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Wstêp
Po dziesiêciu latach dowiadczeñ w budowaniu medycyny rodzinnej
w Polsce, w marcu 2001 roku Zarz¹d G³ówny Kolegium Lekarzy Rodzinnych
w Polsce powo³a³ Komisjê Nadzwyczajn¹ ds. Dokumentu Programowego tej
organizacji.
Pocz¹tkowym etapem jej pracy by³o okrelenie wyzwañ, przed jakimi stoi
nasze rodowisko. Po raz pierwszy zosta³y one przedstawione i przedyskutowane w trakcie III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
Lekarz rodzinny  praktyk, nauczyciel, badacz w Gdyni, w padzierniku
2001 r. Obejmowa³y wyzwania okrelone przez Statut Kolegium, wynikaj¹ce z polityki wiatowej Organizacji Lekarzy Rodzinnych (WONCA) i wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz te, bior¹ce swoje ród³o w codziennej praktyce z pacjentem w naszych gabinetach.
Drugim etapem by³o zebranie opinii lekarzy opieki podstawowej dotycz¹cych spraw wynikaj¹cych z postawionych na wstêpie pytañ oraz powi¹zanych z wyzwaniami, przed jakimi stoi medycyna rodzinna w Polsce. Wyniki ankiety odzwierciedlaj¹cej pogl¹dy tych, którzy na co dzieñ przyjmuj¹ swoich pacjentów w swoich gabinetach, wykorzystano w okreleniu obecnego stanu medycyny rodzinnej, stanowiska Kolegium wobec kluczowych
zagadnieñ oraz najwa¿niejszych kierunków dalszych dzia³añ.
W trzecim etapie wstêpna wersja dokumentu przedstawiona zosta³a cz³onkom Zarz¹du G³ównego Kolegium, a po uwzglêdnieniu ich uwag rzeszy
lekarzy rodzinnych w trakcie sesji plenarnej Jubileuszowego Kongresu Medycyny Rodzinnej, który odby³ siê w Warszawie w czerwcu 2002 r. w dziesi¹t¹ rocznicê powstania Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. W lipcu
2002 r. w trakcie warsztatu w Selwie dalsze poprawki nanios³o Prezydium
Zarz¹du G³ównego. Dokument zosta³ oficjalnie przyjêty przez Zarz¹d G³ówny
w padzierniku 2002 r. i okrela g³ówne kierunki dzia³ania naszej organizacji w ci¹gu najbli¿szych lat.
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Zgodnie z zapisami Statutu naszej organizacji celem Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce jest:
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Punktem wyjcia Komisji by³y nastêpuj¹ce pytania:

· Okrelenie i kszta³towanie modelu podstawowej opieki zdrowotnej
w Polsce opartej na instytucji lekarza rodzinnego.
· Wspieranie lekarza rodzinnego w wykonywaniu jego praktyki.
· Reprezentacja i obrona interesów cz³onków Kolegium.
· Oddzia³ywanie na treci i formy szkolenia przeddyplomowego w zakresie medycyny rodzinnej.
· Wyznaczanie kierunków i zasad oraz u³atwianie i usprawnianie kszta³cenia podyplomowego oraz ustawicznego rozwoju zawodowego, w celu
podnoszenia kwalifikacji zawodowych swoich cz³onków oraz pozosta³ego personelu podstawowej opieki zdrowotnej.
· Wywieranie wp³ywu na podnoszenie i utrzymywanie wysokiej jakoci
wiadczeñ w podstawowej opiece zdrowotnej.
· Wspieranie aktywnoci naukowej w dziedzinie medycyny rodzinnej.
· Promocja idei medycyny rodzinnej w Polsce.
· Integracja rodowiska lekarzy rodzinnych.
· Aktywne uczestnictwo w procesach przekszta³ceñ w ochronie zdrowia
w Polsce.

· Jakie cechy powinny charakteryzowaæ medycynê rodzinn¹ w Polsce, aby
jak najlepiej zaspokaja³a oczekiwania pacjentów?
· Jak powinien wygl¹daæ system opieki zdrowotnej oparty na medycynie
rodzinnej?
· Jak przygotowaæ lekarzy rodzinnych, aby nabyli cech swojej specjalnoci
oraz zapewniali wiadczenia oczekiwane przez pacjentów i system opieki zdrowotnej?
· Jaka powinna byæ praktyka lekarzy rodzinnych i zapewniana przez nich
opieka, aby w trakcie pracy zawodowej lekarze rodzinni nie zagubili
nabytych cech i zapewniali oczekiwane wiadczenia?
· Jakie warunki umo¿liwi¹ szkolenie siê i ustawiczny rozwój zawodowy lekarzy rodzinnych?
· Jakich strategii u¿yæ, aby p³atnicy i pacjenci mieli gwarancje jakoci wiadczeñ medycyny rodzinnej?
· Jakie warunki umo¿liwi¹ koordynacjê opieki nad pacjentem?
· Jak najlepiej p³aciæ lekarzom rodzinnym, aby w sposób optymalny wype³niali swoje zadania w systemie ochrony zdrowia w zgodzie z pryncypiami medycyny rodzinnej?

Powy¿sze cele stanowi¹ zasadnicz¹ przes³ankê dla programu Kolegium.

Odpowiedzi na nie by³y podstaw¹ opracowania niniejszego dokumentu.
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Europejskie definicje 2002
Medycyna rodzinna jako dyscyplina i specjalnoæ

Lekarz rodzinny  charakterystyka specjalnoci

Medycyna rodzinna jest dyscyplin¹ akademick¹ i naukow¹, a tak¿e specjalnoci¹ medyczn¹, z w³asn¹ treci¹ edukacyjn¹, badaniami naukowymi, baz¹
potwierdzonych danych i aktywnoci¹ kliniczn¹, ukierunkowan¹ na opiekê podstawow¹.

Lekarze rodzinni s¹ to lekarze specjalici, przeszkoleni zgodnie z pryncypiami medycyny rodzinnej. S¹ lekarzami osobistymi, w pierwszym rzêdzie
odpowiedzialnymi za zapewnienie ka¿dej potrzebuj¹cej opieki medycznej jednostce, opieki ca³ociowej i ci¹g³ej, niezale¿nie od wieku, p³ci i rodzaju choroby tej jednostki. Sprawuj¹ opiekê nad jednostkami w kontekcie ich rodzin, lokalnej spo³ecznoci i zaplecza kulturowego, zawsze respektuj¹c autonomiê swoich pacjentów. Uznaj¹ równie¿ swoj¹ zawodow¹
odpowiedzialnoæ przed lokaln¹ spo³ecznoci¹. Negocjuj¹c ze swoimi pacjentami plany postêpowania w³¹czaj¹ w nie czynniki fizyczne, psychologiczne, spo³eczne, kulturowe i egzystencjalne, wykorzystuj¹c wiedzê i zaufanie zrodzone z czêstych kontaktów. Lekarze rodzinni odgrywaj¹ swoj¹
zawodow¹ rolê poprzez promowanie zdrowia, zapobieganie chorobie oraz
zapewnienie leczenia, opieki oraz opieki terminalnej. Realizuj¹ to bezporednio, albo poprzez wiadczenia innych, wed³ug potrzeb zdrowotnych
i zasobów dostêpnych w lokalnej spo³ecznoci, której s³u¿¹, asystuj¹c pacjentom w razie koniecznoci w dostêpie do tych wiadczeñ. Musz¹ podejmowaæ odpowiedzialnoæ za rozwijanie i zachowywanie swoich umiejêtnoci, osobistego zrównowa¿enia oraz wartoci, jako podstawy do efektywnej i bezpiecznej opieki nad pacjentami.

Medycyna rodzinna  charakterystyka dyscypliny
1. W normalnej sytuacji jest punktem pierwszego kontaktu z systemem opieki
zdrowotnej, zapewniaj¹c korzystaj¹cym z niego otwart¹ i nielimitowan¹
dostêpnoæ, zajmuj¹c siê wszystkimi problemami zdrowotnymi, niezale¿nie od wieku, p³ci oraz jakichkolwiek innych cech osoby, której problem dotyczy.
2. W efektywny sposób wykorzystuje zasoby opieki zdrowotnej poprzez
koordynowanie opieki, wspó³pracê z przedstawicielami innych zawodów opieki podstawowej oraz wspó³dzia³anie z innymi specjalnociami,
przyjmuj¹c w razie potrzeby rolê adwokata pacjenta.
3. Rozwija personalne podejcie, zorientowane na jednostkê, jej rodzinê
i rodowisko.
4. Cechuje siê unikalnym procesem konsultacji, który poprzez efektywne
komunikowanie siê lekarza z pacjentem z czasem buduje ich zwi¹zek.
5. Odpowiada za zapewnianie d³ugotrwa³ej ci¹g³oci opieki, determinowanej przez potrzeby pacjenta.
6. Posiada swoisty proces podejmowania decyzji, determinowany czêstoci¹
wystêpowania choroby i zapadalnoci na ni¹ w lokalnej spo³ecznoci.
7. Zajmuje siê równoczenie zarówno ostrymi, jak i przewlek³ymi problemami zdrowotnymi poszczególnych pacjentów.
8. Zajmuje siê chorob¹, w niezró¿nicowanym, wczesnym stadium rozwoju, mog¹c¹ wymagaæ pilnej interwencji.
9. Promuje zarówno zdrowie, jak i dobre samopoczucie, poprzez odpowiedni¹ i efektywn¹ interwencjê.
10. W szczególny sposób odpowiada za zdrowie lokalnej spo³ecznoci.
11. Zajmuje siê problemami zdrowotnymi w ich wymiarze fizycznym, psychologicznym, spo³ecznym, kulturowym i egzystencjalnym.
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Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce przyjmuje powy¿sze europejskie
definicje medycyny rodzinnej i lekarza rodzinnego, a tak¿e podejmie
wszelkie dzia³ania na rzecz ich upowszechnienia, w³aciwego zrozumienia i zastosowania.
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Wizja i misja Kolegium

Istotne dziedziny aktywnoci

Wizja

I. System opieki zdrowotnej

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce opowiada siê za ³atwo dostêpn¹
opiek¹ zdrowotn¹ wysokiej jakoci, gwarantuj¹cej ka¿dej osobie prawo
wyboru w³asnego lekarza rodzinnego.

Misja
Misj¹ Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce  profesjonalnego i naukowego towarzystwa lekarzy rodzinnych  jest konsekwentne dzia³anie na
rzecz budowy i rozwoju systemu ochrony zdrowia wysokiej jakoci, s³u¿¹cego zdrowiu, godnoci i dobremu samopoczuciu wszystkich ludzi.
Kolegium wype³nia swoj¹ misjê rozwijaj¹c i reprezentuj¹c specjalnoæ, jak¹
jest medycyna rodzinna; pielêgnuj¹c wysokie standardy kszta³cenia lekarzy
rodzinnych na wszystkich etapach edukacji medycznej; wspieraj¹c rozwój
badañ naukowych w medycynie rodzinnej; rozpowszechniaj¹c wiedzê
o medycynie rodzinnej w spo³eczeñstwie, a tak¿e s³u¿¹c wsparciem swoim
cz³onkom w rozwoju zawodowym, naukowym oraz w wykonywaniu praktyki lekarza rodzinnego. Poprzez swoje dzia³ania Kolegium chce doprowadziæ do sytuacji, w której ka¿dy obywatel i jego rodzina znajdowaæ siê
bêd¹ pod opiek¹ kompetentnego lekarza rodzinnego.
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Stan obecny
Organizacja opieki zdrowotnej w Polsce w dalszym ci¹gu nie zapewnia
pacjentowi jednego lekarza wprowadzaj¹cego go do systemu, koordynuj¹cego proces diagnostyki i terapii, wszechstronnie zajmuj¹cego siê wszystkimi jego problemami zdrowotnymi. Nie wszêdzie pacjent ma zapewnion¹ ca³ociow¹, d³ugotrwa³¹ opiekê takiego lekarza. Zbierane dane dotycz¹ce zdrowia i chorób pacjenta bywaj¹ rozdrobnione, zró¿nicowane
i chaotyczne. Nie wszyscy lekarze opieki podstawowej s¹ przygotowani do
zajêcia siê biomedycznymi, psychospo³ecznymi, behawioralnymi problemami pacjenta. Umowy na wiadczenia ambulatoryjne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ró¿nych regionach kraju s¹ dalece zró¿nicowane co do zakresu wiadczeñ, jak i poziomu ich finansowania. W efekcie
jest to przyczyn¹ nierównej dostêpnoci do wiadczeñ zdrowotnych i nierównego traktowania pacjentów.
Stanowisko Kolegium
System opieki zdrowotnej powinien zapewniæ ka¿demu obywatelowi opiekê
lekarza rodzinnego, zdolnego w sposób kompetentny odpowiedzieæ na jego
potrzeby zdrowotne. Jednym z kluczowych zadañ lekarza rodzinnego powinna byæ odpowiedzialnoæ za wprowadzenie pacjenta do systemu
ochrony zdrowia oraz koordynacjê procesu diagnostyczno-terapeutycznego na wszystkich jego szczeblach i etapach. Ka¿dy lekarz rodzinny powinien posiadaæ wiedzê, umiejêtnoci oraz postawê, predysponuj¹ce go do
przyjêcia, oceny i zajêcia siê ka¿dym problemem pacjenta. Powinien byæ
zdolny do zapewnienia pacjentowi ca³ociowej, d³ugotrwa³ej opieki,
z uwzglêdnieniem kontekstu zdrowia publicznego. Lekarz ten, zbieraj¹cy
wszelkie dostêpne dane dotycz¹ce zdrowia i chorób pacjenta, bêdzie móg³
zaj¹æ siê medycznymi, psychospo³ecznymi, behawioralnymi problemami
pacjenta. Lekarz taki, w d³u¿szym czasie, bêdzie mia³ mo¿liwoæ zmiany
zachowañ zdrowotnych pacjenta.
G³ówne kierunki dzia³ania
· Oddzia³ywanie na w³adze pañstwowe, maj¹ce spowodowaæ opracowanie
kompleksowego, jednorodnego w skali kraju, planu zabezpieczania opieki
zdrowotnej, koñcz¹cego z wystêpuj¹c¹ z roku na rok niepewnoci¹, co do
zasad organizacji i finansowania wiadczeñ. Plan ten powinien uwzglêdniaæ opiekê podstawow¹ oraz us³ugi specjalistyczno-szpitalne dla lokal-
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nych spo³ecznoci. Opieka podstawowa powinna byæ oparta na praktykach lekarzy rodzinnych.
· Dzia³anie na rzecz sytuacji, w której ka¿da uprawniona do tego osoba bêdzie zarejestrowana u lekarza rodzinnego (w okresie przejciowym lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej), a ka¿dy taki lekarz bêdzie posiadaæ listê
pacjentów.
· Podkrelanie roli praktyk lekarzy rodzinnych w prewencji i badaniach
przesiewowych, poszukiwanie dodatkowych zasobów i rozpoczêcie kampanii w celu zwiêkszenia wiadomoci publicznej w zakresie prewencyjnej roli lekarzy rodzinnych.
· Dzia³anie na rzecz stworzenia systemu motywuj¹cego lekarzy rodzinnych do w³aciwego wiadczenia us³ug w obszarach opieki prewencyjnej
uzasadnionej wynikami badañ naukowych.

II. Przygotowanie lekarza opieki podstawowej
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byæ skrócone. Sta¿ w praktyce lekarza rodzinnego powinien obejmowaæ
minimum 50% czasu kszta³cenia specjalizacyjnego.
G³ówne kierunki dzia³ania
· Rozpoczêcie ogólnokrajowej dyskusji o programie przeddyplomowego
kszta³cenia w dziedzinie medycyny rodzinnej. Punktem wyjcia takiej
dyskusji powinien byæ Program kszta³cenia przeddyplomowego w dziedzinie medycyny rodzinnej opracowany w 1999 r. w ramach programu
TEMPUS przez przedstawicieli piêciu polskich orodków akademickich
i trzech z Europy Zachodniej.
· Oddzia³ywanie na Radê G³ówn¹ Szkolnictwa Wy¿szego prowadz¹ce do
zwiêkszenia minimum programowego w zakresie medycyny rodzinnej
w trakcie studiów przeddyplomowych. Podjête bêd¹ wspólne dzia³ania
z konsultantem krajowym w dziedzinie medycyny rodzinnej, przedstawicielami uczelni medycznych oraz innymi towarzystwami naukowymi,
zainteresowanymi rozwojem dyscypliny.
· Podejmowanie dzia³añ na rzecz zmodyfikowania programu sta¿u podyplomowego tak, by ka¿dy lekarz niezale¿nie od przysz³ej specjalizacji
móg³ zapoznaæ siê ze specyfik¹ pracy lekarza rodzinnego i zrozumieæ
funkcjê, jak¹ ma on do wype³nienia w systemie ochrony zdrowia. Dzia³ania te podejmowane bêd¹ wspólnie z przedstawicielami izb lekarskich.
· Dokonanie przegl¹du kwalifikacji lekarzy zapewniaj¹cych podstawow¹
opiekê zdrowotn¹ w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Opracowanie to wymagaæ bêdzie dzia³añ przez d³u¿szy czas i we
wspó³pracy z nabywc¹ wiadczeñ zdrowotnych.
· Nowelizacja programu kszta³cenia specjalizacyjnego. Prace te prowadzone
bêd¹ wspólnie z konsultantem krajowym w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Stan obecny
Program studiów medycznych w zbyt ma³ym zakresie obejmuje zagadnienia
specyficzne dla medycyny rodzinnej. Dotyczy to równie¿ sta¿u podyplomowego. Przeprowadzony ostatnio przegl¹d udzia³u medycyny rodzinnej w programach kszta³cenia przeddyplomowego akademii medycznych wykaza³ znacz¹ce ró¿nice w zakresie czasu przeznaczanego na medycynê rodzinn¹, ró¿nice
programowe oraz ograniczenie zajêæ w tej dziedzinie do pojedynczych lat studiów. Podstawow¹ opiekê zdrowotn¹ w dalszym ci¹gu zapewnia wielu lekarzy
bez ¿adnej specjalizacji lub z w¹sk¹ specjalizacj¹, która nie przygotowuje do
pe³nienia roli generalisty i prowadzenia zespo³u opieki podstawowej. Kompetencje takie daje specjalizacja z medycyny rodzinnej, która jednak dla lekarzy
z dowiadczeniem w opiece podstawowej i wczeniejsz¹ specjalizacj¹ trwa zbyt
d³ugo, a jej uzyskanie jest pod wieloma wzglêdami utrudnione.

III. Charakter praktyki

Stanowisko Kolegium
Medycyna rodzinna powinna byæ obecna na wszystkich latach klinicznej
czêci studiów medycznych. Wymiar godzin dydaktycznych przeznaczonych na ten przedmiot powinien zwiêkszyæ siê do minimum 120 godzin.
Tak¿e w wiêkszym zakresie ni¿ dotychczas medycyna rodzinna powinna
byæ obecna w programie sta¿u podyplomowego absolwentów medycyny.
Ka¿dy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej powinien uzyskaæ specjalizacjê z medycyny rodzinnej, przygotowuj¹c¹ go do jego pracy. Dla lekarzy
bez ¿adnej specjalizacji kszta³cenie powinno trwaæ minimum 4 lata. Kszta³cenie specjalizacyjne w medycynie rodzinnej dla lekarzy z dowiadczeniem w opiece podstawowej i posiadaj¹cych inn¹ specjalizacjê powinno

Stan obecny
Obecnie za ma³o lekarzy rodzinnych praktykuje niezale¿nie, prowadz¹c praktyki w formie indywidualnej lub grupowej, albo niepublicznego zak³adu opieki
zdrowotnej. Wiêkszoæ z nich (lekarzy opieki podstawowej), to wci¹¿ pracownicy najemni zak³adów opieki zdrowotnej, maj¹cy jedynie ograniczony wp³yw na
organizacjê wiadczeñ, które zapewniaj¹. Czêsto pracuj¹ w placówkach wielospecjalistycznych lub przy szpitalach, pe³ni¹c jedynie rolê pomocnicz¹
w procesie opieki.
Nie ma ogólnokrajowego standardu wyposa¿enia praktyki lub gabinetu
lekarza rodzinnego. Zró¿nicowana jest tak¿e dokumentacja medyczna
w opiece podstawowej. Po¿¹dane rozwi¹zania proponowane s¹ w Stan9
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dardzie kontraktowania wiadczeñ w podstawowej opiece zdrowotnej,
Zasadach kontraktowania i Wzorcowym kontrakcie na zapewnianie opieki
podstawowej, przygotowanych przez Komisjê ds. Praktyki Lekarza Rodzinnego i Grupê Robocz¹ ds. Kontraktowania POZ. Choæ nie ma jeszcze procedury akredytacji praktyk lekarzy rodzinnych/placówek podstawowej opieki zdrowotnej, nadziejê rozwi¹zania tego problemu nios¹ zaawansowane prace Komisji Akredytacji Kolegium, Towarzystwa Promocji
Jakoci oraz Centrum Monitorowania Jakoci w Ochronie Zdrowia.
Stanowisko Kolegium
Lekarze rodzinni zapewniaj¹cy podstawow¹ opiekê zdrowotn¹ w systemie
publicznym powinni prowadziæ niezale¿n¹ praktykê medyczn¹. Lekarz rodzinny powinien byæ g³ównym najemc¹ lub w³acicielem lokalu praktyki
o okrelonym standardzie wyposa¿enia. Nale¿y tak¿e okreliæ zasady zatrudniania lekarza rodzinnego w zak³adach zapewniaj¹cych podstawow¹
opiekê zdrowotn¹, umo¿liwiaj¹ce udzielanie wiadczeñ zgodnie z pryncypiami medycyny rodzinnej. Dokumentacja medyczna w opiece podstawowej powinna byæ jednakowa w ca³ym kraju, a przy zmianie przez
pacjenta lekarza, szczegó³owa informacja na temat dotychczasowego procesu diagnostyki i terapii powinna byæ przekazywana nowemu lekarzowi, którego pacjent wybierze. Praktyki lekarzy rodzinnych powinny podlegaæ akredytacji, tj. ocenie na ile odpowiadaj¹ przyjêtym standardom.
Nale¿y d¹¿yæ do upowszechnienia procesu akredytacji praktyk. Akredytowane praktyki powinny byæ lepiej finansowane w systemie opieki zdrowotnej.
G³ówne kierunki dzia³ania
· Uzgodnienie standardu kontraktowania wiadczeñ w podstawowej opiece
zdrowotnej, zasad kontraktowania i wzorcowego kontraktu na zapewnianie
opieki podstawowej, przygotowanych przez Komisjê ds. Praktyki Lekarza
Rodzinnego i Grupê Robocz¹ ds. Kontraktowania POZ, okrelaj¹cych miejsce lekarza rodzinnego w systemie opieki zdrowotnej.
· Doprowadzenie do zmian legislacyjnych wi¹¿¹cych listê pacjentów
z lekarzem rodzinnym, a nie zak³adem opieki zdrowotnej. W tym celu
nale¿y oddzia³ywaæ na przedstawicieli w³adz ustawodawczych i wykonawczych oraz opracowaæ uregulowanie relacji lekarzy posiadaj¹cych
listê pacjentów, nieprowadz¹cych w³asnych praktyk, z zak³adami opieki
zdrowotnej, w których mogliby pracowaæ.
· D¹¿enie do prywatyzacji publicznych zak³adów zapewniaj¹cych dot¹d
podstawow¹ opiekê zdrowotn¹. W tym celu nale¿y opracowaæ odpowiednie rekomendacje Kolegium (zawieraj¹ce tak¿e opisy przyk³adów
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udanych procesów prywatyzacyjnych i osi¹gniête z tego tytu³u korzyci)
oraz oddzia³ywaæ na organy za³o¿ycielskie tych zak³adów.
· Opracowanie jednolitej dla ca³ego kraju dokumentacji podstawowej opieki zdrowotnej oraz na nowo okrelenie zasad jej przechowywania i przekazywania.
· Wypracowanie ostatecznych zasad i procedury akredytacji praktyk lekarzy rodzinnych, we wspó³pracy z Towarzystwem Promocji Jakoci oraz
Centrum Monitorowania Jakoci w Ochronie Zdrowia.

IV. Charakter opieki
Stan obecny
Wielokrotnie nowelizowane ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej
i powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym s¹ nieprecyzyjne, w szczególnoci nie okrelaj¹ odpowiedzialnoci za opiekê nad pacjentem ró¿nych osób i instytucji w ni¹ zaanga¿owanych. Nierozstrzygniêta pozostaje miêdzy innymi kwestia koordynacji wiadczeñ w ramach opieki
podstawowej, relacje miêdzy ambulatoryjn¹ opiek¹ specjalistyczn¹
i opiek¹ szpitaln¹. Z³y jest przep³yw informacji pomiêdzy w¹skimi
specjalistami, do których pacjent ma dostêp bez skierowania a lekarzami odpowiedzialnymi za opiekê podstawow¹. Niezró¿nicowana pozostaje opieka podstawowa, zabezpieczana przez specjalistów medycyny rodzinnej, od wiadczeñ funkcjonuj¹cych w opiece podstawowej w¹skich specjalistów i lekarzy bez specjalizacji. W ró¿nych czêciach kraju ró¿ny jest dostêp pacjentów do opieki w godzinach nocnych lub w wiêta i dni wolne od pracy. wiadczenia w zakresie promocji zdrowia i prewencji chorób zapewniane s¹ czêsto na zasadzie
akcji z udzia³em w¹skich specjalistów lub poza podstawow¹ opiek¹
zdrowotn¹. Nie ma procedur porównywania poszczególnych aspektów opieki zapewnianej przez ró¿nych lekarzy/ró¿ne praktyki.
Stanowisko Kolegium
Ka¿da osoba uprawniona do opieki zdrowotnej powinna byæ przypisana do jednego lekarza rodzinnego (w okresie przejciowym lekarza opieki
podstawowej), zachowuj¹c prawo zmiany tego lekarza. Lekarz rodzinny powinien posiadaæ listê podopiecznych, którzy go wybrali. Liczebnoæ listy nie powinna przekraczaæ 2000 podopiecznych, ze stopniowym zmniejszaniem liczebnoci do 1600. Opieka lekarza rodzinnego
powinna mieæ osobisty charakter, a w swoim postêpowaniu lekarz rodzinny powinien uwzglêdniaæ dynamikê rodziny i perspektywê lokalnej
spo³ecznoci. Pacjent powinien zg³aszaæ siê ze wszystkimi problemami
zdrowotnymi do wybranego przez siebie, jednego lekarza, zapewniaj¹11

Dla dobra publicznego

cego mu podstawow¹ opiekê zdrowotn¹, której istotn¹ czêci¹ jest promocja zdrowia i prewencja chorób. Opiekê w godzinach nocnych oraz
w dni wolne od pracy lekarze rodzinni powinni wiadczyæ wy³¹cznie
w systemie wymiennych dy¿urów ambulatoryjnych, bez wiadczeñ
w domu pacjenta. Opieka podstawowa powinna byæ przedmiotem systematycznych porównañ i analiz, dla ró¿nych lekarzy/ró¿nych praktyk.
G³ówne kierunki dzia³ania
· Wp³ywanie na przebieg prac legislacyjnych nad ustaw¹ okrelaj¹c¹ publiczny system opieki zdrowotnej, szczególnie w zakresie podstawowej opieki
zdrowotnej i jej relacji z pozosta³ymi poziomami opieki. W tym celu podjêta
bêdzie wspó³praca z przedstawicielami parlamentu i Ministerstwa Zdrowia.
· Okrelenie standardu i zasad kontraktowania wiadczeñ w podstawowej
opiece zdrowotnej, zawieraj¹cych cechy opieki zapewnianej przez lekarza rodzinnego. Cechy dobrej opieki medycznej zostan¹ równie¿ okrelone w standardach procedury akredytacji praktyk lekarzy rodzinnych.
· Podjêcie wspó³pracy z przedstawicielami innych specjalnoci, w celu
opracowania zasad koordynacji opieki i okrelenia granic odpowiedzialnoci za zapewnian¹ opiekê.

V. Szkolenie i rozwój zawodowy
Stan obecny
Nie ma uzgodnionych zasad uczestniczenia przez lekarzy w procesie
ustawicznego kszta³cenia medycznego i rozwoju zawodowego. Proces
ten jest szczególnie trudny w warunkach opieki podstawowej, gdzie
lekarz nie ma zagwarantowanego w umowie z p³atnikiem, czasu na
doszkalanie siê. Trudno jest mu znaleæ zastêpstwo, a zawsze cierpi na
tym ci¹g³oæ opieki i jej osobisty charakter. Inicjatorem i organizatorem wiêkszoci szkoleñ s¹ obecnie przedstawiciele przemys³u farmaceutycznego. W Kolegium nad planem rozwoju zawodowego lekarzy
rodzinnych pracuje Komisja Cz³onkostwa i Akredytacji we wspó³pracy
z Komisj¹ Edukacji. Komisja Publikacji i Pomocy Dydaktycznych opracowa³a regulamin udzielania rekomendacji na publikacje, szkolenia
oraz inne produkty edukacyjne przeznaczone dla lekarzy rodzinnych. Kolegium wspólnie z wydawcami Lekarza Rodzinnego oraz
Zdrowia i Zarz¹dzania utworzy³o Akademiê Kszta³cenia Ustawicznego LANCET, której g³ównym celem jest organizacja szkoleñ stanowi¹cych istotny element ustawicznej edukacji medycznej dla lekarzy
rodzinnych, zgodnych z ich potrzebami oraz charakterem wykonywanej przez nich praktyki.
12
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Stanowisko Kolegium
Nale¿y uzgodniæ zasady uczestniczenia przez lekarzy rodzinnych w procesie
ustawicznego kszta³cenia medycznego i rozwoju zawodowego. Podjête zostan¹ tak¿e dzia³ania na rzecz organizacji aktywnoci edukacyjnych zgodnych z potrzebami rodowiska. Prowadz¹cy swoj¹ praktykê lekarz rodzinny
powinien mieæ wydzielony czas na kszta³cenie siê, a zwi¹zane z tym wydatki
powinny zostaæ w³¹czone w koszty uzyskania przychodu. Ustawiczna edukacja medyczna po uzyskaniu specjalizacji powinna mieæ charakter obowi¹zkowy. Ci¹g³y rozwój zawodowy powinien byæ przedmiotem dodatkowego wynagradzania lekarza rodzinnego.
G³ówne kierunki dzia³ania
· Oddzia³ywanie na nabywcê wiadczeñ, w trakcie negocjacji warunków
umów na wiadczenia z zakresu medycyny rodzinnej, zmierzaj¹ce do
zagwarantowania wydzielonego i op³acanego czasu dla lekarza rodzinnego na doskonalenie jego wiedzy, umiejêtnoci i postaw.
· Opracowanie d³ugofalowego programu rozwoju zawodowego lekarzy
rodzinnych, z wykorzystaniem zró¿nicowanych metod dydaktycznych,
uwzglêdniaj¹cy ró¿ne potrzeby i preferencje.
· Upowszechnienie systemu rekomendacji szkoleñ, publikacji oraz innych
produktów edukacyjnych przeznaczonych dla lekarzy rodzinnych, zgodnie z opracowanym w tym zakresie regulaminem Kolegium.
· Oddzia³ywanie na w³adze ustawodawcze w celu wprowadzenia zmian
legislacyjnych umo¿liwiaj¹cych w³¹czanie wydatków ponoszonych przy
rozwoju zawodowym w koszty prowadzenia praktyk.

VI. Jakoæ wiadczeñ
Stan obecny
W warunkach podstawowej opieki zdrowotnej funkcjonuj¹ obecnie g³ównie zewnêtrzne mechanizmy kontroli jakoci zapewnianej opieki. Kolegium prowadzi systematyczne dzia³ania na rzecz wewnêtrznych sposobów
zapewniania jakoci. Szko³a Tutorów przygotowuje przeszkolonych cz³onków Kolegium do zak³adania i u³atwiania dzia³ania grup rówieniczo-kole¿eñskich. Tutorzy prowadz¹ pilota¿owe cykle poprawy jakoci funkcjonowania swoich praktyk. Prowadzone s¹ pilota¿owe badania satysfakcji pacjentów. Systematycznie ukazuj¹ siê czasopisma Kolegium wymienione
w Index Copernicus: promuj¹cy podejcie medycyny opartej na potwierdzonych danych w opiece podstawowej Lekarz Rodzinny oraz recenzowane czasopismo naukowe Problemy Medycyny Rodzinnej. Wydany zosta³ podrêcznik przybli¿aj¹cy nowoczesne podejcie do jakoci opieki zdrowotnej Zasa13
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dy zapewniania jakoci w medycynie rodzinnej. Kolegium uczestniczy
w przygotowywaniu i wydawaniu kolejnych Wytycznych Postêpowania, przeznaczonych specjalnie dla lekarzy opieki podstawowej.
Komisja Cz³onkostwa i Akredytacji Kolegium we wspó³pracy z Towarzystwem Promowania Jakoci i Centrum Monitorowania Jakoci w Ochronie
Zdrowia pracuje nad zasadami wewnêtrznych procedur zapewniania jakoci wiadczeñ lekarzy rodzinnych poprzez akredytacjê ich praktyk.

czeniodawców ambulatoryjnych oraz pomiêdzy opiek¹ podstawow¹ i specjalistyczno-szpitaln¹. Niejednoznaczne zapisy w zawieranych umowach prowadz¹ do odmów zlecania badañ diagnostycznych lub kierowania na konsultacje, albo do trudnoci w zrealizowaniu zlecenia lub skierowania. Brakuje
opracowañ analizuj¹cych te problemy. W opracowanym z inicjatywy Kolegium dokumencie Standardy kontraktowania wiadczeñ w podstawowej opiece zdrowotnej zawarto propozycje uregulowania tych sytuacji.

Stanowisko Kolegium
W warunkach podstawowej opieki zdrowotnej zasadne i skuteczne s¹ jedynie
wewnêtrzne mechanizmy zapewniania jakoci tej opieki. Praktykuj¹cy lekarz
rodzinny powinien uczestniczyæ w spotkaniach grup rówieniczo-kole¿eñskich.
Udzia³ w ich pracach powinien byæ upowszechniony. Systematyczny udzia³
w pracy grupy rówieniczo-kole¿eñskiej powinien byæ tak¿e premiowany finansowo przez nabywcê wiadczeñ. Lekarz rodzinny powinien byæ zobligowany do systematycznej oceny i poprawy jakoci udzielanych przez siebie
wiadczeñ zgodnie z procedur¹ cyklu poprawy jakoci. Powinien tak¿e systematycznie badaæ satysfakcjê swoich pacjentów. Kolegium wspiera prace nad
procedur¹ akredytacji praktyk lekarzy rodzinnych.

Stanowisko Kolegium
Dostêp do specjalisty z innych dziedzin powinien byæ mo¿liwy wy³¹cznie po
otrzymaniu skierowania od lekarza rodzinnego. Dla w³aciwej koordynacji opieki
zasadnicze znaczenie ma przekazanie lekarzowi rodzinnemu rodków na szereg procedur diagnostyczno-terapeutycznych, w tym na niektóre konsultacje specjalistyczne. Przyjmuj¹cy pacjenta specjalici powinni przesy³aæ informacje
o swoich dzia³aniach i planie postêpowania do jego lekarza rodzinnego. Umowa na wiadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej powinna byæ
zawierana z lekarzem rodzinnym i powinna byæ kompleksowa (obejmowaæ tak¿e wiadczenia zespo³u, w tym tak¿e pielêgniarki i po³o¿nej rodowiskowo-rodzinnej). Nie nale¿y zawieraæ odrêbnych umów na wiadczenia pielêgniarskie,
poniewa¿ zaburzy to koordynacj¹ opieki podstawowej.

G³ówne kierunki dzia³ania
· Dalsze wspieranie dzia³ania Szko³y Tutorów oraz publikacji czasopism Lekarz Rodzinny i Problemy Medycyny Rodzinnej, a tak¿e przygotowywanie
i wydawanie Wytycznych Postêpowania dla lekarzy opieki podstawowej.
· Dalsza promocja i tworzenie grup rówieniczo-kole¿eñskich lekarzy rodzinnych oraz aktywnoci w Oddzia³ach Terenowych.
· Systematyczna organizacja konferencji naukowo-szkoleniowych w Oddzia³ach Wojewódzkich oraz Krajowego Kongresu Medycyny Rodzinnej.
· Wdro¿enie procedury akredytacji wybranych praktyk lekarzy rodzinnych.

VII. Koordynacja opieki
Stan obecny
Mimo pocz¹tkowych zapowiedzi, przy wprowadzaniu systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego odst¹piono od zasady jednego wejcia
do systemu opieki zdrowotnej poprzez kontakt z lekarzem opieki podstawowej. Zasada ta zosta³a uchylona dla kilku specjalnoci. Ponadto, w niektórych
kasach chorych prowadzone s¹ eksperymenty z zawieraniem odrêbnych umów
na wiadczenia lekarzy i pielêgniarek w podstawowej opiece zdrowotnej, na
podstawie odrêbnych list pacjentów. Nieuregulowany pozostaje przep³yw informacji o stanie zdrowia pacjentów i dzia³aniach podejmowanych przez wiad14
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G³ówne kierunki dzia³ania
· Wypracowanie standardu kontraktowania wiadczeñ w podstawowej opiece zdrowotnej, w którym okrelone zostan¹ role poszczególnych cz³onków zespo³u lekarza rodzinnego w zapewnianiu opieki zdrowotnej, za któr¹
ten lekarz bêdzie odpowiedzialny.
· Opracowanie jednolitej dla ca³ego kraju dokumentacji podstawowej opieki zdrowotnej. We wspó³pracy z innymi specjalistami nale¿y opracowaæ
standardy skierowañ pacjentów na konsultacje specjalistyczne oraz wyników konsultacji specjalistycznych.
VIII. Finansowanie opieki
Stan obecny
W Polsce istnieje obecnie 17 ró¿nych zestawów umów na zapewnianie
podstawowej opieki zdrowotnej. Analiza przeprowadzona przez Kolegium
w styczniu 2001 r. wykaza³a znaczne zró¿nicowanie ich zakresów umów.
Po przeprowadzeniu standaryzacji zakresów okaza³o siê, ¿e w poszczególnych kasach chorych zasadniczo ró¿ny jest poziom finansowania tych
samych wiadczeñ, co zdaniem Kolegium mo¿e wp³ywaæ na nieuzasadnione ró¿nice w jakoci opieki. Stosunek najni¿szej w skali kraju ured15
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nionej stawki na opiekê lekarsk¹ nad 2000 pacjentów do stawki najwy¿szej wynosi³ 1:1,6. Brak odpowiednich regulacji prawnych (ustawowych)
powoduje przystêpowanie do konkursów ofert na zapewnianie opieki podstawowej podmiotów nastawionych na zysk, zatrudniaj¹cych lekarzy, czêsto nawet nie znaj¹cych warunków zawieranych umów. Powoduje to wyprowadzanie rodków z systemu opieki zdrowotnej. Zdaniem Kolegium
jest to zdecydowanie inna sytuacja od zawierania umów na zapewnianie
opieki podstawowej z lekarzami praktykuj¹cymi niezale¿nie lub w ramach
niepublicznych zak³adów opieki zdrowotnej, którzy sami zapewniaj¹ podstawow¹ opiekê zdrowotn¹, s¹ za ni¹ w pe³ni odpowiedzialni, a tak¿e s¹
osobicie zwi¹zani z pacjentami, którzy ich wybrali, rodzinami tych pacjentów i lokaln¹ spo³ecznoci¹. Lekarze tacy wi¹¿¹ siê zwykle ze swoimi pacjentami na wiele lat, zapewniaj¹c i kontroluj¹c lekarzy udzielaj¹cych wiadczeñ w ich zastêpstwie, w razie ich nieobecnoci. Tworz¹ praktyki i zespo³y
opieki podstawowej, odgrywaj¹ce istotn¹ rolê w lokalnych spo³ecznociach.
Odrêbnym problemem jest zawieranie, w wielu przypadkach, umów na
opiekê podstawow¹ ³¹cznie z umowami na ambulatoryjne wiadczenia
specjalistyczne albo szpitalne, co powoduje przerzucanie rodków przeznaczonych na opiekê podstawow¹ na wiadczenia specjalistyczno-szpitalne, wp³ywaj¹c na obni¿anie jakoci podstawowej opieki zdrowotnej.
Nabywcy wiadczeñ wykorzystuj¹ swoj¹ monopolistyczn¹ pozycjê w trakcie negocjacji z poszczególnymi wiadczeniodawcami, choæ istniej¹ pozytywne przyk³ady grupowej reprezentacji wiadczeniodawców w trakcie negocjacji, prowadz¹ce do lepszych warunków opieki.
Powszechnym zjawiskiem jest zwiêkszanie przez nabywcê wiadczeñ obci¹¿eñ lekarzy rodzinnych wynikaj¹ce z poszerzania zakresu wiadczeñ
bez nale¿ytego zwiêkszania stawki kapitacyjnej.
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n¹ w ca³kowitym bud¿ecie nabywcy wiadczeñ. Po uwzglêdnieniu lokalnych uwarunkowañ wzorcowa umowa na podstawow¹ opiekê zdrowotn¹
mo¿e byæ modyfikowana bez zmieniania za³o¿eñ wyjciowych. Umowy na
zapewnianie opieki podstawowej powinny byæ zawierane wy³¹cznie z posiadaj¹cymi listy podopiecznych lekarzami rodzinnymi, pracuj¹cymi samodzielnie lub w spó³kach z innymi lekarzami rodzinnymi, albo w ramach
zak³adów opieki zdrowotnej. Wynagrodzenie lekarza rodzinnego, prowadz¹cego w³asn¹ praktykê, powinno stanowiæ iloczyn stawki kapitacyjnej
i liczby pacjentów objêtych opiek¹.
Kolegium opowiada siê za zwiêkszeniem nak³adów na opiekê zdrowotn¹
i ustaleniem udzia³u wydatków na podstawow¹ opiekê zdrowotn¹ w globalnym bud¿ecie nabywcy wiadczeñ na poziomie nie mniejszym ni¿ 20%.
Opowiada siê te¿ za intensyfikacj¹ profesjonalnych dzia³añ zmierzaj¹cych
do racjonalizacji wydatków na leki.
G³ówne kierunki dzia³ania
· Wypracowanie jednolitego w skali kraju standardu i zasad kontraktowania wiadczeñ w podstawowej opiece zdrowotnej oraz wzorcowego kontraktu na zapewnianie opieki podstawowej. Materia³em wyjciowym dla
unifikacji rozwi¹zañ w zakresie finansowania wiadczeñ lekarzy rodzinnych powinny byæ dokumenty przygotowywane przez Komisjê ds. Praktyki Lekarza Rodzinnego i Grupê Robocz¹ ds. Kontraktowania POZ.
· D¹¿enie do uzyskania prawnych gwarancji dla rozwi¹zañ zapewniaj¹cych stabilnoæ finansow¹ praktyk lekarzy rodzinnych.
· Zabieganie o zwiêkszenie udzia³u nak³adów na zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej w bud¿ecie nabywcy wiadczeñ w publicznym
systemie ochrony zdrowia.

Stanowisko Kolegium
Kolegium uwa¿a, ¿e podstawowa opieka zdrowotna jest dobrem publicznym. W ca³ym kraju powinna byæ ona zapewniana na podstawie jednej
wzorcowej umowy. Zakres umowy na zapewnianie tej opieki powinien
obejmowaæ op³acany kapitacyjnie obligatoryjny modu³ bazowy, z³o¿ony
z opieki lekarskiej i pielêgniarskiej. Umowa ta mo¿e byæ rozszerzona na oddzielnie finansowane, op³acane kapitacyjnie, dodatkowe modu³y wybierane
przez lekarza rodzinnego, a tak¿e wiadczenia op³acane w inny sposób. Mo¿e
obejmowaæ równie¿ refundacje pewnych kosztów ponoszonych przez lekarza rodzinnego (np. kosztów kszta³cenia siê). Na terenie ca³ego kraju powinna obowi¹zywaæ jedna stawka kapitacyjna na zapewnianie opieki podstawowej pacjentowi, który wybra³ danego lekarza, opracowana po wyliczeniu
kosztów, jako procentowy udzia³ nak³adów na podstawow¹ opiekê zdrowot16
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ul. Prymasa S.Wyszyñskiego 41a, 22-400 Zamoæ

Wojciech Czuryszkiewicz

ul. Wirskiego 7, 22-100 Che³m

Rafa³ Kacorzyk

NZOZ Gabinet Lekarza Rodzinnego
Brzozówka 115, 32-088 Przybys³awice

Lech Panasiuk

Instytut Medycyny Wsi
ul. Jaczewskiego 2, 20-950 Lublin

Jerzy Matuszewski

NZOZ „Medi-CMatuszewscy”
ul. Kociuszki 32, 10-950 Olsztyn

El¿bieta Protasiewicz

Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzinnych
ul. Nowodworska 53b, 54-440 Wroc³aw

Robert Sapa

ul. Podgórna 21a/12, 65-001 Zielona Góra

Ryszard Stelmach

NZOZ Prywatna Praktyka Lekarska s.c.
ul. Sikorskiego 54, 36-140 Soko³ów M³p.

W³odzimierz Bo³truczuk

ul. Wojska Polskiego 12, 19-225 Trzcianne

Marta Sitnik

ul. Hilarego Mali 24, 25-630 Kielce

Dariusz Ja³ocha

ul. S³oneczna 13, 89-400 Sêpólno Krajeñskie

Tomasz Sobalski

KLR Oddzia³ Krakowski
ul. Sarego 16/3, 31-047 Kraków

Alina Nowosad-Bartoszcze

NZOZ „Polimed”
ul. Niepodleg³oci 3, 83-110 Tczew

Marcin Bujak

Kolegium Medycyny Rodziny AM
ul. Francuska 20, 40-027 Katowice

Wies³awa Fabian

ul. Kad³ubka 10/11, 71-521 Szczecin

Polsce

Telefon/fax/e-mail
Telefon/fax/e-mail
tel. (012) 430-55-93
tel./fax 430-55-84
e-mail: mmwindak@cyf-kr.edu.pl
tel./fax (022) 831-35-86
e-mail: jpinkas@aorta.ikard.waw.pl
tel. 0602-626-064
e-mail: wydzial4@prac.wsub.waw.pl
tel. (012) 430-55-93
tel./fax 430-55-84
tel./fax (042) 678-05-55
e-mail: maciekgc@krysia.uni.lodz.pl
tel./fax 429-50-15, 431-21-44
e-mail: zbigniew.krol@ziz.com.pl
tel./fax (022) 835-07-06
e-mail: putzj@cmkp.edu.pl
tel./fax (074) 845-59-78
e-mail: jan.wolanczyk@dsi.pl
tel./fax (032) 271-91-22
252-14-20
e-mail: redpmr@poczta.onet.pl
tel. (071) 303-41-52
tel./fax 341-80-00
e-mail: d.struski@plr.wroc.pl
tel. (091) 480-08-72
tel./fax 480-08-71
e-mail: rokpam@szczecin.multinet.pl
tel./fax (068) 355-02-91
fax 355-06-93
e-mail: vita.lek@z.pl
tel. (083) 342-86-21
tel./fax 342-62-41
e-mail: jelidoc@poczta.onet.pl
tel. (023) 671-70-26, dom: 671-71-43
fax 673-61-10
tel./fax (012) 637-62-87
tel. 0601-546-296
tel./fax (084) 639-26-83
e-mail: kryszam@poczta.wp.pl
tel. (082) 565-72-52
e-mail: wojciech.jakub@wp.pl
tel./fax (012) 419-48-17
tel. 0501-423-592
e-mail: raka@esculap.pl
tel./fax (081) 747-78-62
tel./fax (089) 535-05-53
tel. 535-10-50
e-mail: matuszewscy@go2.pl
tel. (071) 357-92-71
tel./fax 357-21-37
e-mail: plr@poczta.onet.pl
tel: (068) 326-11-16
tel/fax 329-01-18
e-mail: sapar@cad.pl
tel./fax (017) 772-01-04
tel. 0602-124-964
e-mail: r.stelmach@poczta.fm
tel./fax (086) 219-50-52/14
tel. 0604-612-800
e-mail: doctorb@poczta.onet.pl
tel. (041) 345-37-76
tel. 0601-520-343
tel./fax (052) 388-55-09
fax 388-30-00
tel. 0604-082-907
e-mail: dj@kki.net.pl
tel./fax (012) 285-01-12
fax 429-51-25
e-mail: tomasz.9341777@pharmanet.com.pl
tel./fax (058) 532-49-86, 531-59-88
e-mail: polimed@poczta.onet.pl
tel. (032) 259-14-93
fax 255-46-33
e-mail: mbujak@slask.pdi.net
tel. (091) 422-66-99
fax 422-66-96
e-mail: wifab@poczta.onet.pl
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Struktura terenowa Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
PR ZEW ODNICZ¥CY

I. D olnol¹ski
Dr El¿bieta Protasiewicz

ODD ZIA£Y TER ENOWE

PR ZEW ODNICZ¥CY

TELEFON, FAX, E-MAIL

1. W a³brzyski

Dr Piotr Polañski

ul. S³owackiego 11/4, 58-350 Mieroszów

2. Wroc³awski

Dr Norbert Jadczak

Praktyka Lekarza Rodzinnego
ul. Sêpa Szarzyñskiego 30/3-4, 50-351 Wroc³aw

3. Legnicki
4. Jeleniogórski

Dr Jan Duda
Dr Maria Malkiewicz

ul. Chojnowska 112, 59-200 Legnica
ul. Ma³a 1a/1, 58-580 Szklarska Porêba

5. Opolski

Dr M aria Tarczyñska-Kaczan

Grupowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych
ul. Chocimska 3/1a, 49-300 Brzeg

6. Bydgoski
(dawny OT
Kujawsko-Pomorski)

Dr Jadwiga Ma³ecka

86-017 Wierzchucin Królewski 109

tel: (052) 583-11-80
0601-054-633

7. Toruñski

Dr S³awomir Jeka

ul. Szczytna 20, 87-100 Toruñ

tel: (056) 654-02-22, 621-01-34, 621-01-65
fax:
621-03-42
e-mail: rejestracja@naszlekarz.com.pl

8. W ³oc³awski
(dawny OT Kujawski)

Dr Jacek Wojtal

NZOZ „Remedium”
ul. Rybacka 1, 87-630 Skêpe

tel: (054) 287-70-21
fax:
287-73-10

9. Zamojski

Dr Jacek Drodziel

II. Kujawsko-Pomorski
Dr Dariusz Ja³ocha

ADRES DO KORESPONDENCJI

Dla dobra publicznego

ODD ZIA£Y WOJEWÓD ZKIE

10. Lubelski
11. Che³mski

Praktyka Lekarza Rodzinnego
ul. Partyzantów 5, 22-400 Zamoæ
NZOZ „Familia” s.c.
Dr Bo¿enna Sadowska-Krawczyk
ul. Niepodleg³oci 29, 21-040 widnik
NZOZ Orodek Zdrowia
Dr Les³aw M oniak
ul. Niepodleg³oci 36, 22-110 Ruda Huta

III. Lubelski

tel: (074) 845-82-72
tel/fax: (071) 327-75-00
fax:
345-11-57
e-mail: njadczak@poczta.onet.pl
tel: 0602-442-496
tel/fax: (075) 717-32-70
tel: (077) 411-51-73
fax:
411-54-03
e-mail: gplr@poczta.fm

tel: (084) 639-29-89
e-mail: jacek1508@poczta.onet.pl
tel/fax: (081) 751-67-13
e-mail: familia_praktyka@inetia.pl
tel/fax: (082) 568-60-77
e-mail: leslaw@post.pl
tel: (084) 689-70-16
fax:
689-77-08
e-mail: h.r.tar.maj@wp.pl
tel/fax: (084) 699-13-48
e-mail: janjanda@interia.pl
tel: (084) 683-89-99, 0604-365-522
e-mail: julitta@mp.pl
tel/fax: (083) 342-86-21
e-mail: jelidoc@poczta.onet.pl
tel: (095) 721-39-20
fax:
729-29-42
e-mail: lekbacz@skrzynka.pl
tel: (068) 326-06-47
e-mail: dahra@go2.pl.pl
tel: (042) 643-19-14
fax:
647-15-61
e-mail: lidkakli@toya.net.pl
tel: (046) 831-70-84
fax:
831-70-84
e-mail: akrzeminska@poczta.onet.pl

12. Bi³gorajski

Dr Roman Cichocki

NZOZ „Przychodnia Lekarska” s.c.
ul. Rynek 1, 23-420 Tarnogród

13. Hrubieszowski

Dr Jan Janda

Dziekanów 123, 22-500 Hrubieszów

14. Krasnystawski

Dr Julitta Kaszycka-Policha

Wielopole 48, 22-315 Gorzków

15. Bialskopodlaski

Dr Jerzy Lipka

NZOZ Przychodnia Rejonowa nr 1
ul. Warszawaska 14, 21-500 Bia³a Podlaska

IV. Lubuski

16. Gorzowski

Dr El¿bieta P³onka

Zespo³owa Praktyka Lekarska s.c.
ul. Baczyñskiego 24, 66-400 Gorzów Wlkp.

Dr Robert Sapa

17. Lubuski

Dr Robert Sapa

ul. Anieli Krzywoñ 2a, 65-001 Zielona Góra

18. £ódzki

Dr Lidia Klichowicz

ul. Broniewskiego 28a/25, 93-142 £ód

V. £ódzki

19. Skierniewicki

Dr Anna Krzemiñska

96-111 Kowiesy 74

Dr Maciej Godycki-Æwirko

20. £êczycki

Dr Dariusz Skudlarski

21. Zduñskowolski
22. Piotrkowski

Dr Teresa Dudek
Dr Mileniusz Piekarek

23. Sieradzki

Dr Beata M ajdañska-Siwecka

24. Krakowski

Dr Tomasz Sobalski

KLRwP Oddzia³ Krakowski
ul. Sarego 16/3, 31-047 Kraków

25. Nowos¹decki

Dr Andrzej Stêpniowski

Czarny Potok 1, 33-390 £¹cko

26. Tarnowski

Dr Jerzy Kaczówka

ul. Brzeska 9, 33-130 Rad³ów

27. Mazowiecki

Dr Edmund Misiun

ul. Kolejowa 12, 05-180 Poniechówek

28. Warszawski

Dr Agnieszka
Jankowska-Zduñczyk

ul. Albatrosów 20/3, 05-500 Piaseczno

VII. Mazowiecki

29. Radomski

Dr Robert Ga³êzia

ul. Staroogrodowa 7, 26-630 Jedlnia Letnisko

Dr Jaros³aw Pinkas

30. Ostro³êcki

Dr Andrzej S³omski

ul. G³owackiego 2b, 07-440 Goworowo

31. Ciechanowski

Dr Ireneusz R ó¿alski

ul. Krasiñskiego 2, 06-406 Opinogóra

32. P³ocki

Dr Joanna
Szymañska-G¹bczyñska

Poradnia POZ na Winiarach
ul. Medyczna 22, 09-400 P³ock

33. Podkarpacki

Dr Ryszard Stelmach

ul. M. Konopnickiej 10, 36-140 Soko³ów M³p.

IX. Podlaski

34. Bia³ostocki

Dr W³odzimierz Bo³truczuk

ul. Wojska Polskiego 12, 19-225 Trzcianne

Dr W³odzimierz Bo³truczuk

35. Bia³ostocki II

Dr Joanna Zabielska-Cieciuch

NZOZ Przychodnia Rodzinna
ul. Gajowa 75, 15-794 Bia³ystok

tel: (012) 429-51-25, 285-01-12, 0601-461105
e-mail: tomasz.9341777@pharmanet.com.pl
tel: (018) 447-91-53
tel: (014) 678-20-05, 0602-455-634
fax:
678-28-18
tel: (022) 785-41-20, 785-183
fax:
785-40-65
tel: 0502-586-206
tel/fax: (022) 842-55-60
e-mail: jankowska07@poczta.fm
tel: 0601-086-059
fax: (048) 614-10-73
e-mail: robertg@radom.net
tel/fax: (029) 761-52-00
e-mail: ostrolecki@klr.org.pl
tel: (023) 671-70-26
fax:
673-61-10
tel: (024) 268-93-41
fax:
268-93-42
e-mail: joszymanska@poczta.onet.pl
tel: 0602-124-964
tel/fax: (017) 772-01-04
e-mail: r.stelmach@poczta.fm
tel: 0604-612-800
tel/fax: (086) 219-50-52/14
e-mail: doctorb@poczta.onet.pl
tel: (085) 662-07-96
fax:
662-15-86
e-mail: joannazc@poczta.onet.pl

36. Gdañski

Dr Stefan Krajnik

ul. Okrê¿na 12, 83-262 Czarna Woda

tel: (058) 587-83-01

37. l¹ski

Dr Jacek W³odarski

38. Czêstochowski

Dr Agata P³owecka

tel: (032) 287-74-55
tel: (034) 322-51-14, 0604-412-394
fax:
322-25-11

39. l¹ski II

Dr Jacek Szotrowski

ul. Wêgroda 53, 42-582 Rogonik
Poradnia Medycyny Rodzinnej
ul. Szajnowicza-Iwanowa 57, 42-200 Czêstochowa
Praktyka Lekarzy Rodzinnych „Salus”
ul. Medyków 22, 40-752 Katowice

40. wiêtokrzyski

Dr Marta Sitnik

ul. Hilarego Mali 24, 25-630 Kielce

tel: (041) 345-37-76, 0601-520-343

41. Warmiñsko-Mazurski

Dr Jerzy Matuszewski

tel/fax: (089) 535-10-50
e-mail: matuszewscy@go2.pl

42. Wêgorzewski
43. Gi¿ycki
44. Mazurski
45. Leszczyñski

Dr
Dr
Dr
Dr

46. Ko³obrzeski

Dr Barbara Kêdzia

47. Szczeciñski

Dr Regina Osiecka

„Medi-CMatuszewscy” s.c.
ul. Kociuszki 32, 10-950 Olsztyn
ul. Sienkiewicza 31/14, 11-600 Wêgorzewo
ul. Dworcowa 6, 11-612 Kruklanki
ul. Jagie³³y16, 19-300 E³k
ul. Wyczó³kowskiego 4, 64-100 Leszno
SZOZ nr 3
ul. Waryñskiego 8, 78-100 Ko³obrzeg
NZOZ Przychodnia – Bukowe
ul. Seledynowa 99, 70-781 Szczecin

48. Koszaliñski

Dr M a³gorzata Koman

Dr Lech Panasiuk

VI. Ma³opolski
Dr Tomasz Sobalski

NZOZ „Medar”
ul. Kiliñskiego 4, 99-100 £êczyca
ul. Dybowskiego 6, 98-220 Zduñska Wola
ul. Wojska Polskiego135a/14, 97-300 Piotrków Tryb.
NZOZ Poradnia Medycyny Rodzinnej
98-277 Br¹szewice 26

Dr Ryszard Stelmach

tel: (043) 823-43-00
tel/fax: (043) 821-17-25
e-mail: siwecki@poczta.wp.pl

X. Pomorski
Dr Alina Nowosad-Bartoszcze
XI. l¹ski
Dr Marcin Bujak
XII. wiêtokrzyski

tel: (032) 297-40-47

Dr Marta Sitnik
XIII. W armiñsko-Mazurski
Dr Jerzy Matuszewski
XIV. Wielkopolski

Waldemar Krupa
M arian W³odzimierski
Jerzy M uko
Aleksandra Jankowska

XV. Zachodniopomorski
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Dr Wies³awa Fabian

ul. Krzy¿anowskiego 1, 75-328 Koszalin

tel: (065) 529-62-71
tel/fax: (094) 354-70-88
tel: (091) 463-17-97
fax:
463-17-97
tel: (094) 346-44-73/78/79
fax:
340-39-13

Dokument programowy Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

VIII. Podkarpacki

tel/fax: (024) 721-28-80

Dla dobra publicznego

Dokument programowy Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

Komisje statutowe KLRwP
1. Komisja Edukacji
Przewodnicz¹cy: Witold Lukas
Cz³onkowie: M. Bujak J. £uczak, E. Tomiak, M. Sitnik
2. Komisja Cz³onkostwa i Akredytacji
Przewodnicz¹cy: Jan Wolañczyk
Cz³onkowie: A. Windak, R. Kocorzyk, J. Lipka
3. Komisja Promocji
Przewodnicz¹cy: Dariusz Ja³ocha
Cz³onkowie: J. Pinkas, L. Panasiuk, I. Ró¿alski
4. Komisja Publikacji
Przewodnicz¹cy: Artur Mierzecki
Cz³onkowie: M. Godycki-Æwirko, K. Chudziak
5. Komisja Ekonomiczna
Przewodnicz¹ca: Alina Nowosad-Bartoszcze
Cz³onkowie: T. Tomasik, W. Czuczuszkiewicz, R. Sapa
6. Komisja Organizacji i Zarz¹dzania
Przewodnicz¹cy: Dariusz Struski
Cz³onkowie: W. Fabian, Z. Król, W. Marcowski, R. Stelmach
7. Komisja ds. Praktyki Lekarza Rodzinnego
Przewodnicz¹cy: W³odzimierz Bo³truczuk
Cz³onkowie: J. Putz, T. Sobalski, J. Matuszewski, E. Protasiewicz
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