
   STOWARZYSZENIE 

 KOLEGIUM LEKARZY RODZINNYCH W POLSCE 
 

                                                    Kraków, 05.02.2021 r. 

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni  Koledzy, Lekarze Rodzinni          

                            
W odpowiedzi na potrzebę rozwoju zawodowego lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, 

obowiązku kształcenia ustawicznego, poprawy jakości udzielanych świadczeń i 

funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą powstał projekt 

„Podnoszenie jakości opieki nad pacjentem w praktyce lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej”, którego głównym celem jest opracowanie oraz wdrożenie modelu poprawy 

jakości opieki poprzez szkolenia liderów oraz tworzenie  i prowadzenie grup rówieśniczo-

partnerskich. 

Realizatorem projektu jest Instytut Medycyny Wsi w Lublinie. 

Projekt współfinasowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi 

Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i 

rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, 

trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych. 

Opracowanie i wdrożenie modelu podnoszenia jakości opieki nad pacjentem w praktyce 

lekarza POZ składa się z dwóch etapów: 

I etap obejmuje rekrutację oraz szkolenia dla nowych liderów i szkolenia doskonalące dla 

liderów, już działających grup. 

II etap koncentruje się na tworzeniu i prowadzeniu przez lidera grup rówieśniczo-

koleżeńskich przy użyciu platformy internetowej. 

DLA KOGO JEST TEN PROJEKT? 

Projekt przeznaczony jest dla wszystkich aktywnych  lekarzy POZ, którzy chcą osiągnąć tytuł 

lidera oraz dla lekarzy zamierzających dołączyć do grup rówieśniczo-koleżeńskich. 

KIM JEST LIDER? 

To ekspert, menedżer, który jest w stanie prawidłowo stymulować rozwój własnego zespołu, 

a tym samym budować prestiż swój oraz własnej organizacji. Lider posiada zdolności 

zarządcze, odpowiedzialny jest za tworzenie i prowadzenie grup rówieśniczo-koleżeńskich. 

 

 

 



CZYM JEST GRUPA RÓWIEŚNICZO-KOLEŻEŃSKA? 

To grupa złożona z lekarzy (4-12 osób) praktykujących na tym samym terenie, spotykająca 

się systematycznie, omawiająca sprawy związane z prowadzeniem praktyki oraz problemy 

kliniczne populacji, którą zabezpieczają. Mająca na celu poszerzanie wiedzy, zdobywanie 

umiejętności i wymianę doświadczeń ich członków. 

Aktualnie trawa nabór do pierwszego etapu szkolenia. 

Rekrutacja odbywa się poprzez wypełnienie formularza kwalifikacyjnego na stronie 

www.liderzy.edu.pl w zakładce „rekrutacja”. 

Wszystkie szczegóły dotyczące uczestnictwa znajdują się w regulaminie dostępnym również 

na stronie internetowej www.liderzy.edu.pl 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Zachęcamy do aktywnego udziału w przedsięwzięciu.  

 

Z poważaniem, 

 

Dr hab. n. med. Lech Panasiuk, prof. IMW     Dr hab. med. Tomasz Tomasik, prof. UJ 

Dyrektor Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie                        Prezes KLRwP                                                                                           
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