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W NUMERZE
KTO ROZLICZY POZ
Z PROFILAKTYKI
Specjaliści twierdzą, że wprowadzenie
kontroli wydatków lekarzy rodzinnych na
badania profilaktyczne poprawi skutecz-
ność profilaktyki. strona 4

NRL: NIE CHCEMY ODPOWIADAĆ
ZA ZŁE PRAWO
NRL nie godzi się na przerzucanie na ka-
drę medyczną obowiązku kontrolowania
wydatków NFZ na refundację. strona 5

KSZTAŁCENIE WYMAGA
PIENIĘDZY
Samorząd lekarski chce koordynować
całość kształcenia podyplomowego.
strona 6

UBEZPIECZENIA ZDROŻEJĄ
DWUKROTNIE
Ubezpieczyciele różnicują wysokość
składek OC w zależności od ryzyka, ale
lekarze rodzinni i tak zapłacą dużo więcej
niż dotychczas. strona 7

SPECJALISTA NIE ZAWSZE
NIEZBĘDNY
Lekarze POZ mogą samodzielnie
stwierdzić, czy pacjent jest chory
przewlekle. Mimo to obawiają się,
że NFZ zaneguje ich dokumentację
medyczną. strona 10

TEMAT MIESIĄCA
choroby wewnętrzne
Leczenie bezsenności
Bezsenność można nazwać chorobą
cywilizacyjną XXI wieku. Według
WHO ponad jedna trzecia społeczeń-
stwa na świecie cierpi z powodu
bezsenności lub jest nią zagrożona.
Statystyki krajowe są równie
pesymistyczne. strony 12-13
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AAKKTTUUAALLNNOOŚŚCCII

Zgod nie z po stu la ta mi śro do -
wi ska, mi ni ster stwo opu bli ko -
wa ło pro jekt roz po rzą dze nia,
w któ rym zmie nia za sa dy
wska zy wa nia na re cep cie po -
zio mu od płat no ści za da ny lek.
Le karz bę dzie zo bo wią za ny
wska zy wać po ziom od płat no -
ści za lek tyl ko w przy pad ku,
kie dy wy stę pu je on w wy ka zie
le ków re fun do wa nych w co
naj mniej dwóch wa rian tach.
Je śli te go nie zro bi, far ma ceu ta
wy da lek z naj wyż szą z moż li -
wych do pła tą. 

Kon tro wer sje bu dzi jed nak
in ny za pis, któ ry wpro wa dza
ko niecz ność umiesz cze nia ad -
no ta cji „100 proc.” w przy pad -
ku le ków re fun do wa nych prze -
pi sa nych po za za kre sem wska -
zań ob ję tych re fun da cją. Zda -
niem le ka rzy jest on rów no -

znacz ny z ko niecz no ścią zna -
jo mo ści cha rak te ry sty ki każ de -
go le ku. – Ta pro po zy cja jest
nie do za ak cep to wa nia, bo ła -
mie obiet ni ce mi ni stra mó wią -
ce, że le ka rze nie bę dą wska zy -
wać po zio mu od płat no ści –
twier dzi Krzysz tof Bu kiel, pre -

zes Ogól no pol skie go Związ ku
Za wo do we go Le ka rzy. Dla te -
go Zwią zek opra co wał wła sny
wzór re cep ty, na któ rym znaj -
du je się miej sce na kod cho ro -
by za miast po zio mu od płat no -
ści oraz oświad cze nie pa cjen ta
o po sia da niu ubez pie cze nia 
i upraw nień do in nych zni żek.

Rów nież Na czel na Ra da Le -
kar ska uwa ża pro po no wa ny
przez re sort za pis za nie zgod ny
z de kla ra cja mi zdję cia z le ka -
rzy obo wiąz ków biu ro kra tycz -
nych i ape lu je o je go zmia nę.

Naj więk sze zmia ny zwią za ne
z re cep ta mi cze ka ją jed nak far -
ma ceu tów. Re sort od cho dzi od
ka ra nia ap te ka rzy za za ak cep -
to wa nie re cep ty z błę da mi, któ -
re nie wpły wa ją na czy tel ność
re cep ty. W tym ce lu roz sze rza
ka ta log błę dów, mi mo któ rych

mo gą oni re ali zo wać re cep tę.
Cho dzi o nie po praw ne da ne
pod mio tu dru ku ją ce go re cep tę,
nie ści sło ści w gra ficz nym jej
wzo rze lub wpi sa nie pra wi dło -
wych da nych, ale w nie wła ści -
we miej sce. – Kie ru nek tych
zmian jest bar dzo do bry, wy -
ma ga je dy nie do pre cy zo wań 
w kil ku punk tach – twier dzi
Grze gorz Ku cha re wicz, pre zes
Na czel nej Ra dy Ap te kar skiej.  

Far ma ceu ci pro po nu ją np.
wpro wa dze nie dy rek ty wy in -
ter pre ta cyj nej, zgod nie z któ rą
w ra zie wąt pli wo ści re cep tę
na le ży uznać za czy tel ną, je śli
oso ba wy da ją ca lek pra wi dło -
wo od czy ta ła jej treść.

Ter min zgła sza nia uwag 
do pro jek tu roz po rzą dze nia 
w spra wie re cept mi nął 17 lu -
te go. (dm)
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Grze gorz Ku cha re wicz: Kie ru nek
tych zmian jest bar dzo do bry,
wy ma ga je dy nie do pre cy zo wań
w kil ku punk tach

ABC cho rób wie ku dzie cię ce go
Wy daw nic two: PZWL
Au to rzy: Ewa Ber na -
tow ska, Ka ta rzy na
Bień kow ska, Ma ria
Bor szew ska -Kor na ka
Pod ręcz nik sta no wi

kom pen dium wie dzy dla każ de go pe -
dia try. O je go wy jąt ko wo ści de cy du je
fakt, że od no si się bez po śred nio do
wy stę pu ją cej w Pol sce spe cy fi ki za -
cho ro wań oraz uwzględ nia pol skie
nor my roz wo ju. W czę ści pierw szej
le karz znaj dzie wy tycz ne do ty czą ce
pra wi dło we go roz wo ju dziec ka i pro -
fi lak ty ki cho rób za kaź nych. Część
dru ga to ze sta wie nie naj waż niej szych
scho rzeń wie ku dzie cię ce go, wraz z
opi sem ich przy czyn, ob ja wów, dia -
gno sty ki i le cze nia. Po dzie lo no je ze
wzglę du na spe cjal no ści me dycz ne. 

Przy pad ki kli nicz ne 
w nad ci śnie niu tęt ni czym

Au to rzy: An drzej 
Ja nu sze wicz, Alek san -
der Prej bisz
Wy daw nic two: 
Me di cal Edu ca tion
Mo no gra fia ma po móc

le ka rzom w roz po zna wa niu, dia gno -
sty ce i le cze niu nad ci śnie nia tęt ni cze -
go. Po ru sza ne za gad nie nia opi su je 
w opar ciu o kon kret ne przy pad ki kli -
nicz ne. Au to rzy zwra ca ją szcze gól ną
uwa gę na ko niecz ność in dy wi du ali za -
cji te ra pii oraz przy pad ki wtór ne go
nad ci śnie nia, jak ob tu ra cyj ny bez dech
sen ny, zwę że nie tęt nic ner ko wych,
guz chro mo chłon ny. Au to rzy po świę -
ci li spo ro miej sca na opis sy tu acji
współ ist nie ją cych z nad ci śnie niem,
np. ze spół me ta bo licz ny czy po de szły
wiek.

Porozumiewanie się lekarza 
z pacjentem i jego rodziną.
Wybrane zagadnienia

Autor: prof. Andrzej
Steciwko, Jarosław
Barański
Wydawnictwo: Elsevier
Urban&Partner
Książkę przygotował

zespół pod kierownictwem prof.
Andrzeja Steciwki. Autorzy pokazują 
w niej, jak ważną rolę w sukcesie
terapeutycznym odgrywa umiejętność
właściwej komunikacji z chorymi.
Przekazują cenne rady związane 
ze sposobami porozumiewania się 
z nastolatkami, osobami w podeszłym
wieku, cierpiącymi na choroby
przewlekłe. 
Książka podejmuje również temat
najtrudniejszych rozmów: z ofiarami
przemocy seksualnej, pacjentami
zażywającymi substancje
psychoaktywne. Wyjaśnia, jak
przekazywać złe wiadomości
dotyczące stanu zdrowia – zarówno
choremu, jak i jego rodzinie. 

KSIĄŻKI

Le ka rze zrzeszeni w OZZL nie zga dza ją się na obo wią zek ad no ta cji „100 proc. od płat no ści” w przy pad ku le ku
prze pi sa ne go po za wska za nia mi re je stra cyj ny mi.

PPoo  wwssttaa  łłaa  RRaa  ddaa  PPrrzzeejj  rrzzyy  ssttoo  śśccii  pprrzzyy  AAOOTTMM
Mi ni ster po wo łał człon ków

Ra dy Przej rzy sto ści, któ ra za -
czę ła dzia łać przy pre ze sie
AOTM. Już opi niu je ona
wnio ski o re fun da cję po za
wska za nia mi re je stra cyj ny -
mi. W jej skład wcho dzi 20
osób, z cze go po ło wę sta no -
wią przed sta wi cie le Mi ni ster -
stwa Zdro wia, pre ze sa NFZ,
pre ze sa Urzę du Re je stra cji

Pro duk tów Lecz ni czych, Wy -
ro bów Me dycz nych i Pro duk -
tów Bio bój czych oraz Rzecz -
ni ka Praw Pa cjen ta. 

Po zo sta łych 10 człon ków to
oso by po sia da ją ce do świad -
cze nie i do ro bek w dzie dzi nie
me dy cy ny lub dzie dzin po -
krew nych. Ra da Przej rzy sto -
ści prze ję ła obo wiąz ki Ra dy
Kon sul ta cyj nej AOTM. (dm)

MMiinniisstteerr  ccyyffrryyzzaaccjjii  pprraaccuujjee  nnaadd  ddoossttęęppeemm  ddoo  CCWWUU
Mi ni ster stwo Ad mi ni stra cji 

i Cy fry za cji przy go to wa ło pro -
jekt, któ ry ma na ce lu umoż li -
wie nie świad cze nio daw com
do stę pu do da nych za war tych
w Cen tral nym Wy ka zie Ubez -
pie czo nych. Dzię ki te mu le -
karz na pod sta wie nu me ru
PE SEL bę dzie mógł spraw -
dzić, czy pa cjent ma ak tu al ne

ubez pie cze nie zdro wot ne. Je -
śli do stęp do CWU bę dzie nie -
moż li wy np. z po wo du awa rii
in ter ne tu, pa cjent zło ży
oświad cze nie o sta tu sie ubez -
piecz nia i w ra zie po świad cze -
nia nie praw dy, zwró ci kosz ty
świad cze nia. Pro jekt, po kon -
sul ta cjach spo łecz nych, tra fi
do sej mu w kwiet niu. (dm)

IInn  ffoorr  mmaa  ttyy  zzaa  ccjjaa  ttoo  iinn  wwee  ssttyy  ccjjaa
Im wcze śniej le ka rze

za ku pią sprzęt in for -
ma tycz ny, tym wię cej
cza su i pie nię dzy mo gą
za osz czę dzić.

Usta wo wy obo wią -
zek pro wa dze nia elek -
tro nicz nej do ku men ta -
cji me dycz nej po ja wi
się w sierp niu 2014 ro -
ku. Nie war to jed nak
od kła dać tej in we sty cji
na ostat nią chwi lę. 

– Na le ży się spo dzie -
wać, że wraz z wy mo -
giem in for ma ty za cji
ce ny opro gra mo wa nia
zna czą co wzro sną. Po -
za tym pew nie po ja wią
się no we, nie spraw dzo ne pro -
gra my, któ re nie po do ła ją wy -
mo gom sys te mo wym – mó wi
Ro bert Bek siń ski z Sek to ra
Apli ka cji Me dycz nych fir my
Eric pol Te le com.

Pro ble mem mo że oka zać się
rów nież sa mo za in sta lo wa nie
pro gra mu, je śli ku pi go kil ka -
dzie siąt ty się cy le ka rzy na raz.
Dla te go im wcze śniej le ka rze
roz pocz ną in for ma ty za cję,
tym wię cej mo gą zy skać. 

– Szcze gól nie le ka rze ro -
dzin ni od czu wa ją po trze bę in -
for ma ty za cji, choć by ze
wzglę du na no wy wzór re cep -
ty, mo dy fi ko wa ne co dwa
mie sią ce li sty le ków re fun do -
wa nych czy nie sta ły po ziom

refun da cji. Pro gra my
kom pu te ro we na bie -
żą co mo ni to ru ją
wszel kie zmia ny –
prze ko nu je Bek siń ski. 

Je go zda niem opro -
gra mo wa nie znacz nie
uła twi pra cę le ka rzy,
po nie waż umoż li wia
pro wa dze nie peł nej
do ku men ta cji me -
dycz nej: przez dia gno -
zy, ba da nia, szcze pie -
nia, re cep ty, aż po
uma wia nie ko lej nej
wi zy ty. Za gwa ran tu je
rów nież bez pie czeń -
stwo da nych, do któ -
rych do stęp ma je dy -

nie upraw nio ny per so nel me -
dycz ny. Le ka rze naj bar dziej
oba wia ją się jed nak kosz tów
zwią za nych z in for ma ty za cją.
Nie zbęd ny sprzęt, czy li kom -
pu ter i dru kar ka, w za leż no ści
od je go ja ko ści, mo że kosz to -
wać od 2 do na wet 5 tys. zł.
Sa mo opro gra mo wa nie to in -
we sty cja rzę du 3–3,5 tys. zł. 

– Ta ki sys tem moż na za in -
sta lo wać na do wol nej licz bie
kom pu te rów, ale za lo gu je się
w nim ty lu le ka rzy, ile bę dzie
wy ku pio nych li cen cji. Mi ni -
mal ny koszt ca łej in we sty cji
dla przy chod ni, w któ rej pra -
cu je 2-3 le ka rzy i pie lę gniar ki,
to oko ło 11 tys. zł – sza cu je
Bek siń ski. (dm)

Koniec Kaszlu!
Syrop przeciwkaszlowy Atussan
(Butamirat Cytrynianu) szybko 
przynosi ulgę, hamując odruch kaszlu.
Rozszerza oskrzela, ułatwiając
oddychanie. Mogą go stosować 
dzieci od 3 roku życia. 
Cena ok. 13 zł
Więcej na www.nakatarikaszel.pl 

Promocja

Ro bert Bek siń ski:
Szcze gól nie le ka -
rze ro dzin ni od -
czu wa ją po trze bę
in for ma ty za cji,
choć by ze wzglę -
du mo dy fi ko wa ne
co dwa mie sią ce
li sty le ków re fun -
do wa nych




