
 

 

Miejsca świadczenia usług 

1. Przychodnia Nr 2, ul. Szpitalna 9, 24-300 Opole Lubelskie, tel. 81 827 22 22, 

 Poradnia Urologiczna, 

 Poradnia Onkologiczna, 

 Poradnia Gastroenterologiczna 

 Poradnia Laryngologiczna 

 Poradnia Chirurgiczna 

 Poradnia Endokrynologiczna 

2. Odział Chirurgiczny z Pododdziałem Ginekologii Operacyjnej, ul. Szpitalna 9,                   

24-300 Opole Lubelskie, tel. 81 827 20 17 wew. *233 

3. Oddział Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej, ul. Fabryczna 18,                    

24-320 Poniatowa, tel. 81 820 41 04 wew. *237 

Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach „Szybkiej Ścieżki Onkologicznej” 

  Od 1 stycznia 2015 r. pacjenci z podejrzeniem nowotworu są leczeni w ramach 

szybkiej ścieżki onkologicznej, co umożliwia im szybsze uzyskanie świadczeń zdrowotnych. 

 

Czym są szybka ścieżka onkologiczna i „zielona karta"? 

W przypadku podejrzenia nowotworu niezwykle ważną rolę odgrywa czas. Szybka 

diagnoza w jak najwcześniejszym stadium choroby i rozpoczęcie właściwego leczenia to 

szansa na powrót do zdrowia i pełnej sprawności. Wejście na nią zapewnia                          

tzw. zielona karta, czyli dokument wystawiany przez lekarza, który  informuje                                      

o podejrzeniu lub stwierdzeniu nowotworu złośliwego. Z tą kartą w ręce                                

zaczyna się droga chorego, to jak bilet wstępu do placówek onkologicznych.  

 

             Bez skierowania można z nią korzystać z diagnostyki onkologicznej i wizyt                        

u specjalistów, uprawnia chorego do leczenia bez limitów i z zachowaniem ściśle określonych 

terminów, w jakich poszczególne czynności mają zostać wykonane. Karta jest własnością 

pacjenta i skierowaniem dokumentującym jednocześnie cały proces diagnostyki i leczenia, aż 

do momentu powrotu pacjenta do lekarza rodzinnego, czyli po zakończeniu leczenia. Chory 

dostaje ją nieodpłatnie. 



 

Jak uzyskać „zielona kartę”? 

Pierwszym krokiem do otrzymania „zielonej karty” (diagnostyki i leczenia 

onkologicznego) jest zgłoszenie się pacjenta do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 

(POZ), który przeprowadzi wywiad oraz oceni dolegliwości pacjenta, a następnie w razie 

potrzeby zleci wykonanie niezbędnych badań. Jeśli na tej podstawie lekarz stwierdzi 

podejrzenie nowotworu złośliwego, skieruje pacjenta do specjalisty właściwego ze względu 

na umiejscowienie nowotworu lub do onkologa. Lekarz POZ wystawi pacjentowi kartę 

diagnostyki i leczenia onkologicznego. Kartę będzie mógł wydać także lekarz specjalista                  

w poradni ambulatoryjnej, jeśli zdiagnozuje nowotwór złośliwy u pacjenta, którego leczy. 

Pacjent może też otrzymać kartę w szpitalu - jeśli w wyniku hospitalizacji (nawet 

niezwiązanej z chorobą nowotworową) zostanie u niego wykryty nowotwór złośliwy.  

 

 

 

 

Linki do stron zawierających pełne informacje dotyczące „Szybkiej terapii 

onkologicznej” oraz podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w ramach pakietów 

onkologicznych: 

http://pakietonkologiczny.gov.pl/  

http://www.nfz-lublin.pl/  

 

http://pakietonkologiczny.gov.pl/
http://www.nfz-lublin.pl/

