
 

Informacje dla pacjentów ze skierowaniami w trybie pilnym 
Niniejsza ulotka informacyjna wyjaśnia, dlaczego Twój dentysta lub 

optometrysta skierował Cię do szpitala, co to oznacza i co musisz 
zrobić. 

 
Dlaczego skierowano mnie do szpitala w trybie pilnym?  
Twoje skierowanie wystawiono w trybie pilnym, ponieważ Twój dentysta lub 
optometrysta uznał, że Twoje objawy wymagają bardziej szczegółowego 
zbadania, więc wysłał Cię do specjalisty. Możesz się spodziewać, że na wizytę 
u lekarza, który sprawdzi, co Ci dolega, będziesz czekać bardzo krótko. 
 
Czy to oznacza, że mam nowotwór? 
Istnieje wiele często występujących chorób, w tym nowotwory, które mogą 
wywoływać posiadane przez Ciebie objawy.  Większość osób, które kieruje się 
na dalsze badania w trybie pilnym, nie ma nowotworu.  
 
W razie zdiagnozowania nowotworu, o ile rozpoznanie nastąpi wcześnie, 
zachodzi duże prawdopodobieństwo, że leczenie będzie bardziej skuteczne; 
dlatego należy zgłosić się do lekarza szybko.  
 
Ponieważ skierowanie nastąpiło w trybie pilnym, na wizytę będziesz czekać 
nie dłużej niż dwa tygodnie.  Może zaistnieć potrzeba przeprowadzenia u 
Ciebie dalszych badań w ciągu następnych 4 tygodni, aby można było szybko 
postawić diagnozę.  
 
 
Co Twój dentysta lub optometrysta musi wiedzieć?  

• Upewnij się, że Twój dentysta lub optometrysta ma Twój prawidłowy 
adres i numer telefonu – w tym telefonu komórkowego, jeśli go 
posiadasz – ponieważ szpital może chcieć skontaktować się z Tobą przez 
telefon. 

• Jeśli nie możesz pójść na wizytę w ciągu najbliższych dwóch tygodni, 
powiadom o tym swojego dentystę lub optometrystę.  

• Jeśli potrzebujesz tłumacza, powiedz o tym swojemu dentyście lub 
optometryście, a oni się tym zajmą. 

• Jeśli w ciągu dwóch tygodni nie otrzymasz terminu wizyty ze szpitala, 
skontaktuj się ze swoim dentystą lub optometrystą.  

 



 

Co stanie się później?  
 
Twój dentysta lub optometrysta prześle Twoje dane do szpitala. Szpital 
skontaktuje się z Tobą, aby ustalić termin wizyty. Może też wysłać Ci 
dodatkowe informacje związane z wizytą, np. dotyczące badań, które 
prawdopodobnie zostaną przeprowadzone w dniu wizyty.  
 
Pamiętaj, aby po uzgodnieniu terminu wizyty koniecznie się na nią zgłosić. 
Zadzwoń pod numer podany w liście z potwierdzeniem terminu wizyty, aby 
natychmiast powiadomić szpital, jeśli nie możesz przyjść. 
 
Co stanie się w szpitalu?  
 
Podczas wizyty w szpitalu najprawdopodobniej zbada Cię specjalista lub 
przeprowadzone zostaną u Ciebie badania diagnostyczne.  Jeśli podczas wizyty 
będą przeprowadzane jakiekolwiek badania, otrzymasz z wyprzedzeniem 
odpowiednie informacje – postępuj wówczas zgodnie z przedstawionymi 
instrukcjami. 
Na wizytę możesz przyjść ze znajomym, znajomą lub członkiem rodziny, jeśli 
masz obawy, że nie zrozumiesz tego, o czym zespół medyczny będzie z Tobą 
rozmawiać.  
 
Czy masz jakieś pytania?  
Jeśli masz jakiekolwiek obawy lub pytania związane z Twoim skierowaniem do 
szpitala, zadzwoń do swojego dentysty lub optometrysty, aby porozmawiać z 
osobą, która wystawiła skierowanie. 
 
Użyteczne linki do źródeł dodatkowych informacji  
 
https://www.cancerresearchuk.org/ 
https://www.macmillan.org.uk/information-and-support 
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