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Aktualności
19 października 2012

Witamy na stronach Kolegium Lekarzy Rodzinnych
Misją Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, profesjonalnego i naukow ego
tow arzystw a lekarzy rodzinnych, jest konsekw entne działanie na rzecz budow y i
rozw oju systemu ochrony zdrow ia w ysokiej jakości, służącego zdrow iu, godności i
dobremu samopoczuciu w szystkich ludzi.
Kolegium w ypełnia sw oją misję rozw ijając i reprezentując specjalność, jaką jest
medycyna rodzinna; pielęgnując w ysokie standardy kształcenia lekarzy rodzinnych na
w szystkich etapach edukacji medycznej;

Dlaczego KLRwP?
KLRw P pow stało w celu opracow ania strategii w drożenia instytucji lekarza rodzinnego
do systemu ochrony zdrow ia w Polsce. W śród 34 założycieli Kolegium znaleźli się mi. in.
parlamentarzyści ze śp. Senator Zofią Kuratow ską i Posłem Markiem Balickim,
nauczyciele akademiccy z prof. Maciejem Latalskim, prof. Taduszem Tołłoczko, prof.
Tadeuszem Chruścielem i doc. Rafałem Niżankow skim, czy w reszcie menedżerow ie
ochrony zdrow ia i zw ykli lekarze, na co dzień pracujący z pacjentami.
W zorem dla pow stającego w ów czas stow arzyszenia było Royal College of General
Practitioners w W ielkiej Brytanii oraz podobne organizacje zrzeszające lekarzy
rodzinnych w Europie, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.
Obecnie KLRw P zrzesza 4 500 lekarzy rodzinnych.
KLRw P, jako jedyna polska organizacja zrzeszająca lekarzy rodzinnych, w 1996, po
blisko rocznym procesie oceny działalności zostało przyjęte do Św iatow ej Organizacji
Kolegiów i Stow arzyszeń Lekarzy Rodzinnych (W ONCA).

Projekty krajowe

Rusza now a edycja Kursów Leonardo Euract – szkoleń
dla nauczycieli medycyny rodzinnej.
Zapraszamy absolw entów pierw szej edycji na dalszy
etap szkolenia już w listopadzie!

przeczytaj więcej

18 października 2012
Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce zaprasza do
lektury w ytycznych Zasady postępowania w
alergicznym nieżycie nosa. Publikacja jest
rekomendow ana przez Polskie Tow arzystw o
Alergologiczne oraz Konsultanta Krajow ego w dziedzinie
Medycyny Rodzinnej.

zobacz wytyczne

15 października 2012
Termin przyjmow ania zgłoszeń na XI Konferencję
Jesiennej Szkoły Profilaktyki i Promocji Zdrow ia dla
Lekarzy Rodzinnych został przedłużony do dnia
19 października 2012 roku.
Serdecznie zachęcamy do zgłoszenia sw ojego
uczestnictw a.

przeczytaj więcej
Projekt Aktyw izacji Grup Lekarskich Kolegium
Lekarzy Rodzinnych w Polsce jako odpow iedź
na potrzebę stw orzenia racjonalnego systemu
rozw oju zaw odow ego lekarzy podstaw ow ej
opieki zdrow otnej... w ięcej>>>

09 października 2012
XIII Kongres Medycyny Rodzinnej „Medycyna Rodzinna
szansą ochrony zdrow ia w Polsce” odbędzie się
w Poznaniu w dniach 20-23 czerw ca 2013 roku.
Szczegóły już w krótce na stronie internetow ej
w w w .kongres2013.pl

Projekty zagraniczne
Projekt CEDinGP 2010-1-PL1-LEO05-11460
Matryca Kształcenia Ustaw icznego Nauczycieli
Medycyny Rodzinnej w Europie...w ięcej>>>

Projekt inGPinQI 2010-1-PL1-LEO05-11473
Innow acyjne kształcenie ustaw iczne
europejskiej społeczności lekarzy rodzinnych
w zakresie popraw y jakości praktyk lekarskich,
z zastosow aniem now oczesnych technologii
informatycznych... w ięcej>>>

Wiadomości
20 sierpnia 2012
Sezon urlopow y trw a - w ażnym problemem są zastępstw a. Przeczytaj opinię praw ną mec. Tamary Zimnej:
Zastępstwo a podwykonawstwo - interpretacja aktualnych przepisów

zobacz opinie prawną

04 lipca 2012

08 października 2012
Zarząd Głów ny Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
oburzony w ypow iedzią Prezesa Naczelnej Rady
Lekarskiej dr. Macieja Hamankiew icza dotyczącą
specjalistów medycyny rodzinnej i lekarzy podstaw ow ej
opieki zdrow otnej przedstaw ia sw oje stanow isko w tej
spraw ie.
Stanow isko zostało przesłane do Naczelnej Rady
Lekarskiej oraz Rzecznika Praw Lekarza z prośbą pilne
zajęcie się w ypow iedzią Pana Prezesa NRL.

Stanowisko KLRwP
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W imieniu Komitetu Naukow ego i Organizatorów zapraszamy na Pierw szy Międzynarodow y Kongres Medycyny "Kobieta i Mężczyzna. Zdrow e Starzenie",
który odbędzie się 12-13 października 2012 w W arszaw ie.
Honorow y Patronat nad tym w ydarzeniem objęło Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.
Szczegóły na w w w .kobietaimezczyzna.info
Dla członków KLRw P przew idziany jest rabat opłaty kongresow ej - szczegółow e informacje w biurze Kolegium pod numerem tel. 22 831 35 86, lub e-mail klrw p@klrw p.pl

03 lipca 2012
Agnieszka Pachciarz objęła fotel prezesa NFZ; są pierwsze komentarze
W środę 27 czerw ca 2012 roku Agnieszka Pachciarz po krótkim, trzymiesięcznym okresie pełnienia funkcji w iceministra zdrow ia została pow ołana przez premiera Donalda
Tuska na stanow isko prezesa Narodow ego Funduszu Zdrow ia. To pierw sza kobieta, która stanęła na czele NFZ...

przeczytaj więcej

30 maja 2012
Lekarze POZ walczą z rakiem
Dotychczasow e próby zachęcenia społeczeństw a przez Ministerstw o do badań przesiew ow ych w zakresie chorób now otw orow ych nie przyniosły w iększych efektów .
Statystyki pokazują, że każdego roku w Polsce ponad 150 tys. osób dow iaduje się o chorobie now otw orow ej, z czego ponad 90 tys. umiera. Z chorobą now otw orow ą żyje
320 tys. osób. Głów nym problemem jest to, że w ielu chorych trafia do specjalisty już w zaaw ansow anym stadium choroby i dlatego lekarz często nie jest w stanie pomóc...

przeczytaj więcej
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