Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu

Szybka diagnostyka i leczenie onkologiczne
Informacja dla pacjenta i jego rodziny
Szczegółowe informacje dotyczące placówek medycznych, w których pacjenci
mogą się leczyć w ramach szybkiej terapii onkologicznej znajdziecie Państwo
w serwisach internetowych Narodowego Funduszu Zdrowia:
 https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informacje-oswiadczeniach/pakietonkologiczny/
 http://www.nfz-kielce.pl/aktualnosci-dla-pacjentow/pakietonkologiczny/
Pierwszym krokiem do diagnostyki i leczenia w ramach szybkiej terapii onkologicznej
jest zgłoszenie się pacjenta do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który
przeprowadzi dokładny wywiad, oceni dolegliwości pacjenta i w razie potrzeby zleci
wykonanie niezbędnych badań. Jeśli na tej podstawie stwierdzi podejrzenie
nowotworu złośliwego, skieruje pacjenta do specjalisty właściwego ze względu na
umiejscowienie nowotworu lub do onkologa. W tym celu lekarz POZ wystawi
pacjentowi kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego.
Kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego może wydać także lekarz specjalista
w poradni specjalistycznej (AOS) w przypadku podejrzenia lub rozpoznania
nowotworu złośliwego u pacjenta, którego leczy.
Pacjent może otrzymać kartę także w szpitalu – jeżeli w wyniku hospitalizacji
zostanie u niego wykryty nowotwór złośliwy (kartę otrzyma również pacjent jeżeli
nowotwór stwierdzono z powodu innej hospitalizacji, lub jeśli nowotwór złośliwy
stwierdzono w ramach badań realizowanych w zakresie programów zdrowotnych). W
takim przypadku warunkiem wydania karty jest potwierdzenie diagnozy. Na tych
samych zasadach kartę otrzyma pacjent hospitalizowany z powodu nowotworu.
Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego – DILO
W karcie diagnostyki i leczenia onkologicznego znajdują się informacje dotyczące:
 Danych identyfikacyjnych pacjenta,
 Diagnozy,
 Poradni i lekarza
Karta jest własnością pacjenta. Dokumentuje cały proces diagnostyki i leczenia, aż do
powrotu pacjenta do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej po zakończeniu
leczenia. Świadczeniodawca (Szpital) ma obowiązek nieodpłatnie przekazać
pacjentowi oryginał karty oraz przechowywać jej kopię.
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Etapy diagnostyki wstępnej i pogłębionej
W przypadku wystawienia karty diagnostyki i leczenia onkologicznego przez lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej lub innego lekarza posiadającego uprawnienia do
wystawiania karty informujemy, że dalsza diagnostyka wstępna i pogłębiona w
ramach krótkiej ścieżki onkologicznej, będzie odbywała się w następujących
poradniach Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu:
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Poradnia Chirurgii Onkologicznej
Poradnia Chirurgiczna
Poradnia Urologiczna
Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
Poradnia
Położniczo
Ginekologiczna

tel.: 15 - 8330530
tel.: 15 - 8330721
tel.: 15 - 8330530
tel.: 15 - 8330736
- tel.: 15 - 8330679

Rejestracja do powyższych poradni odbywa się od poniedziałku do piątku w
godzinach pracy poradni.
W następnej kolejności
 pacjent wykonuje badania zlecone przez lekarza specjalistę w ramach
diagnostyki wstępnej (na podstawie tych badań lekarz potwierdza lub
wyklucza chorobę nowotworową u pacjenta).
 pacjent wykonuje badania zlecone przez lekarza specjalistę w ramach
diagnostyki pogłębionej. Na ich podstawie lekarz określa stopień
zaawansowania choroby.
Kolejnym etapem w leczeniu pacjenta jest Konsylium Lekarskie, którego zadaniem
jest:
 kwalifikacja pacjenta do leczenia zabiegowego, chemioterapii lub radioterapii,
 ustalenie planu leczenia,
 ustalenie rodzajów terapii, które będą stosowane,
 wybór koordynatora leczenia.
Decyzje zespołu są oparte na opracowanych przez świadczeniodawcę
sformalizowanych procedurach postępowania i organizacji udzielania świadczeń –
zgodnie ze standardami postępowania diagnostyczno - terapeutycznego
rekomendowanymi przez polskie towarzystwa naukowe w odpowiednich dziedzinach
medycyny.
Koordynator Pakietu Onkologicznego
Od początku 2015 roku w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu
działa Koordynator Pakietu Onkologicznego.
 Koordynuje On proces diagnostyki pacjenta onkologicznego,
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 Wspiera pacjenta informacyjnie, administracyjnie i organizacyjnie pomagając
mu komunikować się z lekarzami,
 Zapewnia przepływ informacji w kolejnych etapach terapii, tak aby leczenie
było dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta,
 Dba o to, aby dokumentacja związana z kartą diagnostyki i leczenia pacjenta
była kompletna ( m.in. aby zawierała potwierdzenia świadczeń i zakończenia
danego etapu leczenia),
 Udziela pacjentowi wszystkich niezbędnych informacji związanych z leczeniem
onkologicznym.
Nasz Szpital, w trosce o zapewnienie informacji, udostępnia numer telefonu
Koordynatora Pakietu Onkologicznego oraz adres e-mail, na który mogą
Państwo kierować pytania dotyczące organizacji leczenia:

Koordynator Pakietu Onkologicznego
Małgorzata Sajur
tel. 691 391 361
e-mail: msajur@sand.pl
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