
Sprawozdanie z działalności Komisji ds. finansowania działalności leczniczej i 
warunków wykonywania zawodu Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w obecnej 
kadencji. 

Na początku kadencji komisja rozważała temat RODO  czyli Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych)  i problemy związane z jego wprowadzeniem. Pomimo 
wielu niewiadomych związanych z wprowadzeniem RODO i jego interpretacją dobrym 
posunięciem było zamieszczenie na stronie WIL gotowych wzorów dokumentów do 
implementacji w praktykach lekarskich, dostępne po podaniu nr prawa wykonywania 
zawodu. Uznaliśmy, że należy tą informację upowszechnić wśród lekarzy. Omówiliśmy też 
problemy związane z wprowadzeniem E-ZLA i nowym rozporządzeniu o receptach. 
Wyraziliśmy swoje obawy związane z wprowadzaniem e-dokumentacji. Następnie nastąpiła 
era e- recepty, omawialiśmy obowiązkowe wprowadzenie jedynie e-recepty jako 
pozbawienie praw nabytych lekarzy ( decyzją administracyjną pozbawiono nas możliwości 
wystawiania recept papierowych) ,wystąpiliśmy do ORL z projektem apelu do NIL i 
ministerstwa zdrowia, aby utrzymać możliwość pisania także recept papierowych po 
wprowadzeniu e-recepty. W miarę przybliżania się terminu wprowadzenia e- recept 
zaopiniowaliśmy pozytywnie „mapę drogową” dojścia do pisania e-recepty przygotowaną 
przez Biuro WIL ( ciągle dostępna na stronie internetowej WIL), zajęliśmy się także oceną 
programów gabinetowych obsługujących wypisywanie e-recepty.  

Pojawił się problem telemedycyny, która w przypadku upowszechnienia się może 
zmienić nasz dotychczasowy sposób wykonywania pracy.  

W trakcie naszych dyskusji okazało się że poszczególne grupy lekarzy wykonują swoją 
pracę w tak różnych warunkach, że zasadne wydaje się postawienie pytania: czy 
poszczególne grupy lekarzy jeszcze potrafią i mogą ze sobą współpracować? Pytanie było  
trafione – na najbliższym zjeździe została powołana komisja Lekarzy Szpitalnych, która zajęła 
się pracą lekarzy w szpitalach.  

A potem przyszedł COVID…. I zmienił całkowicie nasze działanie. Po początkowym 
okresie walki o zaopatrzenie w najbardziej podstawowe środki ochrony, przyzwyczajeniu się 
do ograniczenia wolności ( zakaz wstępu do lasów) zaczęliśmy się przyzwyczajać do 
telemedycyny, do spotkań organizowanych online, sami też spotykaliśmy się w trybie online i 
hybrydowym. Początkowo zajmowaliśmy się problemami związanymi z  zaopatrzeniem w 
środki ochrony – były racjonowane, a o dostępności ich dla POZ , AOS, Stomatologii, nie 
wspominając nawet o praktykach prywatnych nikt z rządzących nie pomyślał. Sytuację 
poprawiły akcje organizowane przez WIL oraz stopniowa normalizacja zaopatrzenia w sprzęt 
sklepów i hurtowni.  

Coraz częściej na naszych spotkaniach przewijał się wątek obniżającej się opłacalności 
pracy dla NFZ – szczególnie w AOs-ie i stomatologii. Wynikał on ze wzrostów kosztów pracy i 
braku podwyżek wyceny świadczeń od wielu lat. W 2021 r. w większym stopniu pojawił się 
problem braku kadr, część kolegów czy z powodu zdrowia lub wieku zrezygnowała z pracy 
dla NFZ. Powstały „białe plamy” w opiece specjalistycznej co spowodowało wydłużenie 



kolejek do jeszcze pracujących poradni. W końcówce roku pojawił się nowy czynnik – inflacja, 
podwyżki cen gazu i prądu, co jeszcze bardziej obniża opłacalność pracy dla NFZ.   

 Ostatnim tematem, który pojawił się wraz z pandemią Covid było pogorszenie 
się warunków wykonywania naszej pracy. Wraz z epidemią Covid wzrosła ilość pracy 
wykonywanej w warunkach reżimu sanitarnego, pracę utrudniał powszechny bałagan 
generowany przez nielogiczne postępowanie ministerstwa i nfz. Po początkowym okresie 
poparcia społecznego dla ochrony zdrowia zaczął rosnąć hejt przeciwko lekarzom 
generowany przez media, ale także nieodpowiedzialne wypowiedzi polityków. Doprowadziło 
to do wzrostu nieporozumień także pomiędzy lekarzami, co było wiodącym tematem 
jednego z ostatnich naszych spotkań.  

Wniosek wynikający z naszych spotkań w ostatnim roku jest jeden warunki 
wykonywania pracy lekarza szczególnie w ramach kontraktu z NFZ stale się pogarszają i 
biorąc pod uwagę obecne warunki zewnętrzne szansa na poprawę jest niewielka.  
     

       Wojciech Antkowiak. 

 


