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Łódź, 28 kwietnia 2020 r.
Szanowni Państwo!
Od kilku tygodni znajdujemy się w sytuacji, która zagraża bezpieczeństwu nas wszystkich. Trwająca
pandemia wirusa SARS-CoV-2 doprowadziła do przeciążenia publicznej służby zdrowia i trudności ze
sprawną pomocą wszystkim potrzebującym.
Dlatego podjęliśmy decyzję o stworzeniu pro bono przychodni telemedycznej Dimedic.PL, w której
każdy, nie wychodząc z domu, może bezpłatnie odbyć wizytę u lekarza i poznać diagnozę w kierunku
zakażenia koronawirusem, a także schorzeń z nim związanych.
Wywiad medyczny online w Dimedic.PL odbywa się podobnie, jak w tradycyjnym gabinecie lekarskim,
tylko wygodniej, a w obecnej sytuacji także bezpieczniej, bowiem bez wychodzenia z domu.
Nasi lekarze diagnozują pacjentów 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 zaleca 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. By szybko i prawidłowo
ocenić stan zdrowia pacjentów, wykorzystujemy wiedzę wybitnych polskich lekarzy oraz doświadczenie
specjalistów z innych krajów, w tym z Chin i z Włoch.
Przychodnia działa pro bono pod adresem https://koronawirus.dimedic.pl/. Jest dostępna dla pacjentów
przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
Nasze rozwiązanie jest komplementarne względem publicznej służby zdrowia i opiera się na wytycznych
Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Światowej Organizacji Zdrowia, a także
zaleceniach konsultantów krajowych i najlepszych praktykach.
Bardzo zależy nam, aby z informacją o Dimedic.PL dotrzeć do jak najszerszego grona potrzebujących.
Mamy nadzieję, że dzięki temu projektowi, nikt w Polsce nie pozostanie bez opieki lekarskiej. Dlatego
zwracamy się do Państwa z prośbą o upowszechnienie informacji o naszej inicjatywie i przekazanie
informacji o przychodni Dimedic.PL osobom pozostającym pod opieką Państwa Organizacji.
W załączeniu do niniejszego pisma przesyłamy również plakat, który mogą Państwo umieścić na stronie
internetowej lub w social mediach Państwa Organizacji.
Głęboko wierzymy, że współpraca i wzajemne wsparcie w tych trudnych czasach pomogą nam
przezwyciężyć kryzys. 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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