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Szanowny Panie Prezydencie! 
 

W ostatnich tygodniach znaleźliśmy się w okolicznościach, które zagrażają bezpieczeństwu nas 
wszystkich. Rosnąca liczba ofiar wirusa SARS-CoV-2 i kolejne jego ogniska, utrudniają powrót do 

normalnego funkcjonowania i - mimo stopniowego odmrażania gospodarki - powodują strach  

i niepewność. 
 

Dlatego podjęliśmy decyzję o stworzeniu pro bono przychodni telemedycznej Dimedic.PL, w której 
zdalnie konsultujemy pacjentów, u których występuje podejrzenie zakażenia koronawirusem. Bez 

konieczności kontaktów osobistych, zapobiegając tym samym rozwojowi choroby, odciążając placówki 

medyczne i zmniejszając liczbę hospitalizacji.  
 

Przychodnia działa pod adresem https://koronawirus.dimedic.pl/ i jest dostępna dla pacjentów 
pro bono przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.  

 
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 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.  

 
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. W procesie diagnozy wykorzystujemy 
wiedzę wybitnych polskich lekarzy oraz doświadczenie specjalistów z innych krajów, w tym z Chin  

i z Włoch. 
 

W tym miejscu zwracamy się z prośbą o wsparcie. Zależy nam na tym, aby informacja o naszej 
inicjatywie dotarła do jak największej liczby osób, którym będziemy mogli pomóc, zapewniając im dostęp 

do opieki lekarskiej. Będziemy zobowiązani, jeżeli opublikują Państwo informację o przychodni 

Dimedic.PL wraz z załączonym plakatem na stronie internetowej Urzędu Miasta. 
 

Wierzymy, że wspólne działanie i wzajemne wsparcie pozwolą nam sprawnie pokonać przeciwności  
i przywrócić powszechny spokój i bezpieczeństwo.   

  

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 
 

 

Prezes Zarządu Dimedic.PL 
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