
Wrocław, 03.08.2015 r.

Szanowna Pani Doktor, 
Szanowny Panie Doktorze,

w trosce o naszych wspólnych Pacjentów Centrum Medyczne „Dobrzyńska” wprowadza z dniem 01.09.2015 r. nowe 
zasady kwalifikowania Pacjentów do kategorii medycznej przypadek PILNY. 

Zaczynamy od poradni endokrynologicznej dla dorosłych, ponieważ to w niej mamy największe trudności 
z zapewnieniem szybkiej pomocy osobom, które wymagają pilnej interwencji medycznej. Opracowane zasady i kryteria 
medyczne zostały zaakceptowane przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii dla województwa 
dolnośląskiego Prof. dr. hab. n. med. Marka Mędrasia. 

Zidentyfikowane przez nas problemy to:

1. Pacjenci nie dostarczają wraz ze skierowaniem wyników badań uzasadniających postawienie rozpoznania.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, lekarz POZ jest zobowiązany do dołączenia do skierowania wyników badań 
i konsultacji uzasadniających postawienie wstępnej diagnozy. Jesteśmy przekonani, że odpowiednie badania 
są wykonywane, ponieważ w  zdecydowanej większości schorzeń endokrynologicznych trudno jest postawić 
rozpoznanie bez znajomości wyników - niestety Pacjenci nie dostarczają nam wyników badań.
W związku z powyższym prosimy o zwrócenie uwagi Pacjentom na konieczność dostarczenia wraz ze skierowaniem 
aktualnych wyników badań - w szczególności FT3, FT4, TSH, USG tarczycy. 

2. Zdarzają się przypadki wystawiania skierowań z adnotacją PILNE bądź CITO bez jasnego uzasadnienia medycznego. 
W sytuacji, gdy wyniki badań nie uzasadniają kwalifikacji do kategorii PILNE, trudno jest dociekać powodu 
podjęcia takiej decyzji przez lekarza kierującego bez szczegółowego wyjaśnienia z jego strony.
Dla ułatwienia opracowaliśmy listę kryteriów medycznych, które będziemy traktowali jako uzasadnienie kwalifikacji 
do kategorii PILNE w poradni endokrynologicznej.
Kryteria znajdują się w załączeniu.

Oczywiście wszystkie przypadki, w których zdecydujecie Państwo o wystawieniu Karty Diagnostyki i Leczenia 
Onkologicznego (DiLO), będą traktowane jako PILNE, a chorzy będą przyjmowani wg zasad pakietu onkologicznego zgodnie 
z kolejką onkologiczną.

Za oczywiste uważamy, że do kompetencji lekarza POZ należy samodzielne rozpoczęcie leczenia w jednoznacznych, 
jawnych klinicznie przypadkach schorzeń będących przyczyną skierowań do endokrynologa. Ma to na celu zabezpieczenie 
Pacjenta w okresie oczekiwania na konsultację specjalistyczną.

Centrum Medyczne „Dobrzyńska” będzie systematycznie wdrażało podobne zasady kwalifikacji również w innych 
poradniach. Prosimy o odwiedzanie naszej strony internetowej www.dobrzynska.wroc.pl. Ewentualne uwagi i propozycje 
prosimy zgłaszać na adres poczty dlalekarzapoz@dobrzynska.pl Prosimy o przysłanie nam Państwa adresów poczty 
elektronicznej w celu uproszczeniu komunikacji.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Centrum Medycznego „Dobrzyńska”


