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Poprawa jakości opieki w
praktykach lekarzy rodzinnych
WARSZTAT
T. Tomasik, T. Sobalski, J. Wolańczyk

Cel warsztatu
• Prezentacja dotychczasowych działań oraz
dyskusja nad możliwością popularyzacji
procesów QI w MR w Polsce
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Program
1
2

10 min
30 min

3

30 min

4
5

15 min
5 min

Wprowadzenie
Akredytacja praktyk – prezentacja i
dyskusja plenarna
Grupy lekarskie – prezentacja i
dyskusja plenarna
Program LdeV
Zakończenie

Rozwój w medycynie rodzinnej
Rozwój praktyki
Rozwój indywidualny

Ustawiczny rozwój zawodowy
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Ustawiczny rozwój
zawodowy

CME

inne

QI

Definicje poprawy jakości (QI)
WONCA
QI w praktyce LR jest zaplanowanym, dynamicznym procesem,
obejmującym ocenę aktualnie sprawowanej opieki oraz
polegającym na podejmowaniu działań mających na celu ciągłą
poprawę standardu opieki

EQuiP
QI w praktyce lekarza rodzinnego jest wewnętrznym i ciągłym
procesem zmierzającym do polepszenia różnych aspektów
opieki nad pacjentem
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Sposoby
poprawy jakości (QI)

zewnętrzne

wewnętrzne
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Kształcenie lekarzy rodzinnych w zakresie
poprawy jakości
(z zastosowaniem nowoczesnych technologii
informatycznych)
Nr 2010-1-PL1-LEO05-11473

Partnerzy Projektu:
• Zdrowie i Zarządzanie - Promotor Projektu
• Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
• European Working Party on Quality in Family
Practice - EQuiP
• Institute for Development of Family Medicine,
Słowenia
• Maastricht University, Department of
International Health, Holandia
• Project HOPE Czech Republic, Czechy
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Cele projektu:
• Poprawa istniejących programów nauczania dla
lekarzy rodzinnych i nauczycieli medycyny
rodzinnej w zakresie poprawy jakości (ang.
Quality Improvement – QI)
• Wdrażanie innowacyjnych narzędzi i metod
dydaktycznych w istniejące systemy kształcenia
• Wzmocnienie roli lekarzy rodzinnych w
strukturach POZ poprzez poprawę ich kwalifikacji
zawodowych.

Planowane rezultaty projektu:
1.

Raporty:
•
•

programy nauczania LR w zakresie QI
wdrożone projekty QI w praktykach LR

Narzędzie internetowe do pomiaru poziomu kompetencji
LR w zakresie QI i pomiaru potrzeb edukacyjnych
3. Przewodnik/Guidebook w zakresie QI
4. Kurs w zakresie QI z materiałami dydaktycznymi
5. Nowe wytyczne
6. Moduł internetowy nauczania w zakresie QI
2.
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