
Warszawa, 26.03.2020 

PILNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW PORADNI GENETYCZNEJ! 

*Oddzielna informacja dla pacjentek w ciąży na stronie internetowej 

Instytutu Matki i Dziecka (IMID) oraz w zakładce Zakładu Genetyki 

Medycznej w IMID. 

W związku z ogłoszonym przez rząd RP stanem zagrożenia epidemicznego 

COVD-19 oraz z myślą o zdrowiu i bezpieczeństwie naszych Pacjentów, 

uprzejmie informujemy, że zmieniają się do odwołania zasady pracy Poradni 

Genetycznej w Instytucie Matki i Dziecka.  

1. Planowane wizyty zarówno Pacjentów, którzy mają zgłosić się do 

Poradni Genetycznej po raz pierwszy oraz tych, u których była ustalona 

w najbliższym czasie wizyta kontrolna zostały czasowo odwołane. 

Oznacza to, że lekarze Poradni Genetycznej nie będą udzielać konsultacji 

w Poradni, natomiast w miarę możliwości będą odbywały się tzw. 

teleporady, czyli konsultacje telefoniczne, w trakcie których, jeśli będzie 

to możliwe, będzie ustalany dalszy tok postępowania diagnostycznego.  

2. W przypadku Pacjentów zapisanych na konsultację genetyczną po raz 

pierwszy bardzo prosimy o przesłanie do Biura Obsługi Pacjenta (BOP) 

w IMID na adres e-mail: skierowania@imid.med.pl skanów skierowań 

do Poradni Genetycznej oraz dokumentacji medycznej (np. karty 

informacyjne z pobytu szpitalnego czy wyniki dotychczasowych badań 

np.: badania obrazowe – rezonans, USG itp.)  

Lekarz Poradni Genetycznej skontaktuje się telefonicznie i przeprowadzi 

konsultację genetyczną. W trakcie porady, jeśli lekarz stwierdzi 

wskazania do przeprowadzenia określonych badań genetycznych, 
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zostanie wypisane skierowanie na badanie, które będzie pozostawało w 

systemie IMID. O terminie zgłoszenia się na pobranie materiału (np. krwi) 

do badań genetycznych będą Państwo powiadomieni w późniejszym 

okresie - po odwołaniu stanu zagrożenia epidemiologicznego.  

3. Informacja o wynikach badań genetycznych znajdujących się aktualnie w 

trakcie wykonywania lub już wykonanych będzie przekazywana 

sukcesywnie przez lekarzy Poradni Genetycznej. Uprzejmie informujemy, 

że pracownicy laboratorium Zakładu Genetyki Medycznej nie będą 

udzielać żadnych informacji. 

Ważna uwaga: Oryginały skierowań do poradni MUSZĄ być 

dostarczone na pierwszą wizytę w ustalonym nowym terminie.  
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