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Telekonsylium kardiologiczne – kto i jak na nim zyska?
Jeszcze rok temu pacjent, który mieszkał na wsi lub w małym miasteczku,
miał utrudniony dostęp do kardiologa. Od początku tego roku nie musi dojeżdżać do specjalisty,
tylko może skonsultować swoje dolegliwości w gabinecie podstawowej opieki zdrowotnej.
To dzięki wprowadzeniu usługi telekonsylium kardiologicznego, która nie tylko przybliża pacjenta
do lekarza, ale też pozwala generować oszczędności i ułatwia pracę lekarzowi POZ.

Telekonsylium kardiologiczne umożliwia zdalną konsultację pacjenta między kardiologiem a lekarzem POZ.

U

sługa telekonsylium kardiologicznego jest finansowana ze
środków NFZ od 1 października
2015 roku. Obejmuje zdalny wywiad
i analizę zapisu EKG oraz interpretację
badań dodatkowych, a także ustalenie
optymalnego leczenia kardiologicznego.
Jej główną zaletą jest możliwość
wykonywania zdalnych konsultacji
kardiologicznych, co sprawdza się zwłaszcza na terenach wiejskich i w małych
miasteczkach, gdzie dostęp do specjalisty jest utrudniony. Telekonsylium
jest również pomocne w przypadku
pacjentów w podeszłym wieku lub
mających problemy z poruszaniem się.
Wystarczy, że lekarz POZ, u którego się
leczą, zacznie wykorzystywać w swoim
gabinecie usługę telekonsylium, a będą
mogli skonsultować swoje dolegliwości
na miejscu.
Dodatkowo finansowanie przez NFZ
tego typu usługi wpływa na upowszechnienie innowacyjnych, telemedycznych
metod konsultowania chorych i nowa-

torskiej komunikacji między pacjentem
a lekarzem.

Co zyskuje lekarz
Wykorzystanie możliwości telekonsylium
kardiologicznego niesie ze sobą wiele
zalet, zarówno dla lekarza, jak i dla
placówki medycznej, w której pracuje.
Dzięki zdalnemu konsylium lekarz
POZ jest w stanie konsultować on-line
także bardziej skomplikowane przypadki
kardiologiczne, a stały kontakt z lekarzem
specjalistą wpływa na wzrost jego kompetencji. Większa jest również wydajność
pracy personelu medycznego – w tym
samym czasie jest możliwa obsługa
większej liczby pacjentów. Zmniejszają
się tym samym kolejki do specjalistów.
Wszystko to wpływa na szybszą diagnostykę pacjenta, co zapobiega rozwojowi
choroby i pozwala na podjęcie właściwego
leczenia w krótszym czasie.
Oprócz publicznych placówek medycznych, telekonsylium kardiologiczne sprawdza się także w prywatnych

gabinetach lekarskich i szpitalach. We
wszystkich tych przypadkach poszerzenie
oferty badań, a także możliwości diagnostycznych, o nowatorskie i profesjonalne
rozwiązania telemedyczne wpływa na
zwiększenie zadowolenia pacjentów oraz
renomy placówki. Co znaczące – nie
wymaga to zatrudniania dodatkowego
personelu medycznego.

Z perspektywy pacjenta
Głównymi beneficjentami finansowania
przez NFZ usługi telekonsylium kardiologicznego są pacjenci, którzy do tej pory
mieli utrudniony dostęp do specjalisty.
Często zdarzało się bowiem, że nawet
mając skierowanie do kardiologa, nie
korzystali z możliwości konsultacji,
z powodu odległości i dodatkowych
kosztów transportu.
W efekcie wprowadzenia usługi
telekonsylium, pacjent ma szansę na
szybszą diagnozę i rozpoczęcie właściwego leczenia zamiast kilkumiesięcznego
oczekiwania na wizytę u specjalisty.

Masz pytania? Napisz do nas na adres: akademiatelemedycyny@ptwp.pl
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– Dzięki temu, że mój lekarz pierwszego kontaktu umawia mnie na telekonsultacje kardiologiczne, czuję się
bezpieczniej – mówi pan Włodzimierz,
z miejscowości Józefin w woj. mazowieckim. – Mam 86 lat i jestem po
kilku ciężkich zdarzeniach sercowych.
W moim wieku dojazd do szpitala jest
bardzo uciążliwy, a muszę być pod stałą
opieką kardiologa.
Wyrównywanie szans dostępu do
opieki medycznej, pomiędzy mieszkańcami obszarów wiejskich i małych
miasteczek a mieszkańcami większych
aglomeracji, wpisuje się także w politykę
ograniczania wykluczenia społecznego.

W praktyce
W Polsce z usług telekonsylium kardiologicznego korzysta na razie niewiele
placówek. Jednak ich liczba stale rośnie,
bo coraz więcej lekarzy i placówek medycznych uświadamia sobie potencjał
telemedycyny i zdalnych konsultacji
kardiologicznych.
– Podstawową zaletą telekonsylium
kardiologicznego jest zwiększenie
dostępności porad specjalistycznych
wśród pacjentów, dla których ograniczeniem pozostaje odległość od miejsca
zamieszkania do najbliższej poradni
specjalistycznej – mówi dr Dariusz Noll
z NZOZ „K.A.D. – Medica” w Ostrołęce.
– Dla lekarzy ta nowa forma kontaktu
poprzez łącza internetowe stanowi
platformę do sprawnej wymiany opinii,
wspólnego ustalania właściwego procesu
diagnostyczno-terapeutycznego, oceny
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Szersza perspektywa

Rozwiązanie telekonsylium kardiologiczne Pro-PLUS:
• z sukcesem wdrożone w województwach mazowieckim i pomorskim
• spełnia 100% wymagań NFZ
• daje możliwość korzystania z innych rozwiązań telemedycznych
Pro-PLUS – pełna integracja z Platformą Telemedyczną CardioScp
• posiada wszelkie niezbędne certyfikaty medyczne
• daje możliwość prowadzenia kartoteki pacjenta z zapisem historii
choroby oraz badań przedmiotowych.

on-line podstawowych badań i przede
wszystkim szybkiego reagowania na
zaistniałe problemy. Lekarz specjalista
poświęca swój czas tylko kluczowym
zagadnieniom, ukierunkowując lekarza

Telekonsylium kardiologiczne to nic
innego jak zdalna konsultacja wideo
pacjentów, przeprowadzana w czasie
rzeczywistym przez lekarza POZ. Towarzyszy jej badanie EKG oraz wstępny
wywiad.
Do kompleksowego świadczenia usługi
może posłużyć Platforma Telemedyczna
firmy Pro-PLUS z modułem wideokonsultacji, która jest zintegrowana z elektrokardiografem EHO 12 i elektronicznym
stetoskopem. Rozwiązanie umożliwia
łatwe zarządzanie wynikami badań
w oparciu o kartotekę pacjenta, a także
daje możliwość wykorzystania pozostałych
rozwiązań telemedycznych Pro-PLUS.
Z tej perspektywy wprowadzenie do
swojej oferty telekonsylium kardiologicznego może być pierwszym krokiem
do korzystania z pozostałych rozwiązań
telemedycznych. Oprócz wykonywania
badań EKG (w tym pełnego, 12-odprowadzeniowego), możemy także
zmierzyć i w sposób ciągły, łatwy dla
pacjenta monitorować m.in. ciśnienie,

Usługa telekonsylium kardiologicznego jest finansowana
ze środków NFZ od 1 października 2015 roku. Obejmuje zdalny wywiad
i analizę zapisu EKG oraz interpretację badań dodatkowych,
a także ustalenie optymalnego leczenia kardiologicznego.
prowadzącego w jego działaniach. Jeżeli za rozwojem telemedycyny podąży
możliwość nieograniczanego kolejkami
wykonywania zalecanych procedur diagnostycznych, to jest to bez wątpienia
przyszłość medycyny – przekonuje.

Świadczenia udzielane w zakresie telekonsylium kardiologicznego skierowane są
głównie do osób z terenów wiejskich, cierpiących na schorzenia kardiologiczne.
O konsultacje lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii, z zastosowaniem sprzętu
telemedycznego, mogą ubiegać się lekarze rodzinni (zwłaszcza ci praktykujący
na wsi) w sytuacjach, gdy potrzebne jest medyczne wsparcie w postępowaniu
z pacjentem.
NFZ wycenia świadczenie telekonsylium kardiologicznego na 6 pkt.
Więcej informacji na http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/
zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-632015dsoz,6410.html

poziom saturacji, wagę, a nawet poziom
glukozy we krwi. Wszystkie te badania
można wykonać poza specjalistyczną
placówką, a ich wyniki przesłać zdalnie
na Platformę Telemedyczną, do której
dostęp ma każdy, kto dostanie takie
uprawnienia – zarówno lekarz POZ,
lekarz kardiolog, jak i sam pacjent.
Wprowadzenie kompleksowych usług
telemedycznych daje szerszą perspektywę diagnozowania i leczenia pacjenta,
nawet na terenach gmin wiejskich,
oddalonych od dużych ośrodków medycznych. Likwiduje tym samym bariery geograficzne w kontekście opieki
kardiologicznej. Dodatkowo stwarza
możliwości korzystania z najnowocześniejszych technologii dostępnych
obecnie w branży medycznej. 
•
Nina Vincenz-Krajewska
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