
 
 

 

 

Informacje dla pacjentów, którzy otrzymali 
pilne skierowanie do szpitala 

 
Niniejsza ulotka informacyjna wyjaśnia, dlaczego lekarz pierwszego 

kontaktu (GP) lub stomatolog wydał skierowanie do szpitala, co to 

oznacza i co należy zrobić 
 
 

Dlaczego wydano mi pilne skierowanie do szpitala? 

Pilne skierowania do szpitala wydawane są wtedy, gdy lekarz pierwszego kontaktu (GP) 

lub stomatolog stwierdzi, że zgłoszone objawy wymagają przeprowadzenia bardziej 

szczegółowych badań i konsultacji specjalisty. Istnieje wiele schorzeń o podobnych 

objawach, włączając w to także możliwość choroby nowotworowj. 
 
 
Ponieważ skierowanie zostało wydane w trybie pilnym, oznacza to, że wizyta w szpitalu 

odbędzie się w ciagu najbliższych dwóch tygodni. 
 
 

Czy to oznacza, że choruję na raka? 

Pilne skierowanie do szpitala nie oznacza zachorowania na raka. Większość osób, które 

otrzymały pilne skierowanie do szpitala nie choruje na raka. Pilne skierowanie do szpitala 

zostało wydane, ponieważ wymagana jest konsultacja specjalisty lub szybkie 

przeprowadzenie dodatkowych badań, które pozwolą ustalić przyczynę występujących 

objawów. 
 
 
W przypadku rozpoznania nowotworu wczesna diagnoza choroby oznacza potencjalnie 

bardziej skuteczną metodę leczenia. Dlatego też istotnym jest, aby wizyta w szpitalu 

odbyła się w ciągu 2 tygodni od wydania skierowania. 
 
 
Co należy zrobić? 

• Należy upewnić się, że lekarz pierwszego kontaktu lub stomatolog posiada Państwa 

aktualny adres zamieszkania, domowy i komórkowy numer telefonu. 

• Należy sprawdzić, czy w ciągu najbliższych dwóch tygodni są Państwo w stanie stawić 

się na wizycie w szpitalu. 

W razie jakichkolwiek trudności ze stawieniem się na ustaloną wizytę w ciągu 

najbliższych dwóch tygodni, prosimy poinformować o tym swojego lekarza pierwszego 

kontaktu (GP) lub stomatologa. 

• Jeśli w trakcie wizyty będą Państwo potrzebować pomocy tłumacza, prosimy uprzedzić o 

tym szpital. 

• Jest bardzo wazne aby stawić się na wynaczoną wizytę w szpitalu aby potrzebne 

leczenie zostało podjęte  bez opóźnień. 

• Dwukrotne niedotrzymanie terminu wyznaczonej wizyty w szpitalu oznacza odesłanie do 

GP lub stomatologa, aby innym osobom dać możliwość skorzystania z tego terminu. 



 
 

 

 
Jaki będzie kolejny etap? 

W ciągu najbliższych kilku dni otrzymają Państwo powiadomienie o ustalonym terminie 

wizyty. Powiadomienie zostanie dostarczone pocztą lub ktoś z personelu szpitala 

skontaktuje się z Państwem telefonicznie. Jeśli nie otrzymają Państwo żadnej informacji 

o wyznaczonym terminie wizyty w ciągu tygodnia od wizyty u swojego lekarza 

pierwszego kontaktu (GP) lub stomatologa, prosimy koniecznie go o tym powiadomić. 
 
 
Obecność na ustalonej wizycie w szpitalu jest obowiązkowa. W przypadku trudności ze 

stawieniem się na wyznaczoną wizytę prosimy o pilne powiadomienie o tym szpitala. W 

takiej sytuacji zostanie wyznaczony inny termin wizyty. 
 
 
Co wydarzy się w szpitalu? 

Zazwyczaj na wizycie w szpitalu odbywa się konsultacja u specjalisty, który przekaże 

Państwu informacje na temat dalszych konsultacji / procedur. Możliwe, że zostaną 

przeprowadzone pewne badania, które pozwolą zarówno specjaliście, jak i Państwa 

lekarzowi pierwszego kontaktu lub stomatologowi poznać przyczynę występujących u 

Państwa objawów. Jeśli podczas wizyty będą przeprowadzane jakiekolwiek badania to 

zostaną Państwo o tym wcześniej poinformowani. Dlatego też prosimy zastosować się 

do wszelkich instrukcji przekazanych przed wizytą w szpitalu. 
 
 
Na wyznaczoną wizytę w szpitalu można przyjść ze swoim znajomym lub członkiem 

rodziny. Może to okazać się pomocne w przypadku problemów ze zrozumieniem 

informacji przekazywanych przez personel medyczny. 
 
 
Dodatkowe pytania 

W razie jakichkolwiek pytań lub obaw związanych z otrzymanym skierowaniem do 

szpitala prosimy o kontakt ze swoją przychodnią (GP) lub stomatologiczną i 

bezpośrednią rozmowę z lekarzem, który wydał skierowanie do szpitala. 


