REGULAMINORGANIZACYJNYPODMIOTULECZNICZEGO
TELMEDICINSP.ZO.O.

§1.POSTANOWIENIAOGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin Organizacyjny jest ustanawiany dla podmiotu leczniczego działającego
pod firmą: TELMEDICIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w
Warszawie przy ul. Chocimska 14, kod pocztowy 00-791, wpisanego do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000516452, NIP: 5272720484, REGON: 147453940, wysokość kapitału zakładowego
5 000,00 zł, wpisanego do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą,
prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego nr księgi 000000191183-W-14 ( w skrócie
Telmedicinsp.zo.o.,zwanydalej:„Telmedicin”).
2. Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w przedsiębiorstwie pod nazwą
Telemedico.
3. Podmiotleczniczydziałanapodstawie:
a. Powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia
15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1638 ze zm. –
dalej„u.d.l.”);
b. Wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego
przezWojewodęMazowieckiego;
c. NiniejszegoRegulaminu;
d. UmowySpółki.
4. Telmedicin prowadzi działalność leczniczą w zakresach (kod resortowy funkcji ochrony
zdrowiaHC.1.3.9):
a. Chorobywewnętrzne(kodresortowydziedzinymedycyny-07)
b. Medycynarodzinna(kodresortowydziedzinymedycyny-16)
c. Neurologia(kodresortowydziedzinymedycyny-22)
d. Ortopediaitraumatologianarząduruchu(kodresortowydziedzinymedycyny–25)
e. Pediatria(kodresortowy
dziedzinymedycyny–28)
f. Urologia(kodresortowy
dziedzinymedycyny–34)
g. Angiologia(kodresortowydziedzinymedycyny–37)
h. Chorobypłuc(kodresortowydziedzinymedycyny–42)
i. Endokrynologia(kodresortowydziedzinymedycyny–44)
j. Kardiologia(kodresortowydziedzinymedycyny–53)
k. Pielęgniarstwoogólne(kodresortowydziedzinymedycyny–101)
l. Psychiatria(kodresortowydziedzinymedycyny–30)
m. Diabetologia(kodresortowydziedzinymedycyny–43)
n. Położnictwoiginekologia(kodresortowydziedzinymedycyny–29)
o. Dermatologia(kodresortowydziedzinymedycyny–09)
p. Otorynolaryngologia(kodresortowydziedzinymedycyny–26)
q. Alergologia(kodresortowydziedzinymedycyny–36).

§2CELEIZADANIA
1. Celem Telmedicin jest organizowanie działalności leczniczej oraz udzielanie świadczeń
zdrowotnych na odległość, tj. za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub
systemówłącznościwrozumieniuart.3ust.1u.d.l.
2. PodstawowymizadaniamiTelmedicinsą:
a. Udzielanie porad i konsultacji w zakresach wskazanych w §1 ust. 4 przez osoby
wykonujące zawody medyczne oraz innych specjalistów, takich jak dietetycy czy
psychologowie;
b. Prowadzeniebadańnaukowych;
c. Promocjazdrowia;
d. Edukacjapacjentów.

§3.STRUKTURAORGANIZACYJNA,ORGANIZACJAIZADANIAPOSZCZEGÓLNYCHJEDNOSTEKI
KOMÓREKORGANIZACYJNYCH
1. Telmedicinposiadanastępujące
jednostkiorganizacyjne:
a. Telemedico,ul.Chocimska14,00-791Warszawa
2. Telmedicinposiadanastępujące
jednostkiorganizacyjne:
a. Telemedico–działalnośćtelemedyczna,ul.Chocimska14,00-791Warszawa
3. WzakładzieleczniczymTelmedicinfunkcjonująnastępującestanowiska:
a. Kierownik–rolękierownikapełnizarządTelmedicin
b. Lekarze
c. Pielęgniarka
d. Położna
e. Ratownikmedyczny
f. Dietetyk
g. Psycholog.
4. Podstawoweobowiązki:
a. Kierownik
i. Organizowanieikierowaniepracąpodległychmupracowników
ii. Zatwierdzenieplanówinwestycyjnych
iii. Tworzenieaktównormatywnych(zarządzeniawewnętrzne)
iv. Wydawanie upoważnień i pełnomocnictw ogólnych oraz do załatwienia
określonychspraw
v. Reprezentowanie jednostki przed organami kontroli zewnętrznej w trakcie
ichprzeprowadzaniaiwpostępowaniukontrolnym,
vi. Zawieranieumównausługimedyczne,
vii. Podpisywanieumówcywilnoprawnych,
viii. Zatrudnianieizwalnianiepracownikówpodmiotuleczniczego,
ix. Wystąpieniapubliczneiwspółpracazmediami,
x. Nagradzanieikaraniepracowników.
b. Lekarz
i. Udzielanie świadczeń zdrowotnych, określonych w regulaminie podmiotu
leczniczego
ii. Edukacjapacjentów,

iii. Odpowiadanie na chat pacjentów na platformie telemedi.co podmiotu
leczniczego,
iv. Prowadzeniebadańnaukowych.
c. Pielęgniarka/ratownikmedyczny/Położna
i. Udzielanieświadczeńzdrowotnych
ii. Odbieranietelefonówzzapytaniami,
iii. Odpowiadanienamailezpytaniami,
iv. Zakładaniepacjentomkontklientanaplatformietelemedi.co
v. Archiwizacjaniezbędnychdokumentów,
vi. Szkoleniepersonelumedycznego
vii. edukacjapacjentów.
d. Dietetyk
i. Udzielanieporadwzakresieprawidłowegożywienia
ii. Tworzenieplanówdietetycznych
e. Psycholog
i. Udzielaniekonsultacjipsychologicznych
ii. edukacja.
5. Kierownik zakładu leczniczego jest również kierownikiem komórek organizacyjnych
Telmedicin.
§4.RODZAJDZIAŁALNOŚCILECZNICZEJORAZZAKRESUDZIELANYCHŚWIADCZEŃZDROWOTNYCH
1. Telmedicin prowadzi działalność leczniczą udzielając ambulatoryjnych świadczeń
zdrowotnych.
2. Telmedicinudzielaświadczeńzdrowotnych,polegającychna:
a. zapewnieniu ambulatoryjnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej w zakresie chorób
wewnętrznych, neurologii, ortopedii, pediatrii, urologii, angiologii, pulmonologii,
endokrynologii, kardiologii, psychiatrii, diabetologii, położnictwa i ginekologii,
dermatologii,alergologii,otorynolaryngologii
b. wykonywaniu badań lekarskich na odległość – przy wykorzystaniu nowoczesnych
technologiiteleinformatycznych,
c. udzielaniuporadlekarskichorazwydawanieopiniilekarskich,
d. udzielaniuporaddietetycznychipsychologicznych,
e. prowadzeniu działalności oświatowej w zakresie ochrony zdrowia i promocja
zdrowia.

§5.MIEJSCEICZASUDZIELANIAŚWIADCZEŃ
1. Telmedicinudzielaświadczeńwswojejsiedzibie.
2. W pomieszczeniach Telmedicin są udzielane wyłącznie świadczenia za pośrednictwem
systemówteleinformatycznychlubsystemówłączności.
3. Świadczenia zdrowotne za pośrednictwem systemów łączności lub systemów
teleinformatycznych są udzielane w godzinach pracy podmiotu leczniczego. Godziny pracy
podmiotu leczniczego (harmonogram) są ustalane na mocy uchwały Zarządu Spółki
Telmedicin.
4. Telmedicin określa szczegółowo w harmonogramie pracy dzoiny pracy oraz zakres
świadczeń udzielanych w podmiocie leczniczym. Harmonogram zostanie opublikowany na

stroniewww.telemedi.co.

§6.PRZEBIEGPROCESUUDZIELANIAŚWIADCZEŃZDROWOTNYCH
1. Świadczenia zdrowotne w ramach Telmedicin udzielane są przez lekarzy z zakresu
specjalizacjiwskazanychw§1pkt.4,pielęgniarki,ratownikówmedycznychorazpołożne.
2. Rejestracja pacjentów jest dokonywana za pośrednictwem pielęgniarki/ratownika
medycznego lub samodzielnie przez pacjenta na platformie internetowej pod adresem
www.telemedi.co. Założenie konta pacjenta w systemie jest równoznaczne z rejestracją
pacjenta.
3. Świadczenia zdrowotne w Telmedicin są udzielane wyłącznie za pośrednictwem systemów
teleinformatycznychlubsystemówłączności.
4. Świadczenia zdrowotne są udzielane przez lekarzy lub pielęgniarkę/ratownika medycznego,
zatrudnionych przez Telmedicin lub współpracujących z Telmedicin na podstawie umowy
zlecenia lub umowy o współpracę. Świadczenia zdrowotne mogą być także udzielane przez
inny podmiot leczniczy, na podstawie umowy zlecenia lub umowy współpracy pomiędzy tym
podmiotemaTelmedicin.
5. Jeżeli istnieją ku temu wskazania medyczne, w szczególności w sytuacjach bezpośredniego
zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta, lekarz/pielęgniarka/ratownik medyczny skontaktuje
się niezwłocznie z pacjentem w celu stawienia się pacjenta w podmiocie leczniczym
udzielającym świadczeń zdrowotnych, których udzielenie jest wskazane wskazaniami
medycznymi.
§7.POBIERANIEOPŁATZAŚWIADCZENIAZDROWOTNEIWYSOKOŚĆOPŁAT
1. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie na podstawie umów
zawieranychz:
a. Pacjentami,
b. Partnerami.
2. Wzory umów na świadczenia zdrowotne udostępniane są pacjentom przed rozpoczęciem
udzielania świadczeń. W przypadku Telmedicin wzorem takiej umowy jest regulamin
świadczenia usług drogą elektroniczną, który udostępniany jest na stronie Telmedicin i który
pacjentmaobowiązekzaakceptowaćprzedrozpoczęciemudzielaniaświadczeń.
3. CennikopłatjestudostępnianyPacjentomiPartneromprzedTelmedicin.
4. Przed zawarciem umowy pielęgniarka/lekarz/podmiot leczniczy informuje Pacjentów lub
Partnerów jakie świadczenia zdrowotne wchodzą w zakres wykupionej usługi, a które nie są
objętejejceną.
5. Przy zawieraniu umowy Pacjenci lub Partnerzy są informowani o możliwości rezygnacji z
udzielaniaświadczeńzdrowotnych.
6. Przy zawarciu umowy Telmedicin zachowuje prawo odmowy udzielenia świadczenia
zdrowotnego, jeśli byłoby to niecelowe lub okoliczności wskazują, że pacjent powinien
zostaćpoddanyspecjalistycznymbadaniomwplacówcemedycznej.
7. Kwestię wynagrodzenia w razie rezygnacji Pacjenta/Partnera lub w razie odmowy wykonania
świadczeńprzezTelmedicinregulujeumowazPacjentem/Partnerem.

§8.UDOSTĘPNIANIEDOKUMENTACJIMEDYCZNEJ
1. Telmedicin prowadzi dokumentację medyczną pacjentów korzystających ze świadczeń
zdrowotnych i zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z
powszechnieobowiązującymiprzepisamiprawa.
2. Telmedicinudostępniadokumentacjęmedycznąnastępującymosobomuprawnionym:
a. Pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu, osobie upoważnionej przez
pacjenta,
b. Podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest
niezbędnadozapewnieniaciągłościświadczeńzdrowotnych,
c. Organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom
samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w
zakresie niezbędnym do wykonywania przed te podmioty ich zadań, w szczególności
kontroliinadzoru,
d. Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym,
prokuratorom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w
związkuzprowadzonym
postępowaniem,
e. Uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie
zostałoprzeprowadzonenaichwniosek,
f. Organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w
związkuzprowadzonym
przezniepostępowaniem,
g. Podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do
prowadzeniarejestrów,
h. Zakładomubezpieczeń,zazgodąpacjenta,
i. Komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,
wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa
WewnętrznegolubAgencjiWywiadu,podległymSzefomwłaściwychAgencji,
j. Lekarzowi lub pielęgniarce, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej przez
podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w
ochroniezdrowia,wzakresieniezbędnymdojejprzeprowadzenia,
k. Wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie
prowadzonegoprzeznią
postępowania,
l. Spadkobiercom pacjenta w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką
komisjądospraworzekaniaozdarzeniachmedycznych,
m. Osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia
28kwietnia2011r.osystemiewochronieinformacjiwochroniezdrowia,
n. Szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania do celów naukowych,
bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której
dokumentacjadotyczy.
3. Dokumentacjęmedycznąudostępniasięnapodstawie:
a. pisemnego wniosku osoby uprawnionej (wysłanego drogą pocztową/elektroniczną
lub jako potwierdzenie wniosku ustnego złożonego w siedzibie podmiotu
leczniczego),
b. wnioskuzłożonegozapośrednictwemPlatformy,
c. wnioskuzłożonegodrogąmailową.
4. Telmedicin jest zobowiązany do identyfikacji osoby wnioskującej o udostępnienie

5.
6.

7.
8.

dokumentacji medycznej. Prawidłowa identyfikacja stanowi warunek udostępnienia
dokumentacji medycznej. W związku z tym Telmedicin może zażądać w celu weryfikacji
przesłaniaskanudowoduosobistegopoświadczonegozazgodnośćzoryginałem.
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej i potwierdzenie jej udostępnienia
przechowujesięwrazzdokumentacjąmedyczną.
Dokumentacjamedycznajestudostępniana:
a. Dowglądu
b. Poprzezsporządzeniewyciągów,odpisówlubkopii,
c. Poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po
wykorzystaniu, jeżeli uprawiony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów
tejdokumentacji,
d. Zapośrednictwemśrodkówkomunikacjielektronicznej,
e. Naelektronicznymnośnikudanych.
Cennik udostępnienia dokumentacji medycznej znajduje się w cenniku usług na stronie
internetowejwww.telemedi.co.
Dokumentacja medyczna, w tym wyniki badań, są udostępnione osobom o których mowa w
§8 ust. 2 lit. a) niniejszego Regulaminu, po okazaniu dowodu tożsamości ze zdjęciem, tj.
dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy. W przypadku pacjentów lub ich
przedstawicieli ustawowych niebędących obywatelami Polski, dopuszczalne są również
zagranicznedokumentytożsamościzezdjęciem.

§9.WSPÓŁDZIAŁANIEZINNYMIPODMIOTAMILECZNICZYMI
1. Telmedicin – w celu zapewnienia prawidłowości oraz ciągłości procesu udzielania
świadczeń zdrowotnych – współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność
leczniczą,udzielającymiświadczeńzdrowotnychnarzeczPacjentów.
2. Telmedicin oraz osoby udzielające w jej imieniu świadczeń zdrowotnych, udzielają innym
podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z pacjentem w
przypadkugdy:
a. Pacjentlubjegoprzedstawicielustawowywyrażazgodęnaujawnienietajemnicy,
b. Zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia
pacjentalubinnychosób,
c. Zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z
udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny,
uczestniczącymwudzielaniutychświadczeń,
d. Obowiązująceprzepisyprawatakstanowią.
3. Telmedicin udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację
medyczną pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości
świadczeńzdrowotnych.

§10.SPOSÓBKIEROWANIAJEDNOSTKAMIIKOMÓRKAMIORGANIZACYJNYMI
1. TelmedicinjestreprezentowaneprzezzarządspółkiTelmedicinsp.zo.o.
2. ZarządspółkiTelmedicinsp.zo.o.kierujejednostkamiikomórkamiorganizacyjnymi.
3. Zarząd spółki Telmedicin sp. z o.o. wykonuje wszelkie prawa i obowiązki, jakie na Telmedicin

nakładająprzepisyprawapowszechnieobowiązującego.
4. DowyłącznejdecyzjiZarząduzastrzegasię:
a. DecyzjedotyczącefinansówTelmedicin,wtymustaleniecenusług,
b. Zatwierdzanieplanówinwestycyjnych,naprawczych,audytów,
c. Przedkładanie uprawnionym organom wniosków dotyczących zmian w regulaminie
organizacyjnympodmiotuleczniczego,
d. Wydawaniewewnętrznychaktównormatywnych,
e. Udzielaniepełnomocnictwiupoważnień,
f. Występowanie w imieniu Telmedicin przez urzędami, sądami i organami
administracji,
g. Zawieranieumównaświadczeniazdrowotne,
h. Zawieranieumówcywilnoprawnych,
i. Nawiązywanieirozwiązywaniestosunkówpracy.
5. Zarząd kieruje zakładem przy pomocy osób na samodzielnych stanowiskach działających na
podstawieudzielonychimpełnomocnictw.

§11.POSTANOWIENIAKOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności
u.d.l.
2. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich pracowników Telmedicin i podmioty z nim
współpracujące, wykonujące świadczenia zdrowotne na jego rzecz, pacjentów, Partnerów,
oraz osoby wskazane lub upoważnione przez pacjentów na podstawie Regulaminu,
przepisówprawalubRegulaminuświadczeniausługdrogąelektroniczną.
3. Regulaminwchodziwżyciezdniemzatwierdzeniaprzezkierownikapodmiotuleczniczego.

