
Aktualizacja 24.03.2020 

 

Rejestracja pacjentów 

Pacjenci rejestrują się jak do tej pory, do POZ od 7.30 – do 18.00  pod tel. 58 306 91 53. Rozmowy 

są przyjmowane przez pracowników Contact Center oraz przez 2-3 Panie Rejestratorki pracujące w 

domu. Dla poradni POZ uruchomiona jest poza tym rejestracja internetowa – podobnie jak 

poprzednio, na porady pilne, zwykłe i kontrolne. 

Po zarejestrowaniu pacjenci są proszeni o oczekiwanie na telefon  o umówionej godzinie, z 

tolerancją do 40 min. Są uprzedzani, że może to być telefon z numeru zastrzeżonego (lekarze na 

zastępstwach). 

Teleporady lekarzy   

Odbywają się wg grafika, w godz. 8.00-18.00. O wyznaczonej porze lekarz dzwoni do pacjenta. 

Lekarze przyjmujący w grafiku podstawowym posiadają telefony służbowe, a lekarze na 

zastępstwach dzwonią z własnego telefonu, z numeru zastrzeżonego. 

Jeżeli pomimo dwukrotnej próbie dodzwonienia w odstępach 2-3 minutowych pacjent nie odbierze, 

to zapisujemy w notatkach (NOT+) „Próba kontaktu 2x nieudana”. Do tych pacjentów Rejestracja 

wysyła później sms-a z prośbą o kontakt. W przypadku oddzwonienia przez pacjenta rejestrujemy na 

teleporadę w nowym terminie. 

Poza prowadzeniem EDM, lekarz może w systemie tele wypisać: 

 e recepty – numer podaje pacjentowi telefonicznie, a u osób 75+ zapisuje dodatkowo w 

notatkach 

 eZLA 

 eZWM – bez potrzeby odbierania druków (na podstawie numeru zlecenia) 

 skierowanie do laboratorium (lekarz zapisuje w NOT+). 

Jeżeli lekarz wypisał inne druki, których kopie lub oryginały należy przekazać pacjentowi, to 

wpisuje ich nazwę w notatkach. Dotyczy to m.in. takich druków jak: 

 zaświadczenie lub orzeczenie lekarskie 

 skierowanie do poradni lub szpitala 

 skierowanie na badanie grupy krwi, których wynik musi być przekazany w oryginale 

W przypadku ustalenia drogi przesłania plików pdf, ewentualnie skanów wydruków (bez podpisu 

lekarza) pracownicy Rejestracji kontaktują się z pacjentem telefonicznie  

Recepty na leki stałe 

Wnioski o wypisywanie leków stałych są składane zarówno telefonicznie jak i drogą mailową pod 

adresem erecepty@........pl. Dla weryfikacji zamówień drogą mailową oraz telefoniczną obowiązuje 

odrębna instrukcja. 

Porady recepturowe zapisywane są taj jak do tej pory z uwagą rp., a dodatkowo w notatkach 

zapisywane są nazwa, dawka i ilość opakowań wnioskowanego leku.   

Po wypisaniu leków lekarz kasuje informacje zapisane w notatkach !! 

Ewentualne zalecenia po weryfikacji wskazań i wypisaniu recept, dotyczące np. konieczności 

zapisania się na teleporadę, lekarz wpisuje w notatkach. Nie musi zapisywać numerów recept, 

ponieważ te są dostępne w innym miejscu. 

 

 
ORGANIZACJA POZ W OKRESIE EPIDEMII  
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W czasie dotychczas przyjętym pracownicy Rejestracji przesyłają numery recept sms-em. 

W innych sprawach, zapisanych w notatkach przez lekarza, kontaktują się telefonicznie. 

 

Teleporady pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej 

Odbywają się w efekcie zgłoszenia takiej potrzeby przez pacjenta/rodzinę lub z inicjatywy 

pielęgniarki.  Zgłoszenie które wpływa do CC jest przekazywane położnej  pocztą wewnętrzna 

SERUM.    

Szczególną formą  teleporady są patronaże wykonywane u wszystkich zadeklarowanych pacjentów 

w wieku 75+, w trakcie których wypytujemy m.in. o znajomość i przestrzeganie zasad samoizolacji 

oraz o wsparcie ze strony bliskich/znajomych, m.in. w zakresie dostarczania zakupów. W razie 

stwierdzenia braku takiego wsparcia, za zgodą pacjenta/rodziny  przekazujemy tą informację do grup 

wsparcia dla osób starszych, organizowanych m.in. przez Sp-nię Orunia. 

 

Teleporady położnej środowiskowo-rodzinnej 

Dotyczą przede wszystkim porad patronażowych noworodków.  

Zgłoszenie noworodka, które wpływa do CC jest przekazywane położnej  pocztą wewnętrzna 

SERUM.   Wymagane dane: imię i nazwisko data urodzenia dziecka, numer telefonu kontaktowego, 

adres. Przed wizytą patronażową powinna być złożona poprzez  IKP deklaracja noworodka do 

położnej POZ. Dopiero po złożeniu deklaracji wpisujemy dane dziecka w SERUM i umawiamy 

wizytę patronażową. 

 

Wizyty pacjentów w Przychodni. 

Mogą się odbywać wyłącznie na zlecenie lekarza, po poradzie telefonicznej, w godzinach 

określonych w grafiku dla  POZ. 

W dniu wizyty, niezależnie od przyczyny (np. odebranie oryginałów skierowań w Rejestracji)  

telefonicznie lub najlepiej przed wejściem przez domofon, pracownik Rejestracji lub pielęgniarka  

wypełnia Ankietę wstępnej kwalifikacji COVID-19. 

W przypadku dodatniego kryterium epidemiologicznego i/lub klinicznego przed wejściem pacjenta 

na teren Przychodni konieczne jest wykonanie czynności opisanych w IS 02.3.20, m.in.  założenie 

środków ochrony osobistej (ŚOO) przez personel medyczny, który może być narażony na bliski 

kontakt z pacjentem. Po wyjściu pacjenta z przychodni należy wykonać czynności  opisane w IS 

02.5.20. 

 

Wizyty domowe lekarza ( w tym stwierdzanie zgonu)/ pielęgniarki/położnej. 

Odbywają się jak dotychczas wyłącznie po ustaleniu takiego wskazania przez 

lekarza/pielęgniarke/położną oraz po wypełnieniu  Ankiety wstępnej kwalifikacji COVID-19.   

Niezależnie od wyniku ankiety na wizytę domową lekarz/pielęgniarka/położna  zawsze zabiera 

jednorazowy zestaw ŚOO. 

 

Świadczenia POZ zawieszone:  

1. Wszystkie badania diagnostyczne wykonywane na terenie Przychodni, w tym Punkt Pobierania 

Krwi. Skierowania na badania laboratoryjne można zrealizować jedynie w punktach pobierania 

krwi  wskazanych przez  Laboratorium ………. na terenie ………………. 

2. Bilanse i szczepienia dzieci i młodzieży 



3. Gabinet zabiegowy – z wyjątkiem iniekcji i zabiegów zleconych przez lekarzy POZ po 16.03., 

realizowanych przez wybrane pielęgniarki w wybranych godzinach wynikających z grafika, 

które w tym czasie pozostają w gotowości do pojawienia się na terenie Przychodni. 

4. Gabinet medycyny szkolnej 

5. Porady edukacyjne, w tym dietetyczne i psychologiczne – do czasu umożliwienia ich realizacji 

w trybie teleporad 

 

Zmiana sposobu realizacji wybranych czynności na poziomie Rejestracji 

1. Deklaracje do lekarza/pielęgniarki/położnej POZ  

 Mogą składać wyłącznie za pośrednictwem Indywidualnego Konta Pacjenta. Pracownik Biura, po 

weryfikacji danych, zapisuje dane pacjenta do SERUM. Jeżeli pacjent chce być przyjęty w dniu 

złożenia jeszcze niezweryfikowanej deklaracji, to postępujemy z nim tak jak z innymi pacjentami 

spoza listy zadeklarowanych do lekarza POZ, zgłaszającymi się na wizyty jednorazowe. 

2. Pacjenci z czerwonym ewusiem. 

 W przypadku kiedy wizyta odbywa się w tym samym dniu co rejestracja, to od razu informujemy, 

że ewuś jest czerwony i jeżeli osoba ta deklaruje, że jest ubezpieczona to przyjmujemy 

oświadczenie ustne, które zapisujemy w notatce (NOT+), np. "Pacjent podczas rozmowy 

telefonicznej w dniu .... oświadcza, że jest ubezpieczony z tytułu..." . Pacjenci zarejestrowani 

internetowo oraz pacjenci zarejestrowani z wyprzedzeniem muszą być w dniu wizyty 

wydzwonieni przez rejestrację w celu zapisania z analogicznej informacji.  Informacja o 

oświadczeniu musi się znaleźć we wpisie lekarza do EDM, i dopiero wtedy lekarz usuwa taką 

notatkę. 

 Proszę nie usuwać tych zapisów. p. Marzenka i p. Jola kontrolują Ewusie i dzwonią do pacjentów 

przed wizytą w poradniach POZ i AOS następnie wprowadzają te oświadczenia w sekcji 

ubezpieczenia 

3. Prośby telefoniczne pacjentów o wysłanie skanów dokumentacji lub wyników badań 

Postępujemy zgodnie z Instrukcją IS 05/20  

4. Prośby o wydanie oryginałów zaświadczeń i skierowań oraz wyników niektórych badań. 

 Dokumentacja która powinna być wydana w oryginale: 

- wynik grupy krwi 

- orzeczenia  do ZUS i zespołu orzekania ds. niepełnosprawności 

- skierowania i zaświadczenia do szpitala 

- skierowania do poradni AOS 

- zaświadczenia o niemożności kontynuacji pracy/studiów (inne niż eZLA) 

- wydruk eZLA za granicę 

O wydaniu dokumentacji w oryginale każdorazowo decyduje lekarz w trakcie teleporady. Po 

ustaleniu konieczności wydania oryginałów pacjent wpisywany jest do terminarza tego lekarza, 

który ma dyżur na terenie Przychodni i zarejestrowanych pacjentów do badania przedmiotowego.  

Oryginały są wypisywane przez lekarza dyżurnego na terenie Przychodni, który pojawił się z 

powodu potrzeby zbadania tego lub innego pacjenta. Po wypisaniu pacjent jest informowany o 

konieczności przyjścia do Przychodni po odbiór w godzinach, w których na terenie przychodni 

będą mieli dyżur pracownicy.   
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