowe aspekty związane z udzielaniem świadczeń telemedycznych powinny mieć
umocowanie w spójnych systemowo przepisach prawa.

KIM JESTEŚMY?
Lista sygnatariuszy niniejszej deklaracji stanowi załącznik nr 1.
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LISTA SYGNATARIUSZY DEKLARACJI
(KOLEJNOŚĆ ALFABETYCZNA)
Federacja Pacjentów Polskich

Fundacja MY Pacjenci

Fundacja Serce Dziecka

Fundacja Telemedyczna Grupa
Robocza
Komisja Informatyki i
Telemedycyny Polskiego
Towarzystwa Kardiologicznego
Naczelna Rada Lekarska

Ogólnopolska Federacja
Onkologiczna
Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Pacjentów ze Schorzeniami
Serca
i Naczyń „EcoSerce”
Polska Federacja Edukacji
w Diabetologii
Polska Federacja Szpitali

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków
Polskie Stowarzyszenie Osób z
Niewydolnością Serca

Polskie Towarzystwo
Diabetologiczne
Polskie Towarzystwo
Postępów Medycyny
Medycyna XXI
Pracodawcy Medycyny
Prywatnej
Pracodawcy Rzeczypospolitej
Polskiej

Stowarzyszenie Marfan Polska
Stowarzyszenie Metalowych
Serc

Stowarzyszenie Osób Po
Przeszczepie Serca Nowe Serce

Stowarzyszenie Operowanych
na Serce
Stowarzyszenie
Przeszczepionych Serc

r

Lista sygnatariuszy poświadczona przez Prezesa zarządu Fundacji Telemedyczna Grupa
Robocza – r.pr. Jana Pachockiego.

______________________
Jan Pachocki

