
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki wykonywania umów o świadczenie usług medycznych za pośrednictwem 
systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (w ramach telemedycyny) przez Centrum Medyczne Damiana.:

§ 2.

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

1.  Centrum Medyczne Damiana – Centrum Medyczne Damiana Holding sp. z o. o., wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
pod numerem KRS 0000189581, a  także jej uniwersalnego poprzednika prawnego Centrum Medyczne Damiana sp. 
z o.o. KRS 0000132852;

2.  usługa telemedyczna – konsultację lekarza pediatry lub internisty;
3. świadczenie zdrowotne – usługę medyczną lub inne działanie służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub 

poprawie zdrowia; 
4.  Umowa Opieki Medycznej – umowę, zawieraną przez Centrum Medyczne Damiana, zgodnie z właściwymi ogólnymi 

warunkami (OWŚU), z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, o świadczenie usług medycznych na rzecz osób trzecich, będących pracownikami 
tego podmiotu;

5.  portal – portal Damian Online,
6.  pacjent - osoba, która co najmniej raz otrzymała świadczenie zdrowotne w Centrum Medycznym Damiana.

§ 3.

Usługi telemedyczne będą wykonywane w drodze:

• czatu dostępnego na portalu;
•  połączenia telefonicznego, na dedykowany numer infolinii

7. Dodatkowo, każda pacjentka, która wykupi pakiet, otrzymuje 15% zniżki na poniższe usługi:

• mammografia
• USG piersi

Z usług wykraczających poza zakres pakietu przez okres 6 m-cy od momentu realizacji pierwszej usługi, objętych zniżką 
Pacjentka może skorzystać więcej niż jeden raz.

§ 4.

Uprawnionym do skorzystania z usługi telemedycznej jest pacjent objęty:

• obowiązującym pakietem opieki zdrowotnej wynikającym z Umowy Opieki Medycznej, który uprawnia do bezpłatnej 
usługi medycznej lub,

• polisą ubezpieczenia medycznego, której zakres zawiera usługi telemedyczne bez konieczności współpłatności.

§ 5.

Skorzystanie z usługi telemedycznej jest możliwe po uprzedniej akceptacji niniejszego regulaminu, a także przy spełnieniu 
innych wymogów podanych w dalszej części niniejszego regulaminu.

§ 6.

W przypadku pacjenta małoletniego, osobą biorącą udział w połączeniu może być tylko jej przedstawiciel ustawowy, opie-
kun faktyczny lub pełnomocnik przedstawiciela ustawowego..

II. ZAKRES PRZEDMIOTOWY USŁUGI MEDYCZNEJ

§ 7.

W  ramach usługi telemedycznej lekarz udziela informacji i  zaleceń dotyczących jedynie pacjenta, którego uprawnienia 
zostały zweryfikowane.

§ 8.

W trakcie wykonywania usługi telemedycznej lekarz ma dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta 
i w oparciu o jej zawartość może:

• zinterpretować wyniki wykonanych badań;
• udzielić informacji na temat przepisanych leków, udzielonych świadczeń zdrowotnych oraz wyników badań..

§ 9.

W ramach wykonywania usługi telemedycznej lekarz może wystawić skierowanie w postaci elektronicznej na badanie lub 
konsultację, o ile nie jest ona lub ono wymienione w załączniku nr 1. Skierowanie będzie dostępne poprzez indywidualne 
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konto w portalu. Skierowanie może zostać zrealizowane wyłącznie w placówkach Centrum Medycznego Damiana.

§ 10.

W  ramach wykonywania usługi telemedycznej lekarz może wystawić e-receptę w  postaci elektronicznejna lek, którego 
zastosowanie uznał za zasadne po przeprowadzeniu  badania za pośrednictwem systemów teleinformatycznych  lub sys-
temów łączności. W przeciwnym wypadku pacjentowi zostanie zaproponowana wizyta w Centrum Medycznym Damiana  
w celu przeprowadzenia badania fizykalnego. Decyzję o wypisaniu recepty zawsze podejmuje lekarz udzielający porady 
telemedycznej. Lekarz nie wystawi recepty na substancje bardzo silnie działające określone w Urzędowym Wykazie Pro-
duktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, środki odurzające lub substancje 
psychotropowe. Po wystawieniu recepty lekarz wskaże pacjentowi kod dostępu, umożliwiający wraz z  numerem PESEL 
realizację recepty.

§ 11. 

W ramach wykonywania usługi telemedycznej lekarz nie może:

• wystawić orzeczenia lub zaświadczenia, w szczególności zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy z powodu 
choroby, pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczni-
czą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne albo o konieczności osobistego sprawowania opieki 
nad chorym członkiem rodziny; 

• umówić terminu wizyty, czy terminu udzielenia innego świadczenia zdrowotnego w Centrum Medycznym Damiana.

§ 12. 

W ramach wykonywania usługi telemedycznej lekarz może zalecić odbycie przez pacjenta wizyty stacjonarnej, wezwanie 
pogotowia lub uzyskanie pomocy medycznej w innym podmiocie leczniczym lub innej instytucji.

III. Sposób korzystania z usług medycznych

§ 13. 

Status pacjenta oraz jego uprawnienia, o których mowa w § 4 pkt 1 lub 2, podlegają zautomatyzowanej weryfikacji. Nie-
zwłocznie po zakończeniu weryfikacji pacjent zostanie skierowany do kolejki oczekujących na połączenie z lekarzem albo  
na czat.

§ 14.

Pacjent, o którym mowa w § 4 pkt 2, którego uprawnienia nie zostały pozytywnie zweryfikowane zgodnie z paragrafem 
poprzedzającym, ma możliwość wyboru przełączenia na infolinię Centrum Medycznego Damiana w celu przeprowadzenia 
dodatkowej weryfikacji w oparciu o kontakt z wystawcą polisy ubezpieczenia medycznego. Niezwłocznie po zakończeniu 
tej weryfikacji pacjent zostanie skierowany do kolejki oczekujących na połączenie z lekarzem albo na czat. 

IV. Połączenie telefoniczne

§ 15.

Usługa medyczna wykonywana w drodze połączenia telefonicznego dostępna jest pod numerem telefonu (+48) 22 566 22 
23 . W przypadku, gdy linie do wszystkich lekarzy są zajęte, pacjent może zażądać oddzwonienia po zwolnieniu linii wybie-
rając opcję „callback”. W celu oddzwonienia lekarz wykona trzy próby połączenia.

§ 16.

 Rozmowa telefoniczna z lekarzem jest nagrywana, o czym dzwoniący jest informowany bezpośrednio po nawiązaniu połą-
czenia. Zapis rozmowy w postaci dźwiękowej, przechowywany jest w zasobach Centrum Medycznego Damiana i udostęp-
niany na zasadach dotyczących przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej. 

§ 17.

Czas trwania połączenia telefonicznego wynosi maksymalnie 10 (dziesięć) minut.

§ 18. 

W przypadku utraty połączenia czatu, pacjent powinien nawiązać połączenie ponownie. 

V. Czat

W celu nawiązania czatu z lekarzem,  oprócz weryfikacji, o której mowa w § 13, powinien zalogować się na swoim koncie na 
portalu, w panelu „Telemedycyna” wypełnić ankietę medyczną oraz wybrać specjalizację lekarza. 
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§ 19. 

Podczas trwania czatu Pacjent może wysłać do lekarza, za pomocą specjalnej funkcji w portalu, plik obrazkowy lub tekstowy 
dotyczący jego stanu zdrowia do maksymalnej pojemności 10 MB. O ile lekarz uczestniczący w czacie nie postanowi inaczej, 
plik nie będzie załączony do dokumentacji medycznej pacjenta.

§ 20.

Czas trwania czatu wynosi maksymalnie 15 (piętnaście) minut. 

§ 21. 

Zapis czatu jest zapisywany w zasobach Centrum Medycznego Damiana i udostępniany na zasadach dotyczących przecho-
wywania i udostępniania dokumentacji medycznej.

§ 22. 

W przypadku utraty połączenia, pacjent powinien nawiązać połączenie ponownie. 

VI. Postanowienia końcowe

§ 23 

Pacjent obowiązany jest do nieużywania słów lub zwrotów niecenzuralnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste 
lekarza lub innych osób, lub naruszających przepisy obowiązującego prawa. To samo dotyczy plików przesyłanych lekarzowi 
wykonującemu usługę medyczną. W przypadku nieprzestrzegania tego wymogu, lekarz ma prawo, po uprzednim ostrzeże-
niu, przerwać wykonywanie usługi.

§ 24. 

Reklamacje należy kierować na adres: reklamacje@damian.pl lub pisemnie na adres dowolnej placówki sprzedawcy. Rekla-
macja podlega rozpoznaniu w terminie 30 dni od jej otrzymania. Termin ten nie biegnie, jeśli skarżący nie przedstawił infor-
macji umożliwiających rozpoznanie reklamacji. W takim wypadku zostanie wezwany do uzupełnienia reklamacji. Termin ten 
rozpocznie bieg z chwilą uzupełnienia reklamacji przez skarżącego.

§ 25

Niniejszy regulamin został przyjęty do stosowania uchwałą Zarządu z 1 kwietnia 2019 r. 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG 
TELEMEDYCZNYCH CENTRUM 
MEDYCZNEGO DAMIANA
wersja 1/2019



CENTRUM MEDYCZNE DAMIANA HOLDING SP. Z O.O.
02-739 WARSZAWA, UL. WAŁBRZYSKA 46, TEL. 022 566 22 22, FAX 022 566 22 00, E-MAIL: INFO@DAMIAN.PL, DAMIAN.PL, BIURO ZARZĄDU: AL. JEROZOLIMSKIE 96, 00-807 WARSZAWA,
NIP: 113-245-78-08; MIEJSCE ZAREJESTROWANIA: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY: NUMER REJESTRU KRS 0000189581; WARTOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: 661 915,16 PLN.

Załącznik nr 1

Wykaz badań, procedur i konsultacji, na które lekarz 
w ramach telemedycyny nie może wystawić skierowania:

• Oznaczenie poziomu witaminy D w surowicy krwi
• Oznaczenie poziomu witaminy B12 w surowicy krwi
• Oznaczenie poziomu homocysteiny w surowicy krwi
• Oznaczenie poziomu leków lub toksyn w surowicy krwi 

i w moczu
• Zdjęcia rentgenowskie
• Rezonans magnetyczny
• Tomografia komputerowa
• Angiografia
• Mammografia
• PET( pozytronowa tomografia komputerowa)
• Densytometria
• Usg sutka (piersi)
• Usg nadgarstka
• USG stawów biodrowych u dzieci do 8 mż. – badanie 

przesiewowe w kierunku dysplazji wraz konsultacją 
ortopedy

• Usg stawów ( barkowego, biodrowego, kolanowego, 
łokciowego, skokowego)

• Usg ścięgna
• Usg tkanek miękkich
• Usg węzłów chłonnych
• Usg ślinianek
• Usg szyi
• Usg Duplex Doppler tętnic (kończyn dolnych, kończyn 

górnych, dogłowowych( szyjnych lub kręgowych), aorty 
i tętnic biodrowych, trzewnych, nerkowych)

• Cytologia szyjki macicy
• Badania histo-patologiczne
• Badania biopsyjne
• Badania genetyczne 
• Diagnostyka endoskopowa (badania endoskopowe 

przewodu pokarmowego, układu oddechowego, układu 
ruchu, układu moczowo-płciowego)

• Diagnostyka kardiologiczna (próba wysiłkowa, badania 
Holter ekg i Holter ciśnieniowy, echo serca dorośli 
z Dopplerem, echo serca dzieci z Dopplerem)

• EEG (elektroencefalografia)
• EMG (elektromiografia)
• Polisomnografia
• Potencjały wywołane
• Audiometria
• ENG (elektronystagmografia)
• Otoemisje akustyczne
• Badanie przesiewowe słuchu noworodka
• Potencjały wywołane słuchowe
• Obturacyjny bezdech senny- diagnostyka
• Testy w kierunku nietolerancji pokarmowych 
• Markery nowotworowe (wszystkie, poza badaniem PSA 

całkowite)
• Iniekcje, wlewy dożylne, szczepienia, zdjęcie szwów 

i zmiany opatrunków 
• Iniekcje, wlewy dożylne, zmiany opatrunków, zdjęcie 

szwów, pobrania krwi wykonywane w domu pacjenta 
• Badania urodynamiczne
• Uroflowmetria
• Konsultacja Androloga
• Konsultacja Angiologa
• Konsultacja Audiologa 
• Konsultacja Foniatry
• Konsultacja Genetyka klinicznego
• Konsultacja Hematologa
• Konsultacja Hipertensjologa
• Konsultacja Immunologa klinicznego
• Konsultacja Kardiochirurga
• Konsultacja Kardiologa dziecięcego
• Konsultacja Neurologa dziecięcego
• Konsultacja Onkologa dziecięcego
• Konsultacja Seksuologa
• Konsultacja Urologa dziecięcego
• Konsultacja Nefrologa dziecięcego
• Konsultacja Diabetologa dziecięcego
• Wszelkie formy rehabilitacji, w tym konsultacja lekarza 

rehabilitacji
• Konsultacja i terapia logopedyczna, surdologopedyczna, 

neurologopedyczna.
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