
 Streszczenie  Wstęp. Lekarz rodzinny spotyka się w swojej codziennej pracy z najróżniejszymi schorzeniami i pro-
blemami. Praktyka lekarza rodzinnego jest praktyką ogólną i powszechną, a on sam działa w szerokim zakresie 
kompetencji i obejmuje opieką całokształt problemów zdrowotnych człowieka. 
Cel pracy. Analiza epidemiologiczna chorób w praktyce lekarza rodzinnego, określenie najczęstszych problemów, 
z jakimi zgłaszają się pacjenci do lekarza, częstości występowania i rodzaju schorzeń ostrych i przewlekłych, liczby 
i struktury wizyt w praktyce i domu chorego.
Materiał i metody. Analizie poddano wszystkie porady lekarskie, które miały miejsce w ciągu ostatnich 4 lat, 
w okresie od 1.01.2007 do 31.12.2010 r. Badanie przeprowadzono w Modelowej Praktyce Lekarza rodzinnego we 
wrocławiu, posiadającej 2500 zadeklarowanych pacjentów. 
Rezultaty. Analizie poddano łącznie 43 570 porad lekarskich, które miały miejsce w okresie od 1.01.2007 do 31.12.2010 r.  
Średnia miesięczna liczba porad wynosiła 908, najwięcej wizyt odnotowano w miesiącu listopadzie, styczniu i marcu. we 
wszystkich poddanych analizie latach kobiety istotnie częściej korzystały z porad lekarskich niż mężczyźni. wśród najczęst-
szych schorzeń ostrych, z którymi zgłaszają się pacjenci do lekarza rodzinnego, obok infekcji górnych dróg oddechowych, 
znalazły się urazy, bóle brzucha i infekcje przewodu pokarmowego, zakażenia układu moczowego i różnego rodzaju neu-
ralgie. Natomiast najczęstszymi schorzeniami przewlekłymi okazały się: nadciśnienie, choroba zwyrodnieniowa stawów 
i kręgosłupa, cukrzyca, a także choroba niedokrwienna serca i zaburzenia gospodarki lipidowej.
Wnioski. Trudno jest stworzyć w ramach statystyki wymierny obraz zagadnień i problemów, z którymi boryka się 
lekarz rodzinny w swojej codziennej pracy. Obok ostrych zachorowań o charakterze infekcyjnym i urazowym, coraz 
większy odsetek porad stanowią choroby przewlekłe, spośród których dominują: nadciśnienie, cukrzyca, schorzenia 
układu kostno-stawowego oraz choroby serca i układu krążenia. 
Słowa kluczowe: praktyka lekarza rodzinnego, epidemiologia, schorzenia ostre i przewlekłe, najczęstsze przyczyny 
zgłoszeń. 

 Summary  Backgroud. On a daily basis, family doctors diagnose and treat a variety of diseases and problems. Family 
practice is general and universal, and the doctor demonstrates competence in many issues and his care covers the 
whole of human health problems.
Objectives. The aim of the study was epidemiological analysis of diseases in general practice, the definition of the 
most common problems that patients present themselves to the doctor, the incidence and types of acute and chronic 
illnesses, number and structure of medical consultations in doctor’s office and at patient’s home. 
Material and methods. we analyzed all medical advice, which took place over the past four years in the period 
from 1.01.2007 until 31.12.2010. The study was conducted in the Model Family Doctor’s Practice in wroclaw which 
acquired 2500 patients. 
Results. we analyzed a total of 43 570 medical consultations that took place from 1.01.2007 to 31.12.2010. The 
average monthly number of visits was 908, the most visits were recorded in November, January and March. In the 
analyzed period of time, women significantly more often than men attended medical visits. Besides the upper respira-
tory tract infections among the most common acute illnesses, with which patients present themselves to the General 
Practitioner, there were injuries, abdominal pain and gastrointestinal infections, urinary tract infections and various 
types of neuralgia. However, the most common chronic diseases were: hypertension, osteo- and spondyloarthrosis, 
diabetes, coronary heart disease and lipid disorders. 
Conclusions. It is difficult to describe statistics of the issues and problems faced by the family physician in their 
daily work. In addition to acute infectious and traumatic disorders, an increasing percentage of consultations involve 
chronic diseases, mainly hypertension, diabetes, arthropathies and heart diseases and cardiovascular disorders.
Key words: family medicine practice, epidemiology, acute and chronic diseases, the most often reasons for visits. 
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Wstęp

Lekarz rodzinny, sprawując holistyczną opiekę 
nad pacjentem i jego rodziną, spotyka się w swo-
jej codziennej pracy z bardzo szeroką gamą naj-
różniejszych schorzeń i problemów. Jest lekarzem 
pierwszego kontaktu i podejmuje wstępną decyzję 
w każdym napotkanym problemie zdrowotnym [1, 
2]. w swoich działaniach lekarskich i prozdrowot-
nych bierze pod uwagę również czynniki psycho-
logiczne, środowiskowe i ekonomiczne oraz budu-
je swoistą więź z pacjentem opartą na wzajemnym 
zaufaniu i zrozumieniu [3]. 

Praktyka lekarza rodzinnego jest praktyką ogól-
ną i powszechną, a on sam działa w szerokim za-
kresie kompetencji i obejmuje opieką całokształt 
problemów zdrowotnych człowieka. Pacjent przy-
chodzi bowiem do lekarza z najróżniejszymi dole-
gliwościami, które nie zawsze mają podłoże anato-
mopatologiczne i oznaczają chorobę, ale zawsze 
wymagają jego troskliwej uwagi, wsparcia i rozwią-
zania [1, 2, 4]. 

Cel pracy

Celem pracy była analiza epidemiologiczna 
chorób w praktyce lekarza rodzinnego, określenie 
najczęstszych problemów, z jakimi zgłaszają się pa-
cjenci do lekarza, częstości występowania i rodza-
ju schorzeń ostrych i przewlekłych, liczby, rodzaju 
i charakteru wizyt w praktyce i domu chorego.

Materiał i metody

Analizie poddano wszystkie porady lekarskie, 
które miały miejsce w ciągu ostatnich 4 lat, w okre-
sie od 1.01.2007 do 31.12.2010 r. Badanie prze-
prowadzono w Modelowej Praktyce Lekarza ro-
dzinnego we wrocławiu, posiadającej 2500 za-
deklarowanych pacjentów. Analizę statystyczną 
danych przeprowadzono, opierając się na doku-
mentacji zawartej w księgach rejestracyjnych oraz 
zintegrowanym systemie informatycznym obsługi 

przychodni kS-SOMeD oraz elektronicznej spra-
wozdawczości dla Narodowego Funduszu Zdro-
wia. Oceniano odsetek porad lekarskich każdego 
miesiąca oraz rocznie, z uwzględnieniem płci pa-
cjenta, rodzaju wizyty, rozpoznania i kodu staty-
stycznego choroby. 

Rezultaty

Analizie poddano łącznie 43 570 porad lekar-
skich, które miały miejsce w okresie od 1.01.2007 
do 31.12.2010 r. Średnia roczna liczba porad 
w analizowanym okresie wyniosła 10 893 porady 
lekarskie, a średnia miesięczna liczba obejmowała 
908 porad, najwięcej wizyt odnotowano w mie-
siącu listopadzie, styczniu i marcu. we wszystkich 
poddanych analizie latach kobiety istotnie częściej 
korzystały z porad lekarskich niż mężczyźni, stano-
wiąc średnio 58% wszystkich pacjentów (tab. 1). 
Lekarz rodzinny składał rocznie około 100 wizyt 
domowych u swoich pacjentów, co stanowi 1–3 
wizyty tygodniowo, przy czym w ostatnich 2 latach 
(2009 i 2010) zaobserwowano istotny spadek licz-
by wizyt domowych.

Do najczęstszych przyczyn zgłaszania się pa-
cjentów do lekarza rodzinnego należały: ostre 
schorzenia górnych dróg oddechowych, nadciśnie-
nie, bóle stawów i kręgosłupa oraz ogólne badania 
lekarskie wykonywane celem kontroli lub też wy-
kluczenia anatomopatologicznego podłoża zgłasza-
nych dolegliwości. wśród najczęstszych schorzeń 
ostrych, obok infekcji górnych dróg oddechowych, 
znalazły się także: urazy, bóle brzucha i infekcje 
przewodu pokarmowego, zakażenia układu mo-
czowego i różnego rodzaju neuralgie (tab. 2). Na-
tomiast najczęstszymi schorzeniami przewlekłymi, 
z którymi spotyka się na co dzień lekarz rodzinny, 
okazały się: nadciśnienie, choroba zwyrodnienio-
wa stawów i kręgosłupa, cukrzyca, a także choroba 
niedokrwienna serca i zaburzenia gospodarki lipi-
dowej (tab. 3). udział procentowy poszczególnych 
rodzajów wizyt w populacji 2500 pacjentów prak-
tyki lekarza rodzinnego przedstawiono w tabeli 4. 
Szczególną uwagę zwraca wyraźna przewaga wizyt 

Tabela 1. Zestawienie roczne porad w praktyce lekarza rodzinnego w odniesieniu do populacji 2500 pacjentów 
w latach 2007–2010

liczba porad lekarskich Mężczyźni
liczba porad
(%)

Kobiety
liczba porad
(%)

Razem liczba wizyt  
domowych 

rocznie w 2007 r. 4602 (42,3%) 6278 (57,7%) 10 880 114

rocznie w 2008 r. 4723 (40,9%) 6827 (59,1%) 11 550 127

rocznie w 2009 r. 4524 (42%) 6256 (58%) 10 780 86

rocznie w 2010 r. 4476 (43,2%) 5884 (56,8%) 10 360 74
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pacjentów ze schorzeniami przewlekłymi oraz cią-
gle narastająca liczba wizyt pacjentów w sprawach 
administracyjnych i socjalnych.

Jak wykazała analiza epidemiologiczna, w ciągu 
roku zgłasza się do lekarza rodzinnego 75–80% po-
pulacji zadeklarowanych pacjentów; statystyczny 
pacjent korzysta z porady lekarskiej u lekarza ro-
dzinnego 4–5 razy w roku. Migracja pacjentów do 
i poza praktykę (wpisy i rezygnacje) wynosiła 0,5–
0,7% miesięcznie; średnio około 5–8% rocznie.

Średnia liczba urodzeń w populacji 2500 osób 
wyniosła w latach 2007–2010 2 dzieci miesięcznie, 

co stanowi około 20–25 nowo narodzonych dzieci 
rocznie; liczba zgonów kształtowała się na podob-
nym poziomie i wynosiła 16–25 rocznie, najwięcej 
zgonów odnotowano w miesiącach wiosennych 
(marzec–kwiecień) oraz listopadzie.

Dyskusja

Lekarz rodzinny jest specjalistą, do którego zgła-
sza się zdecydowanie najwięcej pacjentów ze swo-
imi problemami [5]. Przeprowadzone przez nas 

Tabela 2. najczęstsze schorzenia ostre w praktyce lekarza rodzinnego – TOP Ten (w populacji 2500 pacjentów)

Rodzaj schorzenia liczba wizyt
rocznie  
(średnio) 

liczba chorych 
rocznie (średnio)

% chorych  
w populacji 
(2500 osób)

Ostre infekcje górnych dróg oddechowych  
(z wyłączeniem chorób uszu)

1500 1050 42

urazy 250–300 170–200 8

Ból brzucha i infekcje przewodu pokarmowego 250 180 7,2

Ostre infekcje układu moczowego i kolka nerkowa 150–200 140 5,6

Neuralgie 120 75 3

Ostre infekcje dolnych dróg oddechowych 100–120 65 2,6

Ból ucha 75 60 2,4

Ból w klatce piersiowej 60 25 1

Bóle głowy 40–50 25–30 1–1,2

krwotok/drgawki/utrata przytomności 10 5–7 0,2

Tabela 3. najczęstsze schorzenia przewlekłe w praktyce lekarza rodzinnego – TOP Ten  
(w populacji 2500 pacjentów)

Rodzaj schorzenia liczba wizyt
rocznie (średnio) 

% chorych 
w populacji  
(2500 osób)

liczba nowo 
wykrytych 
przypadków rocznie

Nadciśnienie 2000 17 50

Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa i stawów 600 12 40

Cukrzyca 550 5,5 10–12

Przewlekła choroba niedokrwienna serca 500 5 20–25

Hiperlipidemia 350 7 35–40

refluks żołądkowo-przełykowy i choroba  
wrzodowa żołądka i dwunastnicy 

250 5,5 20–25

Choroby tarczycy 150 3 8–10

Astma oskrzelowa/choroby prostaty 100–150 2 10

Depresja/przewlekła niewydolność żylna 75–100 1,5–2 10

Choroba nowotworowa 90–100 1 7
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badania wykazały, że średnia liczba porad lekar-
skich rocznie, które udziela lekarz rodzinny, wyno-
si niespełna 11 000, co oznacza, że przyjmuje on 
około 45 pacjentów dziennie. Podobną liczbę cho-
rych przyjmuje lekarz rodzinny w Holandii i wło-
szech, nieco mniejszą w wielkiej Brytanii; nato-
miast w krajach skandynawskich liczba wizyt jest 
znacznie mniejsza i nie przekracza zwykle 10–12 
wizyt dziennie. Z porad lekarskich istotnie częściej 
korzystają kobiety niż mężczyźni, co pokazują pro-
wadzone przez nas badania [6] i o czym donoszą 
inni autorzy [7]. według Mcwhinneya [7] 75–80% 
pacjentów przynajmniej raz w roku odwiedza swo-
jego lekarza rodzinnego; natomiast według danych 
amerykańskich liczba ta jest nieco mniejsza i wy-
nosi 2/3 populacji pacjentów [5]. Liczba proble-
mów zgłaszanych przez pacjentów podczas jednej 
wizyty lekarskiej jest duża i wynosi od 1–7 proble-
mów (średnio 2,6 problemu), co wykazały już na-
sze wcześniejsze badania [6].

Badania w pełni potwierdzają również coraz 
większą zgłaszalność chorych z powodu chorób 
przewlekłych, a zwłaszcza takich chorób cywiliza-
cyjnych, jak nadciśnienie i cukrzyca. według da-
nych z National Center for Health Statistics w uSA 
nadciśnienie jest zdecydowanie najczęstszą cho-
robą, z którą zgłaszają się pacjenci do lekarza ro-
dzinnego, cukrzyca znajduje się natomiast na wy-
sokim trzecim miejscu [8]; według innych danych 
[9], nadciśnienie i cukrzyca zajmują pierwsze i dru-
gie miejsce, stanowiąc odpowiednio: 8,4 i 3,4% 

wszystkich porad lekarskich udzielanych w prak-
tyce lekarza rodzinnego. Niepokoi natomiast fakt 
drastycznie spadającej liczby wizyt domowych le-
karzy rodzinnych, co być może wynika z przecią-
żenia ich coraz większą liczbą spraw administracyj-
nych i orzeczniczych/socjalnych, które podnoszą 
w czasie wizyty sami pacjenci, a także lawinowo 
narastającą obowiązkową sprawozdawczością za-
równo papierową, jak i elektroniczną wymaganą 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Wnioski

Trudno jest stworzyć w ramach statystyki wy-
mierny obraz zagadnień i problemów, z którymi 
boryka się lekarz rodzinny w swojej codziennej 
pracy. Obok ostrych zachorowań o charakterze in-
fekcyjnym i urazowym, coraz większy odsetek po-
rad stanowią choroby przewlekłe, spośród których 
dominuje: nadciśnienie, cukrzyca, schorzenia ukła-
du kostno-stawowego oraz choroby serca i ukła-
du krążenia. ważną częścią pracy lekarza rodzin-
nego są też niewątpliwe ogólne badania lekarskie 
bez rozpoznania choroby i działania prewencyjne, 
a także radzenie sobie z dolegliwościami bez ana-
tomopatologicznego podłoża, co jest szczególnie 
ważne w aspekcie ciągłości opieki, którą lekarz ro-
dzinny sprawuje nad pacjentem oraz holistycznego 
wymiaru jego działań.

Tabela 4. Udział procentowy poszczególnych rodzajów wizyt w populacji 2500 pacjentów praktyki  
lekarza rodzinnego

Rodzaj wizyty Udział w %

Schorzenia ostre 10–15

Schorzenia przewlekłe 50–55

Ogólne badanie lekarskie, dolegliwości bez anatomopatologicznego podłoża 15–20

Badania bilansowe dzieci i młodzieży, szczepienia, profilaktyka zdrowotna 10–15

Sprawy administracyjne (np. zaświadczenia o stanie zdrowia, wnioski sanatoryjne, 
rehabilitacyjne, wnioski o zaopatrzenie w środki pomocnicze, zasiłki itp.)

10–15

Problemy socjalno-opiekuńcze 1–5
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