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Służba medycyny pracy pełni zasadniczą rolę w ochronie
zdrowia pracujących. Jest zobowiązana do prowadzenia
działań na rzecz ograniczenia szkodliwego wpływu pracy na
zdrowie, sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad pracującymi, inicjowania i szerzenia promocji zdrowia
w miejscu pracy (1).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 2) d) i e) w działalności służby
medycyny pracy jest także miejsce na działalność w zakresie
diagnozowania, leczenia patologii zawodowej oraz prowa-
dzenia czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na
choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykony-
waną pracą (1).

Jednakże lecznictwo w znacznym stopniu ogranicza usta-
wa o ubezpieczeniu zdrowotnym (2). Tylko niewiele podsta-
wowych jednostek służby medycyny pracy, prócz działalności
profilaktycznej, prowadzi leczenie podopiecznych w ramach
kontraktu z Kasą Chorych. Większość  może udzielać
wyłącznie pomocy doraźnej w wypadkach i nagłych zachoro-
waniach w miejscu pracy.

Prowadzenie efektywnej profilaktyki w stosunku do pra-
cowników, wśród których często spotyka się osoby z różnymi
schorzeniami, w wielu wypadkach związanymi z wykonywaną
pracą, działalność konsultacyjna, diagnostyczna i lecznicza

w patologii zawodowej, wymaga ścisłego współdziałania leka-
rzy medycyny pracy z lekarzem pierwszego kontaktu - leka-
rzem leczącym  w ramach umowy z Kasą Chorych. Art. 7 us-
tawy o służbie medycyny pracy zobowiązuje lekarza medycyny
pracy do przekazywania informacji o stanie zdrowia osób
objętych opieką profilaktyczną - lekarzowi podstawowej opie-
ki zdrowotnej. Jest to zobowiązanie jednostronne i najczęściej
pozostaje bez odzewu. Natomiast niezwykle potrzebna jest
współpraca obu stron i przekazywanie przez lekarza leczące-
go lekarzowi medycyny pracy informacji dotyczących stanu
zdrowia pacjenta zwłaszcza w sytuacji, gdy zaniechanie prze-
kazywania właściwych informacji może stanowić niebezpie-
czeństwo dla zdrowia i życia pacjenta lub innych osób.

Udzielanie informacji tego rodzaju jest wyłączone z zapi-
su dotyczącego zachowania tajemnicy lekarskiej zawartego
w ustawie o zawodzie lekarza (3).

Celem pracy jest opracowanie i rozpowszechnienie
przepływu informacji między lekarzem medycyny pracy a le-
karzem leczącym.

MATERIA£ I METODY

Przedstawiony projekt modelu współdziałania opracowano
na podstawie analizy spostrzeżeń z prowadzonego nadzoru

Teresa Kudaś 
Grażyna Wośkowiak

WSPÓ£PRACA I PRZEP£YW INFORMACJI
– LEKARZ MEDYCYNY PRACY I LEKARZ LECZ¥CY
COLLABORATION AND INFORMATION FLOW BETWEEN OCCUPATIONAL MEDICINE
AND PRIMARY HEALTH CARE DOCTORS

Z Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu
Kierownik Centrum: dr n. med. A. Dmochowski

STRESZCZENIE Brak ustalonych zasad współpracy i przepływu informacji między lekarzem leczącym a lekarzem medycyny pracy nie tylko utrudnia
działalność profilaktyczną, ale także ogranicza efektywność leczenia. Wprawdzie art. 7 Ustawy o służbie medycyny pracy zobowiązuje lekarza
medycyny pracy do przekazywania informacji o stanie zdrowia osób objętych opieką profilaktyczną lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej,
jednakże jest to zobowiązanie jednostronne i rzadko realizowane.

Niezbędne jest określenie modelu wzajemnego przekazywania informacji i  współpracy obu stron. Lekarz profilaktyk powinien informować  lekarza
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a warunkami pracy a także o podjętym leczeniu. Z kolei od lekarza leczącego ma prawo uzyskać informacje o stanie zdrowia kandydatów do nauki
zawodu i  uczniów, osób przyjmowanych do pracy i wykonujących pracę w różnych narażeniach zawodowych, zwłaszcza powracających do pracy po
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not only hinders the health prophylactics, but also constrains the treatment efficiency. Although article 7 of the Occupational Medicine Act provides
that an occupational medicine doctor is obliged to pass the information on the health condition of persons covered by the preventive program to 
a primary health care doctors,  this obligation is usually accomplished  unilaterally and very rarely.
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nad lekarzami przeprowadzającymi badania profilaktyczne
pracowników oraz analizy dokumentacji badań profilaktycz-
nych wykorzystywanych w postępowaniu orzeczniczym
w sprawie chorób zawodowych, badań konsultacyjnych i od-
woławczych.

Proponowany model współdziałania 
A.  Lekarz medycyny pracy (profilaktyk) winien informować
lekarza leczącego:

1. O odchyleniach w stanie zdrowia pracownika, stwier-
dzonych podczas badań profilaktycznych. Dość często le-
karz podczas badań profilaktycznych spostrzega odchylenia
w stanie zdrowia pracownika upoważniające go do podejrze-
wania choroby lub nawet do postawienia wstępnego rozpoz-
nania, jednakże pacjent wymaga dalszego diagnozowania
i leczenia, które powinien prowadzić lekarz kasy chorych.

2. O wpływie warunków pracy, sposobu jej wykonywania
na zdrowie pracowników. Szczególnie ważna jest informacja
o wpływie na zdrowie występujących w środowisku pracy
czynników alergizujących oraz czynników rakotwórczych
i pyłów zwłókniających, których skutki działania mogą
wystąpić wiele lat po ustaniu narażenia.

3. W przypadkach leczenia pracowników, prowadzonego
w ramach umowy z pracodawcą, lekarz medycyny pracy wi-
nien o rozpoznaniu i leczeniu informować lekarza podsta-
wowej opieki zdrowotnej Kasy Chorych, do którego pracow-
nik się zapisał. Pozwoli to na racjonalizację kosztów i unik-
nięcie polipragmazji.

B. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej – Kasy Cho-
rych (lub inny lekarz leczący) 

1. Współpracuje z lekarzem medycyny pracy (profilakty-
kiem) w zakresie diagnozowania i leczenia patologii, zgło-
szonej po przeprowadzeniu badań profilaktycznych.
Współpraca ta nie może polegać, tak jak mówi o tym ustawa
o służbie medycyny pracy, wyłącznie na informacjach przeka-
zywanych jednostronnie przez lekarza medycyny pracy. Mu-
si być obustronna. W wyniku takiej współpracy lekarz Kasy
Chorych będzie mógł trafniej i szybciej diagnozować oraz e-
fektywniej leczyć swoich podopiecznych, a lekarz medycyny
pracy rzetelniej orzekać o ich zdolności do pracy oraz udzie-
lać właściwych zaleceń profilaktycznych, ograniczających u-
jemne skutki zdrowotne wykonywania pracy. Ponadto uzys-
kanie pełnej informacji o stanie zdrowia pacjenta umożliwi
lekarzowi medycyny pracy mniej restrykcyjne orzecznictwo. 

2. Powinien zasięgać informacji u lekarza profilaktyka
na temat niekorzystnego wpływu warunków pracy na zdro-
wie osoby objętej opieką leczniczą. Lekarz Kasy Chorych
jest zobowiązany zapewnić swoim podopiecznym komplek-
sową opiekę medyczną, a jest to niemożliwe bez wiado-
mości, czy warunki i sposób wykonywania pracy nie wywie-
rają niekorzystnego wpływu na stan ich zdrowia.

3. W przypadku niezdolności do pracy z powodu choro-
by trwającej dłużej niż 30 dni lekarz leczący powinien leka-
rzowi medycyny pracy (profilaktykowi), za pośrednictwem
pracownika przekazać zaświadczenie zawierające: pieczęć

świadczeniodawcy, dane identyfikacyjne pacjenta, rozpozna-
nie i czas trwania choroby, rodzaj i przebieg leczenia, datę
zakończenia niezdolności do pracy, ewentualne rokowanie.
Nagminne są wypadki zgłaszania się pracowników na bada-
nia kontrolne bez żadnej dokumentacji dotyczącej schorze-
nia i przebiegu leczenia. Często nie wiadomo czy leczenie
zostało rzeczywiście zakończone, czy pacjent samowolnie go
nie przerwał.

Wiele osób nie potrafi powiedzieć co było przyczyną
niezdolności do pracy i jakie zastosowano leczenie. Wydanie
w takich okolicznościach zaświadczenia o zdolności do pra-
cy często jest wręcz niemożliwe bez długiej korespondencji
i badań dodatkowych.

Przy orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy, dobra
współpraca między pacjentem, lekarzem leczącym i leka-
rzem medycyny pracy pozwoli na wydawanie orzeczeń
uwzględniających nie tylko stan zdrowia pacjenta, ale także
warunki i sposób wykonywania pracy, co może prowadzić do
skrócenia lub wydłużenia zwolnienia lekarskiego.

Należy pamiętać, że badanie kontrolne winno być wyko-
nywane przez lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną
nad pracownikami danego zakładu.

4. Informuje właściwego lekarza medycyny pracy o stanie
zdrowia kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub
wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów, którzy w trak-
cie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na
działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebez-
piecznych dla zdrowia (4), a także innych młodocianych pod-
ejmujących pracę (5). Badania kandydatów do zawodowych
szkół ponadpodstawowych, szkół wyższych lub innych mło-
docianych podejmujących pracę wymagają od lekarza medy-
cyny pracy dużej wiedzy i rzetelności. Od ich jakości zależy,
czy młody organizm nie ucierpi w kontakcie z czynnikiem
szkodliwym bądź uciążliwym podczas praktycznej nauki za-
wodu lub samej pracy.

Błędna opinia lekarska o możliwości podjęcia nauki za-
wodu może w przyszłości uniemożliwić jego wykonywanie
i spowodować straty nie tylko moralne, ale także materialne.

Niezwykle często młody człowiek przychodzi na badanie
samodzielnie i nie potrafi przekazać istotnych informacji
o stanie swojego zdrowia.

Orzekać w tej sytuacji o zdolności do podjęcia nauki jest
niezwykle trudno.

Lekarze p.o.z. zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu zdro-
wotnym sprawują nad dziećmi i młodocianymi opiekę profi-
laktyczną do 18 roku życia (2). Są zobowiązani do prowa-
dzenia badań bilansowych, które mają na celu ocenę rozwo-
ju młodego organizmu oraz spostrzeżenia ewentualnych od-
chyleń od stanu prawidłowego.

Niezbędne jest, aby  kandydat do szkoły lub na studia,
a także młodociany kandydat do pracy, zgłaszał się na bada-
nie do lekarza medycyny pracy z kartą badania rozwoju
zdrowia ucznia oraz wynikami badań specjalistycznych od-
noszących się do stwierdzonych uprzednio odchyleń w stanie
zdrowia.
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W celu ułatwienia przepływu informacji między lekarza-
mi podstawowej opieki zdrowotnej i służby medycyny pracy
podano w załącznikach 1 i 2 propozycje zaświadczeń.

WNIOSKI

Służba medycyny pracy winna dążyć do nawiązania efektyw-
nej współpracy z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej,
a przede wszystkim:

1. W przypadku niekorzystnego wpływu pracy na stan
zdrowia pracownika udzielać wyczerpujących informacji le-
karzowi leczącemu.

2. Informować lekarzy sprawujących opiekę zdrowotną
o stwierdzonych podczas badań profilaktycznych odchyle-
niach w stanie zdrowia pracownika.

3. Informować lekarzy leczących o wpływie warunków
pracy na: przebieg występujących u pracowników schorzeń
i przebieg leczenia.

4. Współpracować z lekarzami leczącymi w zakresie
diagnozowania i ewentualnego leczenia schorzeń
występujących u podopiecznych.

5. Poprzez kontakt pisemny lub bezpośredni uzyskiwać
informacje o stanie zdrowia, rozpoznaniu, leczeniu i roko-
waniu osób wracających do pracy po niezdolności do pracy
z powodu choroby, trwającej dłużej niż 30 dni.

6. Pozyskiwać dokumentacje badań bilansowych młodo-
cianych, a w przypadku odchyleń od stanu  zdrowia - infor-

macje od lekarzy leczących nt. rozpoznania, leczenia i roko-
wania.

7. Propagować wzory druków zaświadczeń.
8. Uzyskanie pełnej informacji o zdrowiu pacjenta poz-

woli na podjęcie działań w celu zmiany „kodeksowych”
wzorów zaświadczeń na inne – umożliwiające mniej restryk-
cyjne orzecznictwo.

PIŚMIENNICTWO
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. DzU nr 96,

poz. 593, 1977 [z późniejszymi zmianami].

2. Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowot-

nym. DzU nr 28, poz. 153, 1997 [z późniejszymi zmianami]. 

3. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza. DzU nr 28, poz.

152, 1997 [z późniejszymi zmianami].

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15

września 1997 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół po-

nadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i u-

czestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki za-

wodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, u-

ciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz sposobu dokumentowa-

nia tych badań. DzU nr 120, poz. 767, 1997 [z późniejszymi zmianami].

5. Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. DzU nr 24, poz. 141, 1974 [z

późniejszymi zmianami].

Adres autorów: Poznańska 55a, 60-852 Poznań

Nadesłano: 20.02.2002

Zatwierdzono: 15.05.2002




