
 

 

 

 

Rekomendacje zespołu Continue Curatio                                               Warszawa, dnia 21.09.2021r 

 

Na podstawie obserwacji klinicznych specjalistów praktyków wchodzących w skład zespołu 

Continue Curatio rekomenduje prowadzenie i przyspieszenie prac w kierunku: 

1.  Zwiększenie kompetencji lekarza rodzinnego, a w tym stworzenie możliwość kierowania na 

szersze spektrum badań  oraz stworzenie systemowych rozwiązań promujących  lojalność  

pacjenta wobec swojego lekarza rodzinnego. Celem tego zabiegu jest wzmocnienie znaczenia POZ 

w systemie ochrony zdrowia, w tym w profilaktyce i leczeniu pacjenta. 

 

Przykłady: 

  antyTPO (przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej)  

  antyTSHr (P/c. p. receptorom TSH,TRAb)  

  mikroalbuminuria (poziom albumin w moczu)  

  nt-pro-BNP  

  anty-HCV 

  witamina B12 

  biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy  

  ECHO serca przezklatkowe  

  EKG wysiłkowe (próba wysiłkowa EKG)  

  Holter EKG 24, 48 i 72 godz. (24-48-72-godzinna rejestracja EKG)  

  Holter RR (24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego)  

  USG Doppler tętnic szyjnych  



  USG Doppler tętnic kończyn dolnych  

  USG piersi 

  mammografia 

 

2.   Wyprowadzenie procedur specjalistycznych, szczególnie diagnostycznych, niewymagających 

pobytu pacjenta w szpitalu, do AOS zapewniając tym samym odciążenie SOR oraz oddziałów 

szpitalnych i zapewnienie pacjentowi możliwości zintegrowanej szybkiej,  kompleksowej 

diagnostyki. 

 

W Polsce nadmierna hospitalizacja jest jednym z najważniejszych problemów. Kilka przykładów, 

gdzie hospitalizacja jest nadal masowo stosowana bez uzasadnienia to  bronchoskopia, Tk klatki 

piersiowej w diagnostyce raka płuca, chemioterapia (prawie 100% procedur można wykonać w 

trybie dziennym lub ambulatoryjnym), radioterapia (większość chorych nie wymaga stacjonarnej 

hospitalizacji w trakcie leczenia, drobne zabiegi chirurgiczne w obrębie powłok ciała i piersi. 

  

3. Stworzenie systemu elektronicznej weryfikacji kolejki eliminującego wizyty, na które nie 

przychodzą pacjenci. Jako zabieg pomostowy zwiększającego efektywność zarządzania zasobami 

ochrony zdrowia w drodze do zmniejszania kolejek, co jest priorytetem  z punktu widzenia jakości 

w ochronie zdrowia.  

 

4.    Stworzenie komunikacji informacyjnej i edukacyjnej dla pacjentów, zarówno w zakresie 

profilaktyki pierwszo, drugo jak i trzeciorzędowej, a szczególnie adresowanej do tych, którzy 

bagatelizując i racjonalizując swoje choroby i dolegliwości zniknęli z placówek opieki zdrowotnej.  

 

Celem tego zabiegu jest edukacja pacjentów w zakresie zagrożeń wynikających z zaniechania 

profilaktyki, diagnostyki i leczenia oraz informacja jak się w tym systemie poruszać. 

Z naszej perspektywy państwo powinno przeznaczyć znacznie większe środki na edukację 

medyczną społeczeństwa - od przedszkola do uniwersytetów III wieku. Należy w tym celu stworzyć 

spójny program (są dobre wzory za granicą) i zabezpieczyć środki. 

Przykłady innych krajów pokazują jak ważna i kosztowo efektywna jest taka polityka. 



 

5.     Nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa w zakresie teleporad w POZ, 

monitorowanie sytuacji i reagowanie na potrzeby pacjentów i nowe możliwości technologiczne 

sektora usług komercyjnych. 

6.   Dążenie do zastąpienia systemu fee for servis  systemem VBHC, opartym na zintegrowanej 

opiece zdrowotnej. Celem takiego działania powinno być stworzenie procedur zintegrowanej 

opieki, które będą dostosowane do faktycznych finansowym obciążeń placówek opieki zdrowotnej 

a nie możliwości płatnika (NFZ). 

Komentarze ekspertów: 

Profesor Bolesław Samoliński  - priorytetem wszelkich zmian systemowych jest umożliwienie lepszej 

dostępności świadczeń dla pacjenta i temu służą powyższe rekomendacje.  

Profesor Agnieszka Mastalerz – Migas – nowoczesna podstawowa opieka zdrowotna jest podstawą 

systemu, chcemy iść w kierunku jakości – opieka koordynowana, budżet powierzony – te rozwiązania 

byłyby korzyścią dla pacjentów. Rozszerzenie kompetencji diagnostycznych skróciłoby drogę pacjenta 

do diagnozy oraz umożliwiłoby bardziej kompleksową opiekę nad pacjentem chorym przewlekle.    

Profesor Jacek Jassem – aktualnie zintegrowana opieka narządowa w onkologii pokazała, że nasz 

system nie radzi sobie z takimi rozwiązaniami. W uruchomionym programie dotyczącym  raka piersi 

jednak z powodu jego konstrukcji bierze udział zaledwie kilka ośrodków. W pozostałych nowotworach 

od kilku lat prace nie wyszły poza poziom dyskusji. W tej sytuacji ośrodki skoordynowanej opieki 

powstają oddolnie, bez sformalizowania tego w formie produktu NFZ, bez kontroli jakości, akredytacji 

etc. Dużo łóżek w szpitalach jest niewykorzystanych racjonalnie, przeprowadzanie badań i diagnostyki 

w szpitalu jest droższe niż w AOS czy POZ, ogromna ilość chorych jest zupełnie niepotrzebnie 

hospitalizowana, przedstawiliśmy już jakiś czas temu katalog procedur, które nie powinny być 

wykonywane w hospitalizacji, przeprowadzenie analizy i wprowadzenie tych zmian uwolniłoby znaczne 

środki finansowe.  

Profesor Leszek Czupryniak – pozbawienie lekarza POZ możliwości zlecania badań diagnostycznych i 

sprowadzanie jego roli do wypisywania recept po lekarzach specjalistach jest bez sensu, jest to 

szkodliwe ograniczenie kompetencji lekarzy POZ, należy rozszerzyć te możliwości, uznając 

merytoryczność tej grupy lekarzy, którzy doskonale wiedzą kiedy należy zlecić dane badania.     

 


