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Dodatkowe 100 proc. wynagrodzenia 
otrzyma personel medyczny:
Poleceniem ministra zdrowia od 1.11.2020 cały personel medyczny walczący 
z COVID-19 w szpitalach II i III poziomu oraz ratownicy medyczni i diagności 
laboratoryjni w szpitalach

Ustawą od 30.11.2020 personel medyczny delegowany przez wojewodę do 
walki z COVID-19 

Od 29.04.2020 na dodatkowe wynagrodzenia dla personelu walczącego 
z COVID-19 zostało przeznaczone 120,7 mln zł.
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Program

Wsparcie lekarzy POZ 
w nadzorze pacjentów z COVID-19



W związku z rosnącą liczbą zakażeń COVID-19 
wdrażamy program Domowej Opieki 
Medycznej powołany przez Ministerstwo 
Zdrowia. 

Celem jest zdalne monitorowanie 
stanu zdrowia pacjentów. 

Idea



Jak? Pacjent
samodzielnie dokonuje pomiarów 
swojego stanu zdrowia przy 
pomocy pulsoksymetru.

Wyniki
z pulsoksymetru są pobierane 
przez aplikację PulsoCare, skąd 
wysyłane są następnie do 
Centrum Kontaktu.

Konsultanci i lekarze
stale monitorują wyniki pacjentów. 
W sytuacjach niepokojących pacjent 
uzyska teleporadę lub w razie 
konieczności zostanie wezwane do niego 
pogotowie ratunkowe. 



Poczta Polska 
dostarcza Pulsoksymetr
do pacjenta, 
a pacjent instaluje na swoim 
smartfonie aplikację PulsoCare. 
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Krok
po kroku

Pacjent 55 lat + 
automatyczna kwalifikacja

lub

pacjent 55 lat -
• formularz na stronie MZ lub

• lekarz zgłasza pacjenta do 
programu

Pacjent dokonuje 
pomiarów, 
a konsultanci i lekarze z 
Centrum Kontaktu DOM 
monitorują wyniki i w 
razie konieczności 
wzywają pogotowie 
ratunkowe.

Poczta Polska 
odbiera Pulsoksymetr
po zakończeniu monitoringu.
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Pacjenci 55 lat +
#Voice mail
#Automatyczna kwalifikacja 
#Formularz na www.gov.pl/koronawirus

lub www.gov.pl/dom 

Pacjenci 55 lat -
#Formularz na www.gov.pl/koronawirus

lub www.gov.pl/dom 

# lekarz zgłasza pacjenta do programu



System

PulsoCare

PulsoCare jest dostępny w 
wersji dla pacjenta oraz w 
wersji dla lekarza. 

PulsoCare zawiera dane pacjentów objętych 
programem oraz zapisuje ich wyniki badań.

Mobilne aplikacje PulsoCare do 
pobrania bezpłatnie ze sklepów 
App store oraz Google Play. 

System dostępny jest także 
przez przeglądarkę www:
pulsocare.mz.gov.pl



Dla

lekarza

Wszystkie wyniki badań zostaną przesyłane 
do centralnej bazy danych. Konsultanci i 
lekarze PZU Zdrowie monitorują wyniki 
pomiarów pacjentów.

W kilku prostych krokach lekarz może 
dodać nowego pacjenta do listy obejmując 
go Domową Opieką Medyczną.

Aplikacja sama przeprowadzi pacjenta 
przez cały proces badania.

• Imię i nazwisko pacjenta

• PESEL

• Data wykonania ostatniego 
pomiaru

Interfejs aplikacji dla 
lekarzy PulsoCare Doctor
prezentuje listę pacjentów 
dodanych do systemu. Na 
liście znajdują się 
następujące informacje:

Szkolenia z obsługi aplikacji 
PulsCare dla lekarzy są 
przeprowadzone on-line. Każdy 
lekarz, który zarejestruje się w 
programie otrzyma e-mailem 
zaproszenie na szkolenie.



Dla

pacjenta

Otrzymałeś pozytywny wynik testu 
na COVID-19, zostałeś 
zarejestrowany w systemie DOM. 
Otrzymasz SMS z hasłem do 
systemu.

Jak działa program Domowa Opieka 
Medyczna?

• Numer telefonu, który 
przekazałeś/łaś lekarzowi

• Hasło otrzymane w 
wiadomości SMS

Do zalogowania 
będą potrzebne:

Zaloguj się do systemu przez 
przeglądarkę internetową pod 
adresem pulsocare.mz.gov.pl lub 
pobierz aplikację PulsoCare na 
telefon.

Zapoznaj się z instrukcją 
pulsoksymetru, którą znajdziesz w 
przesyłce.

Badaj się co kilka godzin zgodnie z 
zaleceniami, a wyniki wpisz w 
systemie PulsoCare.



Wyniki 
badań
pacjenta 

Zdalny monitoring odbywa się 
w oparciu o parametry takie 
jak: 

• poziom saturacji, 
czyli nasycenia krwi 
tętniczej tlenem, 

• tętno, 

• temperatura Pomiary dokonywane przy 
zastosowaniu 
pulsoksymeteru. 



Infolinie

Dla pacjenta
Telefoniczna Informacja 
Pacjenta: 

Chcesz dowiedzieć się więcej na 
temat zakażenia koronawirusem, 
kwarantanną, czy izolacją? 
Skontaktuj się z Telefoniczną 
Informacją Pacjenta, gdzie uzyskasz 
szczegółowe informacje.

Infolinia 
Techniczna:

Masz problem z instalacją 
lub działaniem aplikacji 
PulsoCare? Zadzwoń 
na Infolinię Techniczną.

Zgłoszenia związane z 
działaniem aplikacji można 
również wysyłać na adres: 
support@pulsocare.com

790 544 988800 190 590

Infolinia 
Domowej Opieki Medycznej

Infolinia do zdalnego monitorowania pacjentów z 
COVID-19 w ramach programu Domowa Opieka 
Medyczna. Zadzwoń, jeśli miałeś lekarską poradę 
telemedyczną i nie otrzymałeś skierowania lub 
recepta została błędnie wystawiona, lub chcesz 
skorzystać z bezpłatnej porady psychologa. Godziny 
pracy infolinii: 24/7.

22 735 39 40



Efekty

10 000 pacjentów 30.11 

100 000 pacjentów 31.12 



Rozwój
Automatyczna infolinia

Intergacja programu 
PulsoCare z gabinet.gov.pl
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Dołącz do programu


