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W obliczu obecnej sytuacji, która zagraża bezpieczeństwu nas wszystkich – rosnącej liczby ofiar SARSCov-2 i przeciążenia publicznej służby zdrowia, podjęliśmy decyzję o stworzeniu pro bono przychodni
telemedycznej Dimedic.PL, w której zdalnie diagnozujemy pacjentów w kierunku zakażenia
koronawirusem.
W przychodni jesteśmy w stanie przeprowadzać szybkie diagnozy bez konieczności kontaktów
osobistych zapobiegając rozwojowi choroby, odciążając placówki medyczne i zmniejszając liczbę
hospitalizacji. Cała procedura jest komplementarna względem publicznej służby zdrowia i bazuje na
wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Światowej Organizacji Zdrowia,
a także zaleceniach konsultantów krajowych i najlepszych praktykach.
Usługi świadczone przez naszą przychodnię są całkowicie darmowe, a pacjentów diagnozują lekarze za
pośrednictwem specjalnego kwestionariusza medycznego z pytaniami o stan zdrowia i niepokojące
objawy. Na podstawie udzielonych przez pacjenta odpowiedzi lekarz wydaje zalecenia, a jeżeli badanie
potwierdza konieczność hospitalizacji, chory otrzymuje szczegółową informację na temat dalszych
kroków, które powinien podjąć. Jeśli stan jego zdrowia pozwala na leczenie w warunkach domowych,
lekarz zaleci odpowiednie postępowanie zgodne z obowiązującymi wytycznymi, w razie konieczności
wystawia e-receptę, e-zwolnienie lub e-skierowanie do specjalisty, a także na bieżąco monitoruje online
stan zdrowia chorego.
Przez ostatnie tygodnie intensywnie pracowaliśmy nawiązując współpracę z uznanymi ekspertami
i brytyjską przychodnią Dimedic.eu, żeby już dzisiaj pacjenci mogli zacząć korzystać z naszej przychodni,
która znajduje się pod adresem https://koronawirus.dimedic.pl/.
W związku z powyższym gorąco prosimy o wsparcie naszych działań i wzięcie ich pod uwagę przy
planowaniu kolejnych kroków mających na celu pomoc pacjentom i pracownikom służby zdrowia.
Jesteśmy dla nich i z dużym zaangażowaniem włączymy się w pomoc, kiedy tylko będzie to potrzebne.
Dla zdrowia i bezpieczeństwa całego społeczeństwa.
W przypadku jakichkolwiek pytań, pozostajemy do dyspozycji i prosimy o kontakt:
 Joanna Barczykowska-Tchorzewska (@: joanna.barczykowska@medme.pl | T. +48 696 095 580)
 Lidia Kołucka (@: lidia.kolucka@pelion.eu | T. +48 725 001 433)
Z wyrazami szacunku,
Joanna Barczykowska-Tchorzewska
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