
Telewizyta nie może być realizowana w następujących sytuacjach:

Kiedy telewizyta nie może być zastosowana:Kiedy telewizyta jest dobrym rozwiązaniem:

• Nagłego pogorszenia stanu zdrowia (ale zdalny kontakt z lekarzem może być uzasadniony w celu uzyskania 
informacji co do pierwszych działań przedlekarskich czy przedratowniczych).

• Gdy niezbędne jest przeprowadzenie jakiegokolwiek elementu badania przedmiotowego.

• W przypadku noworodków i dzieci poniżej 12 tyg. życia, z objawami które niepokoją rodziców.

•  Każdy stan pacjenta, który w opinii lekarza prowadzącego wymaga osobistej wizyty pacjenta.

• W przypadku noworodków i niemowląt poniżej 2 
roku życia z gorączką lub objawami, które niepokoją 
rodziców (w tym z objawami z dróg oddechowych),

• W przypadku objawów które niepokoją rodziców bez 
względu na wiek dziecka,

• W przypadku braku poprawy stanu zdrowia dziecka po 
zastosowanym leczeniu w czasie ostatniej telewizyty,

• W przypadku konieczności podania antybiotyku na 
podstawie objawów ustalonych w czasie telewizyty,

• U noworodków i niemowląt po wypisaniu z oddziału 
noworodkowego przed pierwszą wizytą w poradni,

• W przypadku kwalifikacji do szczepień ochronnych, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

•  W przypadku wykonywania bilansów zdrowia zgodnie 
z ustalonymi terminami.

•  W przypadku konieczności zlecenia badań 
laboratoryjnych i obrazowych. Dopuszczalne jest 
zlecenie badań laboratoryjnych w czasie telewizyty  
 następnie niezwłoczną oceną pacjenta w poradni  
z wynikami badań laboratoryjncych.

• W każdym przypadku niepokojącej rodzica zmiany 
stanu zdrowia dziecka, zwłaszcza, gdy wywiad od 
rodzica jest niepewny.

• Wstępna ocena stanu zdrowia pacjenta, 
zebranie wywiadu epidemiologicznego, 
a następnie planowanie i koordynacja 
postępowania diagnostycznego, stosownie do 
problemu pacjenta.

• Kontynuacja leczenia chorób przewlekłych  
u starszych dzieci.

• Wstępna kwalifikacja do szczepienia  
i bilansu zdrowia (tylko wywiad kliniczny  
i epidemiologiczny)

• Porada żywieniowa i pielęgnacyjna

Skontaktuj się z lekarzem

Twoje życie zależy od wczesnego  
wykrycia i leczenia choroby. choroby nie czekają

na koniec pandemii 

WALCZ O ZDROWIE

choroby nie czekają

na koniec pandemii 

WALCZ O ZDROWIE
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