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Skierowania do dermatologa i 
okulisty jako przykład 
zmarnowania jednej z szans 
poprawy jakości 
funkcjonowania systemu opieki 
zdrowotnej w Polsce 



 OBECNY STAN PRAWNY 

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych 

innych ustaw z dnia 22 lipca 2014r. spowodowała 

przywrócenie konieczność wydawania przez lekarza POZ 

skierowań do lekarza dermatologa i okulisty. (Art 1 pkt 29) 



 

 

 

LICZBA PORAD W POZ , UDZIELONYCH W PIERWSZYCH  

       6 M-CACH  2013-2015 R. (ŹRÓDŁO NFZ  09.2015) 
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LICZBA PORAD W AOS (DERMATOLOGIA), 
UDZIELONYCH W PIERWSZYCH 6 M-CACH 

2013-2015 R. (ŹRÓDŁO NFZ  09.2015)    
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LICZBA PORAD W AOS (OKULISTYKA), 
UDZIELONYCH W PIERWSZYCH  6 M-CACH 

2013-2015 R. (ŹRÓDŁO NFZ  09.2015)   
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PRZYKŁADOWE PROCEDURY DERMATOLOGICZNE, 

KTÓRE MOGĄ BYĆ TAKŻE ŚWIADCZONE PRZEZ POZ 

 Atopowe zapalenie skóry 

 Trądzik młodzieńczy 

 Trądzik różowaty (zależnie od przyczyny) 

 Grzybica skóry gładkiej 

 Grzybica paznokci 

 Świerzb 

 Zakażenia wirusowe skóry 

₋ Brodawki zwykłe 

₋ Mięczak zakaźny 

 Borelioza – objawy skórne 

 



PRZYKŁADOWE PROCEDURY OKULISTYCZNE, KTÓRE 

MOGĄ BYĆ TAKŻE ŚWIADCZONE PRZEZ POZ 

 Choroby układu łzowego m.in. 

‐ wrodzona niedrożność  

‐ nabyta  niedrożność dróg łzowych 

‐ zapalenie woreczka łzowego 

‐ zespół „suchego oka” 

 Choroby powiek m.in. 

‐ Zmiany zapalne powiek 

‐ Jęczmień, gradówka 

‐ Zmiany alergiczne 

 

 

 



PRZYKŁADOWE PROCEDURY OKULISTYCZNE, KTÓRE 

MOGĄ BYĆ TAKŻE ŚWIADCZONE PRZEZ POZ 

 Choroby zapalne spojówek m.in. niezakaźne 

zapalenie proste spojówek 

 Zapalenia nadtwardówki 

 Wylew podspojówkowy  nieurazowy bez 

pogorszenia widzenia 

 Ciało obce pod powieką górną 



PODSUMOWANIE 

 Porady okulistyczne i dermatologiczne są także poradami udzielanych 
przez lekarzy POZ. 

 W części tych przypadków pacjenci nie muszą korzystać z konsultacji 
specjalisty. 

 Wprowadzenie skierowań w celu uzyskania takich świadczeń 
zwiększyło obciążenie pracą lekarzy POZ. 

 Duża grupa schorzeń dermatologicznych i okulistycznych ze względu 
na ich przewlekłość i konieczność stałego specjalistycznego 
monitorowania nie powinna podlegać wymogom  wydawania 
skierowania z poz. 

 Wyodrębnienie grup takich schorzeń  stanowi zadanie regulatora 
systemu 

 W pierwszym półroczu obowiązywania skierowań  brak  widocznych 
pozytywnych efektów wprowadzonych zmian 

 

 

 



PODSUMOWANIE 

 Liczba porad dermatologicznych wzrasta w stosunku do lat ubiegłych 

 Liczba porad okulistycznych zmniejszyła się w roku 2015 o (0,94%) w 
stosunku do roku 2014  (291 580 świadczeń)  

 Nie można uwidocznić wyraźnej tendencji wskazującej poprawę 
sytuacji pacjentów oczekających w kolejkach do specjalisty 

 Nadmiar obowiązków obciążających lekarzy POZ nie sprzyja 
tworzeniu warunków do zwiększenia ich zaangażowania w opiekę 
nad pacjentami z chorobami oczu i skóry 

 Konieczne jest zwiększenie liczby kadr lekarskich w Podstawowej 
Opiece Zdrowotnej 

 Wprowadzenie metody finansowania  fee for service procedur  
okulistycznych i dermatologicznych w POZ może zmniejszyć kolejki do 
specjalistów w tych dziedzinach oraz zwiększyć dostępność 
pacjentów do tego rodzaju świadczeń w podstawowej opiece 
zdrowotnej 

 



   

  DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


