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Z początkiem lutego upływa
pierwszy rok działalności nowej
przychodni w Osiecznej. NZOZ
"KAMED" rozpoczął działalność
pod kierownictwem lekarza Kata-
rzyny Szczepaniak - specjalisty
chorób wewnętrznych. Placówka
mieści się w budynku przy ul. Ko-
pernika 8a, posiada również filię
w Krzywiniu na ul. Chłapow-
skiego 34 (kontakt z wyżej wy-
mienionymi jednostkami możliwy
jest pod numerami telefonów: 65
535 00 84. tel. kom. 721 789 521
oraz 65 517 06 32.

Przychodnie pracują od ponie-
działku do piątku w godzinach 8:00 -
18:00 w Osiecznej oraz 8:00 - 16:00
w Krzywiniu. 

Katarzyna Szczepaniak jako le-
karz rodzinny oparła swoją strategię
pracy na pięciu podstawowych za-
sadach:

1. Zapewnić nieograniczony
pierwszy kontakt z każdym pacjen-
tem niezależnie od wieku i płci, który
takiej pomocy potrzebuje i zgłosi się
do ośrodka;

2. Skoncentrować się na długo-
trwałej opiece nad osobą, a nie tylko
na jej chorobie;

3. Udzielić wszechstronnych
zdrowotnych świadczeń osobom
potrzebującym;

4. Skoordynować opiekę współ-
pracując bezpośrednio z pielęgniar-
kami środowiskowymi i położnymi
oraz innymi usługodawcami w przy-
padkach chorób przewlekłych jak i w
wypadku bezpośredniego i nagłego
zagrożenia zdrowia i życia;

5. Zbudować otwartą i szczerą
relację z pacjentem, ponieważ pa-
cjenci chcą lekarza rodzinnego,
który nie osądza, rozumie, wspiera,
jest bezpośredni, uczciwy, który ak-
tywnie słucha, zwraca uwagę na
emocje, zapewnia wysoką jakość
opieki, monitoruje ich zdrowie, po-
siada dużą wiedzę i doświadczenie
oraz jest skuteczny w działaniach.

Lekarz rodzinny uwzględnia wie-
loaspektowość stanu zdrowia pa-
cjenta, co wyróżnia go w sposób
znaczący od pozostałych specjalis-
tów. Ciągłość opieki wpływa ko-
rzystnie na zdrowie osób, populacji i
redukuje błędy medyczne. Realizo-
wana jest poprzez budowanie spe-
cyficznej długoterminowej relacji z
pacjentem, szeroko rozumianą do-
stępność oraz współpracę i prze-
pływ informacji pomiędzy
pozostałymi świadczeniodawcami.

NZOZ "KAMED" oferuje pełny
zakres świadczeń obejmujący
opiekę pediatryczną, internistyczną,
diagnostykę obrazową, laborato-
ryjną oraz transport sanitarny. Na

miejscu działa punkt pobrań labora-
torium "Diagnostyka" (w Krzywiniu
punkt pobrań "Alaboratoria"), gabi-
net zabiegowy oraz punkt szcze-
pień.

Nowa przychodnia stara się
sprostać wymaganiom stawianym
medycynie rodzinnej, do których na-
leży w szczególności:

• opieka lekarska w miejscu za-
mieszkania realizowana w godzi-
nach pracy przez lekarza
rodzinnego, natomiast poza nimi or-
ganizowana wspólnie z innymi
świadczeniodawcami

• opieka całoroczna
• opieka całożyciowa
• opieka nad całą rodziną w lo-

kalnym środowisku
• opieka sprawowana przez cały

współpracujący ze sobą zespół me-
dyczny

• przekazanie wybranemu leka-
rzowi administrowania sprawami
zdrowia

• świadomość poczucia bezpie-
czeństwa wynikająca z zaufania,
jakim darzy się wybranego lekarza

• poprawa organizacji dostępno-
ści świadczeń zdrowotnych wynika-
jąca z usprawnień organizacyjnych
(umówione na godzinę wizyty i za-
biegi, recepty na leki stałe do od-
bioru w rejestracji, pobieranie
próbek do badań laboratoryjnych i
odbieranie wyników na miejscu,
pomoc w umówieniu na badania

specjalistyczne, itp.)
Obsadę przychodni "KAMED"

stanowi sześciu lekarzy, pięć pie-
lęgniarek oraz rejestratorka.

Kierownikiem jest lekarz Kata-
rzyna Szczepaniak - specjalista
chorób wewnętrznych z długą prak-
tyką lekarza rodzinnego oraz wielo-
letnim doświadczeniem szpitalnym.

W poradni przyjmuje też trzech
lekarzy specjalistów chorób we-
wnętrznych oraz dwóch lekarzy w
trakcie specjalizacji z pediatrii.

Lekarz rodzinny jest osobą
uprawnioną do wystawiania skiero-
wań umożliwiających pacjentowi
bezpłatne korzystanie z większości
usług systemu ochrony zdrowia.
Bez skierowania od swojego leka-
rza rodzinnego pacjent może udać
się jedynie do Poradni Ginekolo-
gicznej, Onkologicznej oraz Zdrowia
Psychicznego. Może także korzys-
tać z innych usług systemu w wy-
padku bezpośredniego i nagłego
zagrożenia zdrowia i życia. Z
Ustawy o Powszechnym Ubezpie-
czeniu Zdrowotnym wynika, że le-
karz rodzinny ma prawo na
bezpłatne kierowanie pacjenta do
leczenia szpitalnego, na świadcze-
nia z zakresu specjalistycznej opieki
zdrowotnej (z pewnymi wyłącze-
niami wspomnianymi powyżej),
oraz na świadczenia z zakresu
diagnostyki i rehabilitacji leczniczej.

Korzyści dla lekarza i pacjenta

wynikające z takiego rozwiązania są
następujące:

• dysponowanie przez lekarza
listą znanych sobie pacjentów oraz
ich rodzin

• sprawowanie całościowej
opieki nad pacjentem, a nie tylko le-
czenie poszczególnych jednostek
chorobowych

• możliwość organizowania uzu-
pełniającego się zespołu zapewnia-
jącego lepszą realizację opieki nad
pacjentem

• możliwość całościowego kon-
struowania oraz kontroli profilaktyki i
terapii wynikająca m. in. ze znajo-
mości uwarunkowań środowisko-
wych i rodzinnych

• możliwość bieżącego monitoro-
wania efektywności swoich działań.

Należy wspomnieć, że pacjent
ma prawo swobodnego wyboru le-
karza rodzinnego i może tego doko-
nać bezpłatnie nawet trzy razy w
roku.

Placówki podstawowej opieki
zdrowotnej czyli lekarze rodzinni - są
często miejscem pierwszego i jedy-
nego kontaktu pacjenta z systemem
ochrony zdrowia, a w większości
wypadków stanowią jedyną dla pa-
cjenta drogę wejścia na dalsze
szczeble jego leczenia. Zgodnie z
powyższymi założeniami pozycja
pacjenta winna ulegać sukcesywnej
poprawie zarówno w zakresie do-
stępności jak i organizacji pracy po-
szczególnych placówek
podstawowej opieki zdrowotnej. Nie-
stety nie zawsze tak jest. Wynika to
przede wszystkim ze zbyt niskich
funduszy przeznaczanych na reali-
zację zadań lekarza rodzinnego w
stosunku do stawianych przed nim
zadań. Wymaga to dyscypliny i or-
ganizacji czasu pracy lekarza oraz
współpracującego z nim personelu
jak również punktualności i samo-
dyscypliny pacjenta.

W budynku na ul. Kopernika 8 i
8a prowadzą działalność także ga-
binety i inne placówki specjalis-
tyczne :

Punkt pobrań laboratorium
"Diagnostyka" sp. z o. o. z Poznania;

Indywidualna Praktyka Stomato-
logiczna - lek. dentysta Barbara Kul-
czak;

Prywatny Gabinet Fizjoterapii i
Terapii Manualnej - mgr fizjoterapii
Anna Kamieniarz;

Pielęgniarski Ośrodek Medyczny
"Salus " s.c. - Julianna Schmidt, Ewa
Danielska - Rzeźnik;

Pielęgniarski Ośrodek Medycyny
Środowiskowo - Rodzinnej i Szkol-
nej "Salus" Sp. z o. o. 

Apteka "Św. Pawła" Paweł Ni-
tecki, Krystyna Dopieralska - Nitecka
s. c.

Cały obiekt na ul. Kopernika 8 i
8a posiada dwa bezpłatne parkingi
dla pacjentów i jest dostosowany do
obsługi osób niepełnosprawnych.
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