
REGULAMIN PORAD TELEMEDYCZNYCH W MEDICOVER 
§ 1 

1. Korzystanie przez pacjentów z porad telemedycznych TeleCentrum Medicover z lekarzem i 

położną Medicover odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

2. Z porad telemedycznych mogą korzystać wyłącznie pacjenci z aktywnym pakietem opieki 
medycznej Medicover i uprawnieniami do odbycia konsultacji ze specjalistami dostępnymi w 

ramach porad telemedycznych. 
3. Poprzez porady telemedyczne TeleCentrum Medicover należy rozumieć udzielanie porad 

medycznych przez lekarzy i położne za pośrednictwem następujących kanałów 

komunikacyjnych:  
o Platformy Telemedycznej dostępnej na portalu pacjenta – Medicover OnLine: czat, 

wideo, audio, formularz medyczny, 
o Telefonicznej Porady Medycznej dostępnej pod numerem telefonu 500 900 510;. 

4. Korzystanie z porad telemedycznych jest możliwe po uprzedniej akceptacji wszystkich 

postanowień Regulaminu. 

§ 2 

1. Porad telemedycznych poprzez czat, wideo, audio i formularz medyczny udzielają lekarze 

Medicover o specjalnościach wymienionych w portalu pacjenta Medicover OnLine. 
2. Porad telemedycznych poprzez Telefoniczną Poradę Medyczną udzielają lekarze Medicover o 

specjalności: internista, pediatra, lekarz medycyny rodzinnej. 

§ 3 

1. W przypadku korzystania z porad telemedycznych dostępnych na portalu pacjenta – Medicover 

OnLine, lekarz lub położna udziela informacji dotyczących wyłącznie pacjenta aktualnie 

zalogowanego do portalu. Porada dotycząca dziecka jest udzielana tylko pod warunkiem 
zalogowania opiekuna na konto dziecka. W przypadku korzystania z Telefonicznej Porady 

Medycznej, lekarz identyfikuje pacjenta na podstawie podanych przez pacjenta numeru klienta 
(MRN) oraz numeru PESEL. 

2. W ramach porad telemedycznych lekarz lub położna może:  
o udzielić porady medycznej, 

o zinterpretować wyniki badań dostępne w elektronicznej dokumentacji medycznej 

Medicover,   
o udzielić informacji na temat przyjmowanych leków (dotyczy tylko lekarzy), 

o w uzasadnionych medycznie przypadkach wystawić skierowanie na diagnostykę 
nieinwazyjną, badania laboratoryjne oraz na konsultacje dostępne w Centrach 

Medicover (dotyczy tylko lekarzy), 

o wystawić skierowanie na badania z zakresu standardu profilaktyki Medicover (lekarze i 
położne), 

o w uzasadnionych medycznie przypadkach przełączyć pacjenta do HotLine, 
o przesłać lub zaprezentować materiały o tematyce zdrowotnej. 

3. W ramach porad telemedycznych, lekarz i położna nie ma możliwości:  
o umówienia wizyty w Centrach Medicover, 

o wystawienia recepty, zwolnienia z pracy czy innego zaświadczenia lekarskiego, 

o wystawienia skierowania innego niż na diagnostykę nieinwazyjną, badania 
laboratoryjne czy na konsultacje dostępne w Centrach Medicover, 

o wystawienia skierowania na badania z użyciem promieni rentgenowskich 
o wystawienia skierowania bez wskazań medycznych. 

4. W trakcie porady telemedycznej lekarz lub położna, jeśli stan zdrowia pacjenta lub zgłaszany 

problem tego wymaga, ma prawo zdecydować o konieczności odbycia przez pacjenta wizyty, 
wezwania pogotowia lub uzyskania innej pomocy medycznej. 



5. Czas trwania udzielania porad telemedycznych na portalu pacjenta Medicover OnLine to 

maksymalnie 15 minut, a w przypadku Telefonicznej Porady Medycznej 10 minut. Po tym 

czasie lekarz lub położna może poprosić pacjenta o rozłączenie. 
6. Przed rozpoczęciem porady telemedycznej na portalu pacjenta Medicover OnLine pacjent jest 

zobowiązany do wypełnienia ankiety medycznej. 

§ 4 

1. Korzystanie z porad telemedycznych przez pacjenta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody, że 

informacje i wypowiedzi przez niego udzielone w ramach porady telemedycznej z lekarzem i 
położną Medicover znajdą się w dokumentacji medycznej. 

2. W ramach porad telemedycznych udzielanych na portalu pacjenta Medicover OnLine pacjent 

może wysłać do lekarza oraz położnej zdjęcie lub plik obrazujący problem zdrowotny  
o Aby przesłać zdjęcie / plik należy: 

1. zaakceptować Regulamin, 
2. wybrać zdjęcie lub dokument, 

3. wysłać wskazany plik, 

4. poczekać na potwierdzenie poprawnego przesłania pliku. 
o Dopuszczalna maksymalna wielkość pliku to 10MB. 

o Lekarz lub położna podczas porady telemedycznej ma możliwość oceny wyłącznie 
zdjęcia lub dokumentu przysłanego w dniu porady. 

o Przesłane zdjęcia lub dokumenty nie znajdą się w  dokumentacji medycznej. 

§ 5 

Jeśli pacjent nie może odbyć umówionej porady telemedycznej na portalu pacjenta – Medicover 

OnLine powinien ją odwołać. Nieodwołana wizyta będzie widoczna na koncie pacjenta w Medicover 
OnLine. 

§ 6 

1. Pacjent zobowiązany jest do nieużywania zwrotów lub załączania treści o charakterze 
niecenzuralnym, obraźliwym, erotycznym, naruszającym dobra osobiste lekarza lub innych 

osób oraz naruszające przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Jeżeli w ramach porad 
telemedycznych lekarz lub położna stwierdzi, że nie zostały zachowane powyższe warunki 

Regulaminu, ma prawo przerwać  poradę. 

2. W sytuacji problemów technicznych lub zerwania połączenia podczas porady, pacjent powinien 
ponowić połączenie z lekarzem lub położną. 

3. Medicover nie ponosi odpowiedzialności za zakres danych podawanych przez pacjenta podczas 
porady telemedycznej. 

 


