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5 października 2015 r. w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, 

przy ul. Trojdena 4 w Warszawie miało miejsce 27. Seminarium edukacyjne pt.: „Podstawowa Opieka 

Zdrowotna w Polsce – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?”. Uczestnicy seminarium, tj. lekarze 

specjaliści z różnych dziedzin (klinicyści, jak i pracownicy naukowi) dyskutowali na temat aktualnych 

problemów, z którymi boryka się filar systemu ochrony zdrowia w Polsce, tj. Podstawowa Opieka 

Zdrowotna (POZ).  

W seminarium wzięło udział ok. 80 uczestników.  

Prelegenci: 

 Dr hab. n. med. Tomasz Tomasik 

 Prof. UJ dr hab. med.  Adam Windak 

 Dr n. med. Konstanty Radziwiłł  

 Dr Agnieszka Jankowska-Zduńczyk  

 Prof. dr hab. n. med. Waldemar Halota 

 Lek. med. Marek Sobolewski  

 Lek. Tomasz Zieliński 

 Lek. med. Marek Twardowski  

 Lek. med. Jacek Krajewski 

 Lek. med. Jerzy Rajewski  

 Prof. dr hab. n. med. Rafał Niżankowski  

 

Podczas seminarium zaprezentowano m.in. zagadnienia związane z ograniczeniami dostępu do 

Podstawowej Opieki Zdrowotnej, wraz z wszelkimi konsekwencjami społecznymi, ekonomicznymi 

i medycznymi dla obywateli; przedstawiono skutki wprowadzenia lekarzy o wąskich specjalizacjach do POZ 

i pokazano jaki to ma wpływ na długość kolejek do specjalistów; poruszono temat podejmowania się przez 

lekarzy POZ leczenia chorób, które wymagają specjalistycznego leczenia np. problemy kardiologiczne; 

przedstawiono fatalną sytuację kadrową lekarzy; omówiono refundację leków i testów stosowanych  

w Podstawowej Opiece Zdrowotnej; oceniono system informacyjny eWUŚ.  

 

Główne zagadnienia/tezy: 

1. Wyraźne braki kadrowe w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.  

2. Ograniczone zaufanie do lekarzy POZ wśród pacjentów, którzy zgłaszają się do lekarzy POZ głównie  

w celu wystawienia skierowań do specjalistów  generuje to kolejki do specjalistów.  

3. Średnia wieku lekarzy rodzinnych to 50 lat.  

 



 
 

 
Fundacja Watch Health Care  
ul. Starowiślna 8/2, 31-032 Kraków 

Tel. kom. 504 741 313, Fax. +48 12 422 23 81 
sekretariat@korektorzdrowia.pl  

 
www.korektorzdrowia.pl 

 

4. System ochrony zdrowia w Polsce nie zachęca młodych lekarzy do pracy w POZ.  

5. System kształcenia stanowczo nie docenia specjalizacji medycyny rodzinnej  niedostateczne 

przygotowanie praktyczne wśród studentów medycyny.   

6.Ponad 90 % lekarzy idzie w kierunku specjalizacji, aby uzyskać lepsze zarobki i mieć możliwość awansu.  

7. Nadmierna biurokratyzacja zabiera lekarzom czas przeznaczony na opiekę nad pacjentem.  

8. Zwrócenie uwagi na konieczność diagnozowania chorób na poziomie POZ (np. w dziedzinie okulistyki 

czy dermatologii). Diagnostyka powinna zakończyć się w 80 % w POZ.  

9. Nacisk na zwiększenie finansowania Podstawowej Opieki Zdrowotnej, w tym wprowadzenie 

ubezpieczeń dodatkowych.  

10.Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) wykazuje wyraźne 

nieprawidłowości w swoim funkcjonowaniu.    

Wnioski: 

Wnioski, jakie nasuwają się w związku z poruszonym tematem seminarium to: 

-Przeniesienie internisty i pediatry wprost ze szpitala do POZ niestety nie skróciło kolejek jak zakładał 

resort zdrowia. Specjaliści ci nie wypełnili braków kadrowych w POZ, w efekcie liczba skierowań do 

Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej (AOS) wciąż rośnie, a pacjenci stoją w podwójnych kolejkach – do 

lekarzy rodzinnych i specjalistów.  

-Aby usprawnić Podstawową Opiekę Zdrowotną, trzeba zwiększyć jej finansowanie (w celu 

profesjonalizacji usług świadczonych przez lekarzy rodzinnych istotne są inwestycje w dodatkowy 

sprzęt potrzebny do nowych świadczeń) i zdjąć z lekarzy nadmiar pracy związanej w wypełnianiem 

dokumentów. Wprowadzenie ubezpieczeń dodatkowych może pomóc w jej dofinansowaniu, jednak 

temat ten nie jest poruszany w kampaniach wyborczych z obawy przed znikomą aprobowalnością 

wśród potencjalnych wyborców.  

-Najważniejszym, jak i najtrudniejszym zadaniem jakiego musi podjąć się resort zdrowia w Polsce jest  

gruntowna odbudowa fundamentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej, przede wszystkim 

rewitalizacja systemu edukacji medycyny rodzinnej i co ważne, dalsze usprawnienie ścieżki 

poedukacyjnej lekarzy rodzinnych.  




