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Fundacja	 MY	 PACJENCI	 przedstawia	 rekomendacje	 zmian	 systemowych	 zwiększających	

bezpieczeństwo	pacjenta.	W	ramach	projektu	Razem	dla	Zdrowia	opracowano	raport	w	tym	

zakresie.	Wnioski	i	rekomendacje	przekazane	zostały	Ministerstwu	Zdrowia.	

	

Obecne	rozwiązania	dotyczące	odszkodowań	z	tytułu	zdarzeń	niepożądanych	nie	spełniają	oczekiwań	ani	

pacjentów,	 ani	 personelu	medycznego.	Niewielki	 odsetek	 spraw	 zgłaszanych	do	wojewódzkich	 komisji	

kończy	 się	 przyjęciem	proponowanych	 odszkodowań.	 Sprawy	 sądowe	w	 zakresie	 błędów	medycznych	

trwają	wiele	lat	i	wiążą	się	z	koniecznością	poniesienia	opłat	sądowych.	

	

Uzależnienie	 wypłaty	 odszkodowania	 od	 ustalenia	 winnego	 zdarzenia	 czyni	 ten	 system	 wybitnie	

nieefektywnym.	 Rekomendowane	 przez	 Fundację	 rozwiązania	 mają	 na	 celu	 zbudowanie	 kultury	

bezpieczeństwa,	 gdzie	 kluczowym	 celem	 jest	 naprawienie	 szkody	 pacjenta	 a	 także	 racjonalne	

wyciągniecie	 wniosków	 ze	 zdarzenia	 przez	 personel	 medyczny,	 by	 minimalizować	 ryzyko	 jego	

wystąpienia	w	przyszłości.	

„Zdarzenie	niepożądane	 jest	najczęściej	wynikiem	zbiegu	kilku	okoliczności,	 konieczność	obarczenia	 za	

nie	winą	 konkretnych	 osób	 czy	 osoby	 powoduje,	 że	 nie	 skupiamy	 się	 na	wyciąganiu	wniosków	 z	 tych	

sytuacji.	 Jednocześnie	 nie	 istnieje	model	 raportowania	 tych	 zdarzeń	 –	 taki,	 do	 którego	 zaufanie	 będą	

mieli	także	profesjonaliści	medyczni,	gdzie	zgłoszenie	zdarzenia	niepożądanego	nie	będzie	się	wiązało	z	

personalnym	obciążeniem	osoby	zgłaszającej”	–	uważa	Zofia	Małas,	Prezes	Naczelnej	Izby	Pielęgniarek	i	

Położnych.	

„Aktualny	 system	 naprawy	 szkód	 konfliktuje	 pacjenta	 ze	 świadczeniodawcą	 i	 nie	 skupia	 się	 na	

naprawieniu	szkody,	której	doznał	pacjent.	Doświadczenia	innych	państw	jasno	wskazują,	że	najbardziej	

istotną	 kwestią	 jest	 szybkie	 i	 efektywne	 zaopiekowanie	 się	 pacjentem,	 który	 doznał	 szkody.	

Potrzebujemy	 zbudowania	 systemu	 naprawiania	 szkód	 oraz	 oddzielenia	 kwestii	 odszkodowań	 od	

procesów	o	winie	–	podsumowuje	Profesor	Romuald	Krajewski,	wiceprezes	Naczelnej	Izby	Lekarskiej.							

	Część	 rekomendowanych	 rozwiązań	 została	 zaadresowana	 w	 przygotowywanej	 ustawie	 o	 jakości	 	 w	

opiece	zdrowotnej	 i	bezpieczeństwie	pacjenta	–	zostały	one	oznaczone	kolorem	zielonym	na	poniższej	

grafice:	



	

	

	

Część	 rekomendowanych	 rozwiązań	 została	 zaadresowana	 w	 przygotowywanej	 ustawie	 o	 jakości		 w	

opiece	zdrowotnej	 i	bezpieczeństwie	pacjenta.		 „Do	kwestii	bezpieczeństwa	pacjenta	 i	 jakości	odnoszą	

się	 także	 ustawy:	 o	 świadczeniach	opieki	zdrowotnej	 finansowanych	 ze	 środków	 publicznych	oraz	

planowana	tzw.	ustawa	o	wypadkach	medycznych,	która miałaby	zastąpić	obecny	model	pozasądowego	

dochodzenia	roszczeń	z	tytułu	zdarzeń	medycznych.	Projektowany	system	miałby	na	celu	uproszczenie	

postępowania	 -	 odstąpienie	 od	 ustalania	 szkody	 i	 krzywdy	na	 rzecz	 ustalenia	 uszczerbku	na	 zdrowiu	 i	

przyznaniu	 odszkodowania „–	 komentuje	 Beata	 Rorant,	 Dyrektor	 Departamentu	 Organizacji	 Ochrony	

Zdrowia	Ministerstwa	Zdrowia.				

	

„	 Pacjenci	mają	 głód	 informacji	 dotyczących	 jakości	 i	 bezpieczeństwa	 leczenia,	 a	 aktualnie	 nie	 istnieje	

rejestr	zdarzeń	niepożądanych,	na	podstawie	którego	mógłby	ocenić	które	placówki	 leczą	bezpiecznie.	

Pacjentom	 zależy	 na	 wsparciu	 w	 naprawieniu	 szkód	 powstałych	 w	 wyniku	 wypadków	 medycznych.	

Doświadczenia	 innych	 krajów	wskazują	 że	 pacjenci,	 u	 których	 naprawiono	 szkody	występują	 o	 niższe	

odszkodowania	lub	zupełnie	z	nich	rezygnują.”	–	podsumowuje	Ewa	Borek,	Fundacja	MY	Pacjenci.		



	

	

	

REKOMENDACJE	dotyczące	kierunków	zmian	systemowych	

zwiększających	bezpieczeństwa	pacjenta	

	

W	celu	zmiany	kultury	bezpieczeństwa	leczenia	w	placówkach	medycznych	na	otwartą	i	transparentną	w	

zakresie	 zgłaszania	 zdarzeń	 medycznych	 konieczne	 jest	 podjęcie	 jednoczasowo	 licznych	 działań	

systemowych	 i	 zmian	 legislacyjnych,	 które	 jeśli	 zostaną	 kompleksowo	 wdrożone	 i	 uzyskają	 społeczne	

poparcie,	mogą	w	efekcie	w	krótkim	czasie	doprowadzić	do	istotnej	poprawy	bezpieczeństwa	leczenia.	

Zmiany	 te	 poza	 projektem	 ustawy	 o	 jakości	 w	 ochronie	 zdrowia	 i	 bezpieczeństwie	 pacjenta	 powinny	

zostać	 zaadresowane	 także	 w	 wymagającej	 nowelizacji	 ustawie	 o	 prawach	 pacjenta.	 Potrzebujemy	

wprowadzenia	 w	 Polsce	 kultury	 bezpieczeństwa	 leczenia.	 Ustawa	 o	 jakości	 w	 ochronie	 zdrowia	 jest	

krokiem	 w	 tym	 kierunku,	 wymaga	 jednak	 uzupełnienia	 o	 legislację	 dotyczącą	 naprawy	 szkód	 oraz	

tworzenia	 rankingów	 świadczeniodawców	 na	 podstawie	 rzetelnych	 danych	 publicznych	 na	 temat	

zdarzeń	medycznych.		

	

NAPRAWA	SZKÓD	JAKO	PRIORYTET	

	

W	 celu	 przywrócenia	 zdrowia	 pacjentom,	 u	 których	 w	 procesie	 leczenia	 doszło	 do	 zdarzenia	

niepożądanego,	 należy	 stworzyć	 system	 umożliwiający	 im	 bezpłatny	 dostęp	 do	 specjalistycznej	

pomocy	medycznej,	aby	skutecznie	doprowadzić	do	poprawy	ich	stanu	zdrowia.			

Z	uwagi	na	przyczynę	pogorszenia	stanu	zdrowia	pacjenta,	u	którego	doszło	do	zdarzenia	niepożądanego	

należy	 rozważyć	 wprowadzenie	 regulacji	 prawnych	 określających	 preferencyjne	 warunki	 dalszego	

leczenia	i	rekonwalescencji,	w	tym	m.in.	wdrożenie	szybkiej	ścieżki	diagnostyki	i	leczenia,	objęcie	opieką	

koordynatora,	 który	 pokieruje	 leczeniem	 lub	 rehabilitacją	 w	 sposób	 eliminujący	 istniejące	 bariery	 w	

dostępie	do	świadczeń	zdrowotnych.	

Ponadto	 należy	 utworzyć	 ośrodki	 referencyjne,	 specjalizujące	 się	 w	 pomocy	 pacjentom	 –	 ofiarom	

wypadków	medycznych	i	zajmujących	się	usuwaniem	szkód,	do	których	doszło	w	innych	placówkach.	

W	Funduszu	Wypadków	Medycznych	powinny	zostać	wyodrębnione	na	ten	cel	środki	przeznaczone	na	

naprawę	szkód	powstałych	w	wyniku	zdarzeń	niepożądanych.		



	

	

	

ODSZKODOWANIA	ZA	WYPADKI	MEDYCZNE	

	

Ważne	 jest,	 żeby	 ofiary	 wypadków	 medycznych	 otrzymały	 odszkodowanie	 sprawnie	 i	 nie	 musiały	

długo	na	nie	czekać,	w	związku	z	czym	należy	zmienić	system	uzyskiwania	odszkodowań	za	wypadki	

medyczne,	aby	zapewnić,	że	rekompensata	uzyskiwana	przez	pacjenta	mogła	pokryć	dodatkowe	wydatki	

związane	z	leczeniem	naprawczym.	Jednocześnie	należy	dążyć	do	racjonalizacji	wysokości	rekompensat	

oraz	 stworzenie	 rozwiązań	 prawnych,	 które	 zapewniłyby	 ich	 finansowanie	 z	 Funduszu	 Wypadków	

Medycznych.	

ZGŁASZANIE	ZDARZEŃ	NIEPOŻĄDANYCH	

	

Zgłaszanie	 zdarzeń	 niepożądanych	 powinno	 się	 odbywać	 w	 sposób	 poufny,	 ale	 nie	 anonimowy.	

Możliwość	 zgłaszania	 informacji	 o	 zdarzeniach	 niepożądanych	 (także	 online,	 bezpośrednio	 do	

centralnego	 urzędu	 prowadzącego	 rejestr	 zdarzeń	 niepożądanych)	 powinni	 mieć	 pacjenci	 lub	 ich	

przedstawiciele	ustawowi,	a	także	personel	i	dyrekcja	danego	zakładu	leczniczego.			

	

MONITOROWANIE	SKUTECZNOŚCI,	BEZPIECZEŃSTWA	I	JAKOŚCI	LECZENIA	W	SZPITALACH	

Należy	wprowadzić	 obowiązkowy	 system	 analizy	 zdarzeń	 niepożądanych	 przez	 personel	 placówek	

medycznych.	 W	 tym	 zakresie	 we	 wszystkich	 placówkach	 medycznych	 powinny	 istnieć	 dedykowane	

zespoły	 zajmujące	 się	 badaniem	 przyczyn	 zdarzeń	 niepożądanych,	 które	 będą	 odpowiedzialne	 za	

wdrożenie	konkretnych	procedur	naprawczych,	mających	na	celu	zminimalizowanie	ryzyka	wystąpienia	

zdarzenia	 w	 przyszłości.	 Ponadto	 w	 placówkach	 medycznych	 powinny	 funkcjonować	 zespoły	

monitorujące	 wskaźniki	 skuteczności	 i	 jakości	 leczenia	 i	 podejmujące	 działania	 w	 kierunku	 ich	

systematycznego	wzrostu.		

	

REJESTR	ZDARZEŃ	NIEPOŻĄDANYCH	

	

Powinien	 powstać	 osobny,	 na	 bieżąco	 aktualizowany	 i	 publicznie	 dostępny	 rejestr	 zdarzeń	

niepożądanych	do	których	doszło	w	poszczególnych	podmiotach	leczniczych,	a	pacjenci	powinni	mieć	

dostęp	do	informacji	ile	i	jakich	zdarzeń	niepożądanych	miało	miejsce	w	ostatnim	roku	w	placówce,	w	

której	 się	 leczą.	 Wszystkie	 placówki	 powinny	 mieć	 obowiązek	 zgłaszania	 informacji	 o	 zdarzeniach	

niepożądanych	do	centralnego	rejestru	zdarzeń	niepożądanych.		



	

	

W	przypadku	rejestrów	medycznych	prowadzonych	dla	celów	oceny	jakości	wprowadzenie	kompletnych	

danych	do	rejestru	powinno	stanowić	warunek	otrzymania	finansowania.	

	

RANKING	ŚWIADCZENIODAWCÓW	

	

Powinien	 powstać	 ogólnopolski	 ranking	 szpitali	 uwzględniający	 informacje	 o	 skuteczności,	

bezpieczeństwie	 i	 jakości	 leczenia	w	poszczególnych	placówkach	medycznych.	Pacjenci	powinni	mieć	

dostęp	do	informacji,	na	którym	miejscu	w	takim	rankingu	plasuje	się	szpital,	w	którym	udzielane	są	im	

świadczenia	zdrowotne	oraz	do	 informacji	o	tym,	w	której	placówce	najskuteczniej	 leczy	się	konkretną	

chorobę.	Pacjenci	w	oparciu	o	wystandaryzowane	formularze	powinni	oceniać	jakość	opieki	zdrowotnej	

w	placówkach,	w	których	się	 leczyli	 i	ocena	ta	powinna	być	elementem	ogólnej	oceny	placówki	 i	mieć	

wpływ	 na	 jej	 miejsce	 w	 rankingu	 świadczeniodawców.	 Konieczny	 jest	 jednak	 staranny	 i	 oparty	 na	

rzetelnych	danych	dobór	wskaźników	decydujących	o	rankingu.		

	

FINANSOWANIE	PODMIOTÓW	ZE	ŚRODKÓW	PUBLICZNYCH	

	

Szpitale,	 w	 których	 dochodzi	 do	 powtarzających	 się	 zdarzeń	 niepożądanych	 i	 które	 nie	 realizują	

skutecznie	programów	naprawczych,	nie	powinny	otrzymywać	finansowania	ze	środków	publicznych.	

Warunkiem	 wejścia	 do	 sieci	 szpitali	 gwarantującej	 dostępność	 finansowania	 ze	 środków	 publicznych	

powinno	 być	 także	 kryterium	 skuteczności,	 bezpieczeństwa	 i	 jakości	 leczenia	 określone	 według	

ustalonych	 i	 rzetelnych	metod,	 które	nie	mogą	powodować	unikania	 leczenia	 trudnych	 i	 związanych	 z	

dużym	ryzykiem	niepowodzenia	schorzeń	oraz	ograniczeń	dostępności	do	leczenia.		

	

	

	

	

.  

 



	

	

* * * 

 
Więcej	informacji	udziela:	

	

Ewelina	Nazarko	–	Ludwiczak		
e-mail:	ewelina.nazarko-ludwiczak@mypacjenci.org	
tel:	691	950	427	
 

 

 


