
PRAKTYKA LEKARSKA
W NUMERZE
LEKARZE RODZINNI
SĄ CORAZ STARSI
Zbyt wielu lekarzy POZ przekracza 50 rok
życia, a młodych specjalistów w tej dzie-
dzinie jest coraz mniej. strona 4

REGIONY LEKARZY WYKSZTAŁCĄ
Uczelnie niemedyczne poszerzają ofertę
edukacyjną o kierunki lekarskie. Wywołu-
je to kontrowersje w środowisku nauko-
wym obawiającym się o poziom kształ-
cenia na uniwersytetach niemających
odpowiedniego zaplecza. strona 5

POL: KARAĆ MOŻNA
ZA DZIAŁANIA UMYŚLNE
Zawiązane w styczniu Porozumienie
Organizacji Lekarskich zapowiada
zbiorowe wystąpienie z wnioskiem
do NFZ o wykreślenie z umów kar
umownych za wystawienie recepty
osobie nieuprawnionej. strona 6

SENIORZY TO WYMAGAJĄCY
PACJENCI
Najbardziej wymagającymi pacjentami
są osoby w wieku podeszłym. Przyjmują
one zazwyczaj wiele leków, co sprawia,
że lekarz, wprowadzając nową terapię,
musi uwzględnić możliwe interakcje. Tej
grupie pacjentów poświęcono panel
podczas tegorocznego kongresu Top
Medical Trends. strona 10

TEMAT MIESIĄCA
alergologia
Diagnostyka i leczenie astmy
w praktyce lekarza rodzinnego
Astma jest istotnym problemem
zdrowia publicznego. Jej objawy mają
duży wpływ na codzienne funkcjono-
wanie chorych oraz wysokie koszty
związane z leczeniem i większą czę-
stością hospitalizacji. strony 11-12

ROZMOWA NUMERU
Anoreksji towarzyszy
paniczny lęk przed
przytyciem
Rozmawiamy z prof.
dr hab. n. med. Ireną
Namysłowską

strona 18

W tym roku o doraźne pod-
wyższenie stawki kapitacyj-
nej mogą się ubiegać te pla-
cówki POZ, które w stycz-
niu, lutym lub marcu odnoto-
wały min. 30 proc. wizyt
związanych z ostrymi infek-
cjami górnych dróg oddecho-
wych. Okazuje się, że niewie-
le praktyk osiągnęło ten po-
ziom.

– Z rozmów wynika, że w
naszym regionie nie udało się
to żadnemu świadczeniodaw-

cy. Zresztą już po analizie
wyników z ubiegłych lat było
wiadomo, że realnym wymo-
giem byłoby 20 proc. – oce-
nia Tomasz Malich, prezes
Warmińsko-Mazurskiego
Związku Lekarzy Pracodaw-
ców. Informacje na temat
odsetka wymaganych wizyt
dotyczą na razie stycznia.
Ale już teraz lekarze obawia-
ją się, że w kolejnych miesią-
cach będzie podobnie. – Sza-
cunkowo nawet w pierw-

szych tygodniach lutego,
kiedy zachorowalność na in-
fekcje była największa, licz-
ba przyjęć wyniosła maksy-
malnie 25 proc. – twierdzi
Lesław Szot, prezes Mało-
polskiego Związku Praco-
dawców Ochrony Zdrowia
Porozumienie Zielonogór-
skie. Dodaje, że w Małopol-
sce tylko jedna praktyka
zdobędzie w lutym wyższe
finansowanie.

cd. czytaj str. 6

Dodatkowe pieniądze
tylko dla nielicznych

CCoorraazz  mmnniieejj  rreezzyyddeennttuurr  
ddllaa  lleekkaarrzzyy  rrooddzziinnnnyycchh

W każ dym wo je wódz twie
przy zna no tyl ko jed no miej -
sce re zy denc kie z me dy cy ny
ro dzin nej. Czy li jest ich 16,
pod czas gdy rok te mu by ło 90.
Re sort zdro wia zmniej szył też
licz bę po zo sta łych re zy den tur
– z 842 w ub.r. do 444.

– Ta ka po sta wa mi ni ster stwa
utrud nia le ka rzom zdo by cie
spe cja li za cji i unie moż li wia za -
peł nie nie lu ki po ko le nio wej
w wie lu spe cjal no ściach – obu -
rzała się dr n. med. An na 
So bie szek -Kun dro podczas
Okrę go we go Zjaz du Le ka rzy
w Gdań sku. Le ka rze zwra ca -
ją uwa gę, że re sort opu bli ko -
wał in for ma cje o re zy den tu -
rach z opóź nie niem: osiem a
nie 21 dni przed roz po czę -
ciem kwa li fi ka cji. (dm)

PPllaacceebboo  jjeesstt
ppoowwsszzeecchhnnee  

Wszystkim czytelnikom życzymy, 

by zbliżająca się Wielkanoc przyniosła 

przełom w zmaganiach refundacyjnych

zespół Praktyki Lekarskiej

Pa cjen ci nie do pi sa li. Przy naj mniej ci cho ru ją cy na in fek cje gór nych dróg od de cho -
wych. Ich zgło sze nia w rzadko prze kro czy ły próg 30 proc. wszyst kich wi zyt.

Tyl ko 16 proc. le ka rzy ro -
dzin nych nie prze pi su je pa -
cjen tom pla ce bo.

Pol ska na le ży do kra jów, w
któ rych naj czę ściej sto su je się
pla ce bo. Do je go sto so wa nia
przy zna ło się aż 84 proc. za -
py ta nych o to le ka rzy. Na to -
miast 95 proc. le ka rzy (z in nej
gru py an kie to wej) po wie dzia -
ło, że się ga po „nie spe cy ficz ne
me to dy le cze nia”, zde fi nio wa -
ne w ten sam spo sób, ale nie -
na zwa ne wprost. 

Le ka rze naj czę ściej sto su ją
wi ta mi ny (wte dy, kie dy pa -
cjent ich nie po trze bu je). Ja ko
pla ce bo le ka rze po le ca ją rów -
nież su ple men ty die ty, le ki
ho me opa tycz ne oraz nie ak -
tyw ne sub stan cje far ma ko lo -
gicz ne. Ba da nie wśród 190 le -
ka rzy pierw sze go kon tak tu
prze pro wa dził dr Prze my sław
Bą bel z Uni wer sy te tu Ja giel -
loń skie go. (dm)

Mie sięcz nik dla le ka rzy i me ne dże rów POZ kwiecień 2012 (83) ce na 7,60 zł w tym 5% VAT
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W te go rocz nym pod su mo -
wa niu pro jek tu „Przy ja zna
Przy chod nia” naj wy żej oce -
nio no wy so ką do stęp ność pla -
có wek opie ki zdro wot nej i ba -
dań, któ re w po nad 80 proc. są
re ali zo wa ne na miej scu. Rów -
nie do brze wy pa da prze strze -
ga nie praw pa cjen ta, czy li 
in for mo wa nie pa cjen ta o przy -
słu gu ją cych mu pra wach, 
a tak że spraw ność roz pa try wa -
nia skarg.

Pla ców ki ochro ny zdro wia
zde cy do wa nie naj go rzej wy pa -
dły w dzie dzi nie e -usług: tyl ko
13 proc. przy chod ni pro wa dzi
e -kar to te kę, 7 proc. udo stęp -
nia zdal nie wy ni ki ba dań. Le -
piej, choć na dal sła bo, wy pa da
elek tro nicz na re je stra cja. Ta ką
usłu gę ofe ru je tyl ko 18 proc.
pla có wek. Pro ble my są tak że
w or ga ni za cji przy jęć pa cjen -
tów. Do rzad ko ści na le żą kar -
ty pa cjen tów. Tyl ko kil ka pro -
cent przy chod ni udo stęp nia
pa cjen tom dru ko wa ne re cep -
ty, zde cy do wa na więk szość
po słu gu je się ty mi pi sa ny mi
ręcz nie. Nie licz ne przy pad ki

sta no wią pla ców ki, któ re ma ją
spi sa ne pro ce du ry ob słu gi pa -
cjen ta. Je śli cho dzi o na kła dy
na pro mo cję i in for ma cję to 
są one al bo bar dzo ma łe, al bo
nie ma ich wca le.

– Na sza przy chod nia by ła
oce nio na już w dwóch au dy -
tach – mó wi Ra fał Ma zur, 

z przy chod ni Me drem -Po li kli -
ni ka. – Oce na ko mi sji by ła bar -
dzo szcze gó ło wa i do ty czy ła
nie mal wszyst kich aspek tów
funk cjo no wa nia przy chod ni.
Ko or dy na to rzy pro jek tu zwra -
ca ją uwa gę, że po mi mo ma ło
przy ja znych wa run ków, a więc
nad mia ru biu ro kra cji oraz

przede wszyst kim nie ustan -
nych zmian prze pi sów ze stro -
ny NFZ z ro ku na rok od no to -
wu je się sta łą po pra wę w za -
kre sie udzie la nych świad czeń
zdro wot nych. 

Do te go rocz nej edy cji pro -
jek tu przy stą pi ło 125 pla có -
wek, cer ty fi kat do sta ło 84. (as)

Przychodnie walczą o certyfikaty
Obsługa pacjenta to mocna strona niepublicznych przychodni, najsłabsza – dostęp do e-usług. Przynajmniej tak
wynika z audytów w placówkach, które starały się o godło „Przyjazna Przychodnia”. 

W wo je wódz twie po mor -
skim i pod la skim ru sza ją
szko le nia dla le ka rzy POZ 
z za kre su wy kry wa nia no wo -
two rów u dzie ci.

Pra cow ni cy na uko wi Uni -
wer sy te tów Me dycz nych 
w Lu bli nie, Bia łym sto ku 
i Szcze ci nie prze pro wa dzą 
w obu wo je wódz twach jed -
no dnio we szko le nia. Ma ją
one po sze rzyć wie dzę le ka rzy
pierw sze go kon tak tu z za kre -
su wcze snej dia gno sty ki no -
wo two rów dzie cię cych. Po -
dob ne szko le nia są re ali zo -
wa ne już od 10 lat w wo je -

wódz twie lu bel skim. Dzię ki
nim w re gio nie dwu krot nie
wzro sła licz ba no wo two rów
wy kry wa nych we wcze snym
sta dium. – Chce my po ka zać,
że róż ne no wo two ry wy ma -
ga ją róż nych ście żek dia gno -
stycz nych, ale za wsze naj -
waż niej sza jest jej szyb kość 
– mó wi prof. dr hab. Je rzy
Ko wal czyk, kon sul tant kra jo -
wy w dzie dzi nie on ko lo gii 
i he ma to lo gii dzie cię cej. 

Zgło sze nia chęt nych le ka -
rzy bę dą przyj mo wa ły lo kal -
ne Ko le gia Le ka rzy Ro dzin -
nych. (dm)

NNoowwoottwwoorryy  ddzziieecciięęccee  wwyymmaaggaajjąą  sszzyybbkkiieejj  rreeaakkccjjii

Zda niem Wo je wódz kiej Ko -
mi sji Dia lo gu Spo łecz ne go
(WKDS), któ ra dzia ła przy
urzę dzie, zmniej sze nie na kła -
dów na ma zo wiec ką służ bę
zdro wia jest nie ade kwat ne do
rze czy wi sto ści. 

W opi nii prze sła nej m.in. do
pre ze sa NFZ i sej mo wej ko mi -

sji zdro wia ar gu men tu je, że na
Ma zow szu miesz ka wie le osób
nie za mel do wa nych, a oby wa -
te le z in nych re gio nów le czą
się w tu tej szych wy spe cja li zo -
wa nych szpi ta lach. WKDS
chce rów nież sku tecz ne go me -
cha ni zmu roz li czeń mię dzy
od dzia ła mi NFZ. (dm)

MMaa  zzoo  wwiieecc  kkii  UUrrzząądd  WWoo  jjee  wwóóddzz  kkii  cchhccee  zzmmiiaa  nnyy  
aall  ggoo  rryytt  mmuu  ppoo  ddzziiaa  łłuu  śśrroodd  kkóóww  NNFFZZ

CSIOZ, agen cja od po wie -
dzial na za in for ma ty za cję
ochro ny zdro wia, nie bę dzie
re ko men do wa ła sys te mów in -
for ma tycz nych. 

Za rząd cy przy chod ni ma ją
dwa la ta na zin for ma ty zo wa -
nie pla có wek. Do te go cza su
mu szą za ku pić sprzęt i wy -
brać opro gra mo wa nie. Pre zes
Cen trum Sys te mów In for ma -
cyj nych Ochro ny Zdro wia,
Le szek Si kor ski, uprze dza, że
agen cja nie bę dzie ko or dy no -
wa ła wy bo ru opro gra mo wa -
nia. Udo stęp ni je dy nie ogól ne
stan dar dy.

– Le ka rze po win ni pa mię tać,
że nie wie lu pro du cen tów ma
wy star cza ją co du żą licz bę
klien tów i za trud nio nych spe -
cja li stów, aby śle dzić zmia ny
praw ne i do sto so wy wać do
nich pro gra my – za zna cza Ro -
bert Bek siń ski z Sek to ra Apli -
ka cji Me dycz nych fir my Eric -
pol Te le com. 

Dla te go le ka rze po win ni

spraw dzić opro gra mo wa nie
przed je go za ku pem. Spo so -
bów jest kil ka: re ko men da cja
in nych użyt kow ni ków, wy jaz -
do we szko le nia or ga ni zo wa -
ne przez pro du cen tów lub
bez płat ne ko rzy sta nie z in ter -
ne to wych in struk cji mul ti me -
dial nych, dzię ki któ rym moż -
na po znać struk tu rę pro gra -
mu. Ko niecz nie trze ba spraw -
dzić, jak czę sto pro du cent wy -
pusz cza ak tu ali za cje i roz wi ja
pro gram – co przy czę stych
zmia nach prze pi sów (np. list
re fun da cyj nych), jest klu czo -
we. Przy dat nym aspek tem
jest udo stęp nia nie de mon -
stra cyj nych wer sji pro gra mu.

– Na wet przez mie siąc -dwa
le karz mo że ko rzy stać z dar -
mo wej wer sji te sto wej sys te -
mu, do któ rej ma wpro wa -
dzo ne da ne swo jej pla ców ki 
i wszyst kich pa cjen tów. Pra -
cu je więc na praw dzi wych
da nych, a nie sy mu la cji – wy -
ja śnia Bek siń ski. (dm)

IInnffoorrmmaattyyzzaaccjjaa::  lleekkaarrzz  mmoożżee  
lliicczzyyćć  ttyyllkkoo  nnaa  ooggóóllnnee  wwyyttyycczznnee

PROMOCJA | Przyjazna Przychodnia
O go dło pro mo cyj ne Przy ja zna Przy chod nia mo gą ubie -
gać się nie pu blicz ne za kła dy opie ki zdro wot nej przy stę -
pu jąc do fi nan so wa ne go ze środ ków unij nych pro gra mu
„Au dyt Przy ja zna Przy chod nia” (APP) lub „Au dyt Do bra
Prak ty ka Re ha bi li ta cyj na” (ADPR) – wdra ża nie in no -
wa cji i dy fu zja do brych prak tyk w nie pu blicz nych za kła -

dach opie ki zdro wot nej. Pod czas au dy tu oce nia na jest
ja kość świad czo nych usług, do stęp ność i ob słu ga pa -
cjen ta, kom plek so wość świad czo nych usług dia gno -
stycz nych i opie ki am bu la to ryj nej itp. Au dyt koń czy 
się każ do ra zo wo prze ka za niem ra por tu.
Oranizator: Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.

Choć w Pol sce roz po zna no
nie wie le po nad 140 przy pad -
ków za ka że nia wi ru sem HIV
u dzie ci, sza cun ko wo mo że
być ich na wet oko ło ty sią ca.

Zda niem spe cja li stów nie -
wiel ka licz ba za ka żeń wi ru sem
HIV u dzie ci wy ni ka przede
wszyst kim z bra ku od po wied -
nich ba dań, któ re wy kry ły by
wszyst kie ta kie przy pad ki. 

– Za ka że nia wro dzo ne dia -
gno zu je my na wet w 17 ro ku
ży cia, co świad czy o tym, jak
dłu go mo gą po zo stać nie wy -
kry te. Dzie ci nie są ba da ne w
tym kie run ku, stąd mo że my
przy pusz czać, że za ka żo nych
jest nie 140, a na wet ty siąc naj -
młod szych – twier dzi prof.
Mag da le na Mar czyń ska, or dy -
na tor Za kaź ne go Od dzia łu Pe -
dia trycz ne go w Wo je wódz kim
Szpi ta lu Za kaź nym w War sza -
wie. Brak dia gno zy i od po -
wied nie go le cze nia w cza sie
cią ży wie lo krot nie zwięk sza ry -
zy ko za ka że nia wro dzo ne go:
aż 90 proc. dzie ci z wi ru sem
HIV za ra ża się od mat ki. (dm) 

Mi ni ster stwo Zdro wia za po -
wie dzia ło, że w po ło wie ro ku
opu bli ku je pro jekt re gu la cji
do ty czą cych do dat ko wych
ubez pie czeń.

Re sort zdro wia wra ca do za -
po wia da nych przez PO jesz cze
w po przed niej ka den cji rzą du
zmian w sys te mie ubez pie -
czeń. Pro jekt przed sta wio ny
przez po przed nią mi ni ster
zdro wia zo stał skry ty ko wa ny
przez wie le róż nych śro do -
wisk. – Pol ska Izba Ubez pie -
czeń mia ła wąt pli wo ści mię dzy
in ny mi do ro li NFZ. Był by on
jed no cze śnie nad zor cą i pod -
mio tem kon ku ru ją cym – mó wi
Do ro ta Fal z PIU.

Minister Bar tosz Ar łu ko wicz
za po wie dział, że no wy pro jekt
już nie dłu go tra fi do kon sul ta -
cji. PIU uwa ża, że sam po mysł
jest słusz ny. We dług wy li czeń
izby Po la cy wy da ją 100 mld zł
na ochro nę zdro wia, z cze go
40 proc. prze zna cza ne jest na
pry wat ne le cze nie. – Wpro wa -
dze nie do dat ko wych ubez pie -
czeń spo wo du je, że pa cjenci,
któ rzy  dopłacą, zwol nią miej -
sce w ko lej ce do pu blicz nych
świad czeń. Skład ki bę dą
mniej sze, za to sys te ma tycz ne
– uwa ża Do ro ta Fal. (as)
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