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wprowadzenie -> podstawy prawne  

Lekarz, lekarz dentysta może udzielać świadczeń zdrowotnych / 

także za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub 

systemów łączności 
art. 2 ust. 4 u.z.l. 

Świadczenia zdrowotne mogą udzielane za pośrednictwem 

systemów teleinformatycznych lub systemów łączności
art. 3 ust. 1 u.d.l. 

Lekarz może podejmować leczenie 

jedynie po uprzednim zbadaniu pacjenta. 

Wyjątki stanowią sytuacje, gdy porada lekarska może być 

udzielona wyłącznie na odległość. 

art. 9 Kodeksu Etyki Lekarskiej 2



wprowadzenie -> podstawy prawne  

Lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze 

wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu 

metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia 

chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą 

starannością.

art. 4 u.z.l.

Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych 

osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki 

zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów 

medycznych. 
art. 8 ustawy z dnia 06 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  
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zasady postępowania 

weryfikacja tożsamości 

zachowanie poufności

ochrona danych medycznych 

zwiększona ostrożność
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zasady postępowania

w każdym wypadku lekarz powinien postępować 

zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej 

+ przy wykorzystaniu dostępnych metod i środków

konieczna ocena, czy możliwe jest u konkretnego pacjenta 

dokonanie na odległość prawidłowej oceny stanu zdrowia 

poprzez wywiad/interpretację wyników badań i informacje zawarte 

w dokumentacji, czy też niezbędna jest osobista interwencja lekarza
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zasady postępowania

konieczne ustalenie / potwierdzenie tożsamości 

pacjenta i zapewnienie poufności rozmowy 

lekarz powinien udzielić pacjentowi możliwie 

wyczerpującej informacji co do dalszego sposobu 

postępowania, w tym postawionego rozpoznania i 

wydanych zaleceń
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wskazania do osobistej wizyty 

gdy konieczność badania przedmiotowego / innych procedur 

niemożliwych do zrealizowania w formie teleporady

pacjent nie wykonał zleconych badań kontrolnych / odmawia 

przesłania aktualnych wyników badań / podaje jedynie ogólne 

informacje o objawach / odmawia podania dodatkowych 

informacji 

gdy objawy o niejasnym charakterze / znacznym nasileniu / 

dłuższym czasie trwania  

brak spodziewanego efektu terapeutycznego (poprawy stanu zdrowia 

pacjenta) po kilku kolejnych teleporadach, 

udzielonych z tej samej przyczyny
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należyta staranność  

lekarz = profesjonalista 

staranność w stopniu wyższym 

od tej wymaganej w „zwykłym” życiu codziennym

obowiązkiem lekarza jest zastosować nie tylko aktualną, 

lecz także odpowiednią do danego przypadku wiedzę medyczną

oczekiwanie zwiększonego zaangażowania w podejmowane 

działania = większa zapobiegliwość, rzetelność i  dokładność
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najczęstsze błędy 

brak przygotowania do teleporady 

udzielanie świadczenia bez wcześniejszego zapoznania się z dokumentacją

brak pełnego wywiadu lekarskiego 

konieczność -> często spotykana adnotacja „nie badany”

bezrefleksyjne kontynuowanie farmakoterapii 

„zamawianie recepty” ->  pacjent prosi o receptę, a lekarz bez sprawdzenia 

skutków działania poprzednio przepisanego leku kolejny raz przepisuje lek
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najczęstsze błędy 

brak sprawdzenia skutków zaleconej terapii 

kontynuacja leczenia bez badań kontrolnych

odmawianie pacjentowi prawa do wizyty osobistej 

pomimo zgłaszania takiej woli przez pacjenta

wyręczanie się innym personelem (pielęgniarkami / rejestratorkami) przy 

przekazywaniu kodów e-recept oraz zaleceń co do stosowania leków 

jeśli osoba przekazująca informacje popełni błąd obciąży on lekarza
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błąd medyczny  

działanie lub zaniechanie lekarza w sferze diagnozy i terapii 

sprzeczne z zasadami wiedzy medycznej 

w zakresie dla lekarza dostępnym 

z uwzględnieniem całokształtu okoliczności istniejących w chwili 

„aktywności”, a zwłaszcza tych danych, którymi lekarz dysponował 

lub mógł dysponować 

mając na uwadze wymagania aktualnej wiedzy i nauki 

medycznej oraz powszechnie przyjętej praktyki lekarskiej
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sankcje cywilne 

za naruszenie bezpieczeństwa danych o stanie zdrowia 
jako szczególnych danych osobowych -> RODO

za naruszenie prawa do zdrowia / do prywatności 
ochrona dóbr osobistych –> ustawa o prawach pacjenta / Kodeks cywilny

za szkodę na osobie 
błąd medyczny / uszkodzenia ciała -> Kodeks cywilny
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naruszenie bezpieczeństwa danych  

art. 82 RODO 

Każda osoba, która poniosła szkodę majątkową lub 

niemajątkową w wyniku naruszenia niniejszego rozporządzenia, 

ma prawo uzyskać od administratora lub podmiotu 

przetwarzającego odszkodowanie za poniesioną szkodę

motyw 146 RODO 

[…] Pojęcie szkody należy interpretować szeroko, 

w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, 

w sposób w pełni odzwierciedlający cele niniejszego rozporządzenia 

[…] 

-> osoby, których dane dotyczą, powinny uzyskać 

pełne i skuteczne odszkodowanie za poniesione szkody
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odszkodowanie 

z czynu niedozwolonego > art.  415 k.c. 

Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, 

obowiązany jest do jej naprawienia.

z umowy > art.  471 k.c. 

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej 

z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, 

chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem 

okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.
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zadośćuczynienie

W razie zawinionego naruszenia praw pacjenta sąd może 

przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem 

zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę 

na podstawie art. 448 k.c.

art. 4 u.p.p.

W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać 

odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za 

doznaną krzywdę. 

art. 448 k.c..
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odpowiedzialność karna 
art. 157 § 1 k.k. 

Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój 

zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1 k.k. 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5

art. 157 § 2 k.k. 

Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub 
rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2

ściganie z oskarżenia prywatnego
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odpowiedzialność karna 
art. 160 k.k. 

Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo 

utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3

jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki 

nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 

jeżeli sprawca czynu działa nieumyślnie 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku17



odpowiedzialność karna 

art. 266 k.k. 

Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie 

zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą 

zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, 

działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3
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DZIĘKUJĘ PAŃSTWU ZA UWAGĘ
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