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Pani

Magdalena Kołodziej
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magdalena.kolodziej@mypacjenci.org

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na pismo z dnia 7 września 2020 roku, w sprawie udostępnienia danych 
dotyczących zrealizowanych porad i teleporad w drugim kwartale 2019 i 2020 roku, przekazuję 
w załączeniu przedmiotowe dane.

W  arkuszu „Teleporady POZ” dane dotyczą liczby procedur ICD-9 wskazujących na realizację 
porady z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. W związku 
z faktem, iż nie jest to produkt rozliczeniowy, a wyłącznie sprawozdawcza procedura ICD-9 
i nie uzależnia rozliczenia stawki kapitacyjnej od jej wykazania, trudna jest do oszacowania 
prawdziwa skala wykorzystania teleporad w ramach POZ. Od 1 stycznia został wprowadzony 
wymóg dostępności teleporad przez co najmniej 2 godziny tygodniowo w ramach praktyki 
POZ, jednakże bez konieczności wykazywania produktu statystycznego. W marcu 
wprowadzono do klasyfikacji ICD-9 PL procedury: 

 89.0098 WIZYTA Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW 
TELEINFORMATYCZNYCH LUB SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI, 

 89.099 PORADA LEKARSKA ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMÓW 
TELEINFORMATYCZNYCH LUB SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI, 

 89.046 WIZYTA PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ Z WYKORZYSTANIEM 
SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH LUB SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI

 94.483 WIZYTA TERAPEUTYCZNA Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW 
TELEINFORMATYCZNYCH

i te właśnie procedury zostały sprawozdane w takiej skali, jak przedstawiono w tabeli.

Jednocześnie informuję, iż Narodowy Fundusz Zdrowia gromadzi dane wyłącznie w 

zakresie określonym przez obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu 

niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu 
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rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do 

finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1207 z późn. zm.).

W związku z powyższym Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia nie posiada danych 

dotyczących liczby skierowań wystawionych przez lekarzy POZ.

                         Leszek Szalak
                          Dyrektor 
Departamentu Świadczeń Opieki  Zdrowotnej
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