Pytania i odpowiedzi dotyczące rozporządzenia w sprawie rozszerzenia zakresu
usług telemedycyny oraz ochrony personelu medycznego w
odpowiedzi na COVID-19 (EO 2020-09)
Dlaczego wprowadzono niniejsze rozporządzenie?
W sytuacji epidemii koronawirusa COVID-19 znaczenie telemedycyny zdecydowanie wzrosło, a
zwieszanie jej dostępności stało się krytycznym elementem walki z ciągle pogarszającym się
kryzysem. Zwiększając dostęp do telemedycyny możemy umożliwić dalsze korzystanie z usług
medycznych osobom, które poddały się samoizolacji, z domu, a także zwolnić miejsce w szpitalach
i innych placówkach opieki zdrowotnej dla pacjentów dotkniętych koronawirusem COVID-19,
którzy wymagają leczenia szpitalnego.
Co powoduje rozporządzenie?
Rozporządzenie rozszerza zakres sytuacji, w których zakłady ubezpieczeń medycznych są
zobowiązane do pokrywania kosztów usług telemedycznych. Ponadto, rozporządzenie zabrania
współpłacenia za jakiekolwiek usługi telemedyczne oraz znosi wymagania dotyczące uzyskania
wcześniejszej zgody na korzystanie z takich usług w związku z COVID-19. Rozporządzenie łagodzi
również wymagania prawa stanowego, umożliwiając świadczenie usług z zakresu zdrowia
psychicznego i zaburzeń rozwojowych za pośrednictwem niepublicznych środków
porozumiewania się na odległość.
Jakie sytuacje związane z uzyskiwaniem porady telemedycznej zakłady ubezpieczeń są
zobowiązani pokryć na mocy niniejszego rozporządzenia?
-

Gdy usługa jest już objęta ubezpieczeniem w sytuacji osobistego świadczenia na rzecz
pacjenta,
Gdy usługa jest wskazana klinicznie i niezbędna medycznie, oraz
Gdy usługa telemedyczna jest dostarczana przez usługodawcę będącego częścią sieci,
działającego w ramach swojej praktyki, posiadającego licencję, certyfikat, rejestrację
lub upoważnienie do prowadzenia praktyki na terytorium stanu Illinois.

Jakie usługi na mocy rozporządzenia objęte są zakazem wymagania uzyskania wcześniejszej
zgody?
Wszystkie usługi telemedyczne świadczone przez usługodawców będących częścią sieci, które
dotyczą COVID-19, są objęte zakazem wymagania uzyskania wcześniejszej zgody.
Jakie wymagania w zakresie telemedycyny dla komercyjnych zakładów ubezpieczeń zostały
ustanowione na mocy rozporządzenia?
Rozporządzenie zakazuje komercyjnym zakładom ubezpieczeń określania wymagań w zakresie
usług telemedycznych, które są bardziej restrykcyjne lub mniej korzystne dla świadczeniobiorców
oraz ubezpieczonych od wymagań określonych dla programu Medicaid w trakcie trwania stanu
zagrożenia dla zdrowia publicznego związanego z COVID-19. Wymagania Medicaid dotyczą m.in.
kwestii obejmujących dokumentację usługodawcy i jego wynagrodzenie.
Jakie usługi są objęte zakazem współpłacenia?
Rozporządzenie zabrania współpłacenia za usługi telemedyczne dostarczane przez usługodawców
będących częścią sieci niezależnie od tego, czy są one związane z COVID-19. Niemniej jednak aby
spełnić wymagania federalne posiadacz ubezpieczenia zdrowotnego z wysokim udziałem

własnym będzie nadal ponosił koszty wszelkich usług, które IRS nie uznaje za usługi profilaktyczne
do momentu, w którym posiadacz wyczerpie kwotę udziału własnego.
Do jakich planów ubezpieczeniowych mają zastosowanie wymagania dotyczące zakresu usług
telemedycznych?
-

Kompleksowe ubezpieczenie medyczne (tj. kompleksowy program major medical oraz HMO
— nie dotyczy samo ubezpieczonych),
Krótkoterminowe ubezpieczenia zdrowotne o ograniczonym okresie obowiązywania,
Studenckie ubezpieczenia zdrowotne dla osób objętych pełnym ubezpieczeniem,
Grupowe ubezpieczenia zdrowotne dla osób objętych pełnym ubezpieczeniem,
Świadczenia stomatologiczne, okulistyczne, świadczenia z zakresu opieki długoterminowej
dla osób objętych pełnym ubezpieczeniem, polisy obejmujące wyłącznie nieszczęśliwe
wypadki oraz polisy obejmujące określone schorzenia.

Jakie platformy można wykorzystywać w ramach zasad złagodzonych na mocy rozporządzenia?
Wszelkie niepubliczne metody porozumiewania się na odległość, takie jak rozmowy telefoniczne,
połączenia przez Apple FaceTime, Google Hangouts, wideoczat Facebook Messenger itp. Wyjątek
nie zezwala na stosowanie publicznych metod, takich jak Facebook Live, TikTok czy Twitch.

