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Wartościowanie pracy lekarzy

● Wartościowanie i wycena pracy 
lekarzy w Polsce są nadal 
nieodpowiednie. 

● Polscy lekarze nie tylko nie 
mogą porównywać się z 
kolegami z bogatszych krajów, 
ale są również dyskryminowani 
w porównaniu do innych 
zawodów w Polsce.
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Działania samorządu lekarzy

● IV Krajowy Zjazd Lekarzy w 1997 roku w uchwale nr 10 
postanowił między innymi, że: 

● „W sprawach zasad wynagradzania lekarzy [zadaniem 
samorządu jest] 
– 1. Opracowanie przez Naczelną Radę Lekarską wzorcowego 

cennika usług lekarskich opartego na rzeczywistej, rynkowej 
pracy lekarza. Cennik ten określający minimalne ceny usług 
lekarskich, po wprowadzeniu ubezpieczeń zdrowotnych, 
powinien stać się podstawą do określenia wynagrodzeń lekarzy 
w państwowych, jak i w prywatnych placówkach medycznych. 
[oraz] 

– 3. Opracowanie przez NRL, do czasu najbliższego Krajowego 
Zjazdu Lekarzy, punktowej wyceny pracy lekarza.”
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Znaczenie definicji procedur

Rozliczenia 

Wycena  

Świadczenia  

CPT
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CPT

● Precyzyjna terminologia stanowi podstawę
porozumiewania się
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Współpraca z American Medical 
Association

● Doświadczenie uzyskane w długotrwałym procesie 

doskonalenia listy terminów

● Dopracowane instrukcje i wyjaśnienia 

● Ustalony mechanizm aktualizacji, niezależny od zmian 

w otoczeniu ochrony zdrowia 

● Definicje są jednocześnie skrótowym opisem standardu 
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Czy CPT można wprowadzić w 
Polsce?
● Kody CPT są zrozumiałe dla każdego 
praktykującego lekarza 

● Precyzja CPT 
● Mechanizm dostosowania i doskonalenia 
oddzielony od wyceny i interesów grupowych 

● Na pewno istnieją - choćby niewielkie - różnice w 
terminologii
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Testowanie CPT - 1 faza

● Dwie części: "Ginekologia i Położnictwo" oraz  

"Badanie i Ustalanie Postępowania"

● Kilka tysięcy świadczeń/procedur 

● Szpitale różnego poziomu referencyjnego, 

przychodnie i praktyki indywidualne 

● Ocena zgodności z praktyką lekarską w Polsce

● Wnioski co do dalszego sposobu postępowania 

we wdrażaniu
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Co dalej?

● Wykorzystanie doświadczenia AMA 

● Nabycie praktycznego doświadczenie w 

stosowaniu CPT 

● Ostrożność we wprowadzaniu lokalnych 
procedur 

● Zachowanie jak największej zgodności z 

oryginałem 
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Kolegium Redakcyjne 

● Przygotowanie Kolegium Redakcyjnego 
● Reprezentacja zainteresowanych 
instytucji/organizacji 

● Wszystkie propozycje zmian muszą odpowiadać
wymogom stawianym nowym procedurom  

● Uwzględnianie zmian wprowadzanych w CPT 
USA 

● Stopniowe rozwijanie wydawnictw 
towarzyszących i pomocniczych 

● Równoległa praca nad skalą wartości względnych 
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Podsumowanie 

● Wprowadzenie CPT do Polski jest możliwe.

● Zasady funkcjonowania CPT dają bardzo duże 

szanse na stworzenie precyzyjnego języka, 

wspólnego dla wszystkich uczestników ochrony 

zdrowia, funkcjonującego niezależnie od zmian 

lub zawirowań związanych ze stałą potrzebą
reformowania systemu.


