
   

Fundacja MY Pacjenci 
 
 
 

 
 

ul. Krępowieckiego 10/29, 01-456 Warszawa, tel. +48 690 677 446, info@mypacjenci.org, www.mypacjenci.org 

Warszawa, 21 sierpnia 2021 r. 

 

 

Ministerstwo Zdrowia 

ul. Miodowa 15 

00-952 Warszawa 

 

 

W imieniu Fundacji MY Pacjenci przekazujemy poniższe uwagi do projektu ustawy o jakości w opiece 
zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta: 

Jakość i bezpieczeństwo na każdym poziomie systemu ochrony zdrowia 

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy, jej celem ma być wdrożenie rozwiązań prawno-
organizacyjnych, które w sposób kompleksowy i skoordynowany będą realizowały priorytety polityki 
zdrowotnej w obszarze jakości. Projekt spełnia ten cel jedynie częściowo, ponieważ zaproponowane 
w nim rozwiązania zostały ograniczone wyłącznie do świadczeń szpitalnych, z pominięciem jakości 
i bezpieczeństwa w lecznictwie otwartym. Takie ograniczenie stanowi istotną lukę projektu, jako że 
zdecydowana większość świadczeń zdrowotnych jest udzielana poza szpitalami. Od wielu lat w debacie 
publicznej słusznie podkreśla się konieczność przeniesienia środka ciężkości systemu ochrony zdrowia 
w kierunku leczenia ambulatoryjnego.  

Podstawowym założeniem ustawy powinna być jakość w całym systemie ochrony zdrowia. 
Projektowane przepisy powinny tworzyć całościowe ramy służące zapewnieniu bezpieczeństwa 
pacjentom oraz najwyższej jakości procesu leczenia na każdym etapie i na każdym poziomie systemu, 
w tym także poza szpitalami. Przy definiowaniu systemu jakości w ochronie zdrowia można odnieść się 
do sprawdzonych wzorców, takich jak rozwiązania przyjęte w Wielkiej Brytanii, gdzie od lat 
z powodzeniem działa system obejmujący monitorowanie oraz promowanie standardów jakości 
i bezpieczeństwa począwszy od świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej a skończywszy na 
wysokospecjalistycznym leczeniu szpitalnym.  

Monitorowanie jakości oraz premiowanie świadczeniodawców za wysoką jakość – potrzeba 
konkretnych rozwiązań opartych o naukowe źródła 

Monitorowanie i premiowanie jakości są bardzo pożądane, ale spełniają swoją rolę tylko tedy, jeżeli 
opierają się na mierzalnych i weryfikowalnych wskaźnikach, a nie są biurokratyczną "grą 
komputerową" i nie wprowadzają zachęt do działań mających na celu jedynie poprawę wskaźników 
zamiast poprawy opieki nad chorym (perverse incentives). Z projektu nie wynika, w jaki sposób wyniki 
monitorowania jakości będą wpływały na działalność podmiotów leczniczych i w jaki sposób zostaną 
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wykorzystane do informowania pacjentów i społeczeństwa o jakości systemu ochrony zdrowia oraz 
placówek medycznych. Nie jest też jasne, jak w praktyce ma wyglądać finansowe motywowanie 
świadczeniodawców do podnoszenia jakości (poza uzależnieniem finansowania ze środków 
publicznych od autoryzacji). Wprawdzie projekt ustawy o tym wspomina, jednak zdecydowanie 
brakuje konkretów.  Uniemożliwia to ocenę skutków proponowanej regulacji, szczególnie że projekt 
w wielu miejscach odwołuje się do aktów wykonawczych, których treści aktualnie nie znamy. 
W ustawie należy wskazać, że Minister Zdrowia ustalając wskaźniki i zasady monitorowania oraz 
publikowania informacji o jakości świadczeń powinien kierować się aktualną wiedzą naukową 
o przydatności i efektywności poszczególnych wskaźników.  

W ramach prac nad projektem ustawy należy rozważyć wprowadzenie dodatkowego systemu 
monitorowania jakości pod względem takich kryteriów jak czas leczenia, koordynacja i kompleksowość 
opieki (np. połączenie leczenia szpitalnego z rehabilitacją), skuteczność diagnostyki i programów 
profilaktycznych, powrót pacjenta do pracy w określonym terminie i inne rozwiązania. Wysoka jakość 
powinna być premiowana niezależnie od tego czy dana jednostka posiada akredytację czy nie. 
W ustawie powinny zostać skatalogowane różnorodne sposoby i mechanizmy premiowania i zachęt 
finansowych, w tym również oparte na danych z rejestrów medycznych. Takie rozwiązania występują 
obecnie w aktualnych przepisach, natomiast brakuje jednolitego, spójnego podejścia do nich na 
poziomie ustawowym. 

Aby system jakości i bezpieczeństwa był skuteczny i stanowił kompletną całość konieczne jest 
pochylenie się nad strategią wdrażania jakości, której w ustawie brakuje. Nie wszystkie rozwiązania 
wymagają nowych regulacji ustawowych, należy poszukać rozwiązań w już istniejących procedurach, 
rejestrach, standardach. 

Autoryzacja – potrzeba ustalenia celu procesu, jego związku z innymi procedurami oraz roli NFZ 

Projekt nie pozwala na ocenę warunków, które będą wymagane w procesie autoryzacji, a tym samym 
dodatkowych środków, które podmioty będą musiały przeznaczyć na jej uzyskanie. Nieprzekonujące 
jest ponadto utworzenie dwóch instytucji autoryzacji oraz akredytacji i generowanie podwójnych 
kosztów z tego tytułu. Wyjaśnienia wymaga także na czym miałaby polegać dodana wartość 
autoryzacji, skoro warunki wymagane od świadczeniodawców powinny być weryfikowane na etapie 
wpisu podmiotu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, a także na etapie 
kontraktowana usług przez NFZ. Ocena świadczeniodawcy powinna odbywać się już przy rejestracji 
podmiotu leczniczego i następnie spełnienie warunków prowadzenia działalności powinno być 
regularnie sprawdzane. Nie jest jasne, dlaczego potrzebna jest ocena przez płatnika, której dokonuje 
on przy zawieraniu umowy/kontraktu a następnie jeszcze autoryzacja. Należy uporządkować przepisy 
w taki sposób, by zaczynając od rejestracji podmiotów wykonujących działalność leczniczą nie 
powtarzać tych samych czynności administracyjnych i nie powiększać biurokracji.  Powierzenie jednej 
instytucji roli płatnika oraz podmiotu udzielającego autoryzacji i akredytacji wydaje się niewłaściwe. 
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Kumulacja przez NFZ zbyt wielu ról w systemie ochrony zdrowia może dać efekt odwrotny od 
zamierzonego. Istnieje też obawa czy rola NFZ jako regulatora, podmiot monitorujący jakość, 
udzielający akredytacji i płatnika publicznego nie powoduje swoistego konfliktu interesów. Oczywiście 
doświadczenie NFZ i zgromadzone przez Fundusz dane są nie do przecenienia, jednak wydaje się, 
że miejsce płatnika bardziej zasadne jest przypisanie nowych zadań do Ministerstwa Zdrowia lub 
podległych instytucji lub agencji. 

Zwraca też uwagę, że propozycja powierzenia NFZ kolejnych zadań została przedstawiona bez 
określenia dodatkowych źródeł ich finansowania. Ponieważ koszty własne płatnika są już bardzo 
ograniczone, nowe zadania spowodują trudności w wykonywaniu zadań dotychczasowych i najbardziej 
prawdopodobnym efektem działań projakościowych będzie stworzenie kolejnego systemu 
informatycznego, do którego świadczeniodawcy będą zobowiązani wprowadzać kolejne dane, 
sprawozdania itp. Takie działania nie powodują poprawy jakości, ponieważ monitorowanie jakości nie 
może opierać się wyłącznie na rozbudowanej sprawozdawczości. Bez odpowiednich zasobów ludzkich, 
badań terenowych i eksperckiej analizy danych nie da się formułować użytecznych wniosków i zaleceń 
dotyczących jakości i bezpieczeństwa leczenia.  

Rejestrowanie i raportowanie zdarzeń niepożądanych – potrzeby prawdziwy system no-fault 
sprzyjający kulturze zgłaszania zdarzeń i wyciągania wniosków na przyszłość 

Wprowadzenie rejestru zdarzeń niepożądanych jest dobrą propozycją, ale zastrzeżenia budzi 
nieokreśloność wykorzystania i publikowania danych o tych zdarzeniach. Z projektu wynika, 
że w corocznych raportach powinny znaleźć się informacje o liczbach i rodzajach zdarzeń 
niepożądanych. Taka informacja jest bardzo niewystarczająca, ponieważ w odbiorze społecznym 
i odbiorze większości osób wykonujących zawody medyczne zdarzenia niepożądane są powodowane 
błędami ludzkimi i nie powinny w ogóle mieć miejsca. Obowiązek publikowania liczb szybko 
spowoduje, że zdarzeń niepożądanych "nie będzie". Dostępna publicznie ocena jakości placówek 
medycznych powinna być sumarycznym efektem uwzględnienia wielu elementów poprzez analizę 
danych.  

Wprowadzenie zasady no-fault należy uznać za fundament skutecznego systemu monitorowania 
zdarzeń niepożądanych. Projektowane przepisy nie dają jednak jednoznacznej odpowiedzi na temat 
zasad odpowiedzialności personelu w przypadku dokonania zgłoszenia. Wątpliwości budzi fakt, 
że w przepisach ustawy nie uwzględniono postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej 
(określenie „postępowanie dyscyplinarne” nie jest odpowiednio precyzyjne). W ustawie wprowadza 
się zasadę niewszczynania postępowań, „chyba że w wyniku prowadzonej analizy przyczyn źródłowych 
zdarzenie to okaże się czynem popełnionym umyślnie”, jednak trudno określić, kto jest jej adresatem 
i jak w praktyce ma on funkcjonować, skoro dla organów takich jak prokuratura jedynym sposobem 
zbadania przyczyny zdarzenia jest właśnie wszczęcie postępowania, przepisy nie przewidują w ich 
przypadku trybu „analizy przyczyn źródłowych”, ponieważ ta analiza jest realizowana w podmiocie, 
w którym doszło do zdarzenia. Przepis należy doprecyzować w taki sposób, by system no-fault służył 
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budowaniu kultury zgłaszania i analizy zdarzeń niepożądanych, czego nie uda się osiągnąć w przypadku 
obawy personelu przed negatywnymi konsekwencjami zgłoszeń. 

Niewątpliwie jedną z podstaw funkcjonowania rejestru powinien być obiektywizm oraz poufność 
danych wynikających z rejestru zdarzeń niepożądanych, w tym zapewnienie braku sankcji w związku 
ze zgłaszaniem tych zdarzeń. Dlatego wprowadzenie ustawy o jakości powinno być połączone 
z oczekiwanymi zmianami w systemie odszkodowań za zdarzenia niepożądane związane z leczeniem. 
Połączenie możliwości sprawnego uzyskania odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu z ochroną 
zgłaszających zdarzenia niepożądane stworzy możliwość rzetelnego zgłaszania i wiarygodnej analizy 
tych zdarzeń oraz poprawy bezpieczeństwa pacjentów. 

Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych oraz niezgodności z SOP jako prawo pacjenta 

Projektowane przepisy dotyczące wewnętrznego systemu zapewnienia jakości w szpitalu nie 
uwzględniają możliwości dokonywania zgłaszania niezgodności z SOP oraz zgłaszania zdarzeń 
niepożądanych przez pacjentów. Katalog osób uprawnionych do dokonywania tych zgłoszenia 
powinien zostać rozbudowany, a prawo do dokonywania zgłoszeń powinno zostać zapisane w ustawie 
jako prawo pacjenta, podobnie jak ma to miejsce obecnie w przypadku niepożądanych działań leków.  

Zgłoszenia działań niepożądanych oraz niezgodności z SOP do płatnika zaprzecza idei ciągłej poprawy 
jakości w ramach danej organizacji. Niesie duże ryzyko wprowadzenia konsekwencji wobec 
świadczeniodawcy, czego ostatecznym efektem będzie niechęć do prowadzenia działań 
zgłoszeniowych w ramach danego podmiotu. Nie sprzyja budowaniu kultury poprawy jakości, opierając 
się na rozwiązaniach sankcyjnych, podatnych na manipulację. 

Badanie opinii i doświadczeń pacjentów – potrzebna większa elastyczność oraz włączenie 
przedstawicieli organizacji pacjentów  

W projekcie ustawy słusznie podkreśla się konieczność uwzględnienia „konsumenckiego” wymiaru 
jakości, tj. opinii i doświadczeń pacjentów. Zaproponowane regulacje nie zapewniają jednak 
odpowiedniego poziomu elastyczności, który pozwoliłby na efektywne przeprowadzenie badań opinii 
pacjentów i uzyskanie wiarygodnych wyników. Zamiast sztywnych zasad dot. wypełniania ankiet po 
zakończeniu hospitalizacji powinna zostać wprowadzona możliwość wyrażenia przez pacjentów opinii 
także w trakcie lub w ostatnim dniu pobytu. Powinna istnieć również opcja powrotu do 
kwestionariusza oraz wypełnienia kolejnego kwestionariusza po jakimś czasie. Dzięki temu wyniki 
badań będą nie tyko pełniejsze, ale i będą cechowały się większym obiektywizmem. Pacjent w dniu 
wypisu, z obawy, może udzielić niepełnych informacji. Ponadto, niepożądane skutki leczenia, mogą 
ujawnić się kilka dni po pobycie, np. zakażenie rany, trudności z gojeniem się rany, przetoki. Należy 
także przewidzieć w przepisach mechanizm, w ramach którego świadczeniodawca mógłby odnieść się 
do oceny pacjenta. W przypadku formularzy elektronicznych taka możliwość dwustrunnej komunikacji 
mogłaby istnieć nawet jeśli formularze byłyby wypełniane anonimowo. 
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Formularz ankiety badania opinii i satysfakcji pacjenta powinien zostać opracowany we współpracy 
z organizacjami pacjentów. Badanie dotyczy opinii i doświadczeń pacjentów, w związku z tym 
wskazane byłaby zaangażowanie ich w tworzenie narzędzia badawczego, z uwzględnieniem informacji, 
co jest ważne w ocenie jakości z ich punktu widzenia. Kwestionariusze powinny być dostosowane do 
zakresu i specyfiki udzielanych świadczeń, np. inny zakres danych będzie adekwatny w przypadku 
leczenia w trybie jednodniowym, odmienny na oddziale położniczym, a jeszcze inny w przypadku 
dłuższych pobytów związanych np. ze skomplikowanymi procedurami chirurgicznymi. Poza tym należy 
wziąć pod uwagę sposób wypełnienia ankiety, czy będzie ona dostępna w wersji elektronicznej czy 
również w formie papierowej. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Fundację MY Pacjenci, 
liczna grupa pacjentów nie używa Internetowego Konta Pacjenta i ma problem z korzystaniem 
z elektronicznych rozwiązań1. 

Projekt ustawy przewiduje obowiązek publikowania informacji o wynikach badań opinii i doświadczeń 
pacjentów w corocznych raportach jakości. Niezależnie od takich indywidualnych raportów, dane 
dotyczące jakości i bezpieczeństwa powinny być również zbierane i agregowane na poziomie 
centralnym, z możliwością ich przeglądania przez pacjentów z uwzględnieniem różnych kryteriów, 
w formie porównywarki świadczeniodawców. Należy w tym celu rozważyć dalszą rozbudowę portalu 
zdrowedane.pl.  

Udział pacjentów w ciałach decyzyjnych w ochronie zdrowia 

Należy także zwrócić uwagę na potrzebę zapewnienia reprezentacji pacjentów w ciałach decyzyjnych, 
które mają zostać powołane na mocy ustawy, w tym w Radzie Akredytacyjnej i Radzie Rejestrów 
Medycznych. Perspektywa pacjentów może być pomocna i stanowić ważny wkład m.in. przy 
opracowywaniu standardów akredytacyjnych. Ponadto standardy akredytacyjne oraz wzory 
formularzy powinny być przedmiotem konsultacji publicznych przed publikacją ich ostatecznych wersji.  

Nowy system kompensacji szkód medycznych – krok w dobrym kierunku, jednak potrzebne zmiany 

Proponowany system kompensacji szkód wynikających ze zdarzeń medycznych jest istotną poprawą 
w stosunku do funkcjonującego obecnie systemu wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach 
medycznych, ale odziedziczył po nim niewłaściwą definicję zdarzenia medycznego, w której nadal do 
przyznania rekompensaty konieczne jest stwierdzenie nieprawidłowego postępowania. W efekcie 
komisje nadal będą musiały wypowiadać się co do prawidłowości postępowania, nie mając do tego 
wystarczających informacji i bez udziału stron. Jest to błędne podejście, oparte na założeniu, że każda 
albo prawie każda szkoda na zdrowiu związana z leczeniem jest powodowana nieprawidłowym 
postępowaniem, choć w rzeczywistości większość zdarzeń niepożądanych ma miejsce pomimo 
postępowania zgodnego z wymaganiami i że odszkodowanie należy się tylko wtedy, kiedy uda się 
wykazać (według projektu "z wysokim prawdopodobieństwem"), że szkoda była efektem 
nieprawidłowego postępowania. Ogranicza to bardzo szanse na uzyskanie rekompensaty, która 

                                                           
1 https://mypacjenci.org/wp-content/uploads/2021/02/INFORMACJA-PRASOWA-korzystanie-z-IKP-badanie-
og%C3%B3lnopolskie-z-komentarzem-Fundacji.pdf  

https://mypacjenci.org/wp-content/uploads/2021/02/INFORMACJA-PRASOWA-korzystanie-z-IKP-badanie-og%C3%B3lnopolskie-z-komentarzem-Fundacji.pdf
https://mypacjenci.org/wp-content/uploads/2021/02/INFORMACJA-PRASOWA-korzystanie-z-IKP-badanie-og%C3%B3lnopolskie-z-komentarzem-Fundacji.pdf
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powinna mieć miejsce, jeżeli do szkody doszło i szkodę (uszczerbek na zdrowiu) spowodowało 
zdarzenie niepożądane, czyli zdarzenie, które w normalnym przebiegu leczenia nie powinno się 
wydarzyć. Dla większej jasności terminologii można zdarzenia powodujące szkodę na zdrowiu nazwać 
"wypadkami medycznymi" lub „zdarzeniami niepożądanymi”. Przedmiotem postępowania przed 
komisją powinna być analiza, czy wystąpiła szkoda/krzywda, czy pomiędzy zdarzeniem a tą 
szkodą/krzywdą występuje związek przyczynowo oraz jaki jest odpowiedni wymiar rekompensaty 
z tytułu tego zdarzenia, a nie czy zdarzeniu można było zapobiec i czy doszło do nieprawidłowości. 
Takie podejście byłoby zgodne z dobrze już sprawdzonym i doświadczonym systemem odszkodowań 
bez dowodzenia winy funkcjonującym w Szwecji, gdzie odszkodowania należą się za szkody na zdrowiu, 
do których w normalnym przebiegu leczenia nie powinno dojść.  

Wątpliwości budzi zaproponowana wysokość rekompensaty w postępowaniu przed komisją przy 
Rzeczniku Praw Pacjenta. Minimalne i maksymalne kwoty rekompensat powinny być ustalone w taki 
sposób, aby postępowania przed komisją stanowiły rzeczywistą alternatywę dla postępowań 
sądowych. Dlatego też zaproponowany w projekcie ustawy poziom maksymalnej rekompensaty 
w przypadku śmierci pacjenta wynoszący jedynie 100.000 zł wydaje się bardzo niski i powinien zostać 
podwyższony. Obecnie w postępowaniach przed wojewódzką komisją maksymalna kwota, o którą 
w takim przypadku może wystąpić wnioskodawca, wynosi 300.000 zł i nie ma powodów, aby w nowej 
ustawie ten limit obniżać, szczególnie że ostateczna kwota i tak będzie ustalana przez komisję 
w oparciu o całokształt okoliczności sprawy. Aby uniknąć długotrwałych postępowań sądowych 
w szczególnie ciężkich przypadkach komisja powinna mieć możliwość przyznania rekompensaty na 
wyższym poziomie niż zaproponowane w projekcie. 

Jeśli chodzi o tryb przyznawania rekompensat to w naszej ocenie zmiany wymaga mechanizm 
przewidujący, że brak złożenia oświadczenia o rezygnacji ze świadczenia kompensacyjnego powoduje 
automatyczne zrzeczenie się roszczeń mogących wynikać ze zdarzenia medycznego w zakresie szkód, 
które ujawniły się do dnia złożenia wniosku. Tego rodzaju automatyzm działałby na niekorzyść 
pacjenta, dlatego proponujemy, aby zrzeczenie się roszczeń następowało w formie pisemnego 
oświadczenia pacjenta w związku z przyjęciem rekompensaty przyznanej przez komisję.  

Kolejnym mankamentem projektu w zakresie postępowania w sprawie rekompensaty za zdarzenia 
medyczne jest zawężenie kręgu osób, które mogą reprezentować wnioskodawcę, co powoduje brak 
możliwości skorzystania z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Należy zwrócić uwagę, że 
postępowanie przed komisją to postępowanie administracyjne, do którego będzie stosować się 
przepisy KPA, dlatego zarówno na etapie składania wniosku jak i na etapie postępowania 
odwoławczego pacjentowi nie powinno się odgórnie odbierać prawa do skorzystania z fachowej 
pomocy. 

Nieuzasadnione wydaje się także wyłączenie możliwości wykorzystania materiału dowodowego 
zebranego w sprawie przed komisją dla celów innych postępowań. Jeśli w toku postępowania 
zostanie przekazana komisji określona dokumentacja lub pisemne wyjaśnienia podmiotu leczniczego, 
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to pacjent powinien móc takie dowody wykorzystać w postępowaniu odszkodowawczym, jeśli nie 
uzyska rekompensaty przed komisją. 

Złym rozwiązaniem jest również wprowadzenie wymogu złożenia przez wnioskodawcę wniosku wraz 
z oświadczeniem pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Wniosek 
zawiera uzasadnienie, w którym wnioskodawca podaje informacje, które bardzo często będą miały 
charakter ocenny. Wystąpienie z wnioskiem, nawet bezzasadnym, nie powinno wiązać się 
z negatywnymi konsekwencjami. Ocena zasadności wniosku leży w gestii komisji, wnioskodawca nie 
może, składając wniosek, obawiać się, że w razie negatywnego zweryfikowania podanych we wniosku 
informacji spotka go za to odpowiedzialność karna. 

Słusznie przyjęto w projekcie ustawy, że postępowanie przed komisją o wypłatę rekompensaty nie 
powinno się toczyć, jeśli inne postępowanie o odszkodowanie lub zadośćuczynienie jest w toku lub 
zostało prawomocnie zakończone. Nie jest jednak uzasadnione obligatoryjne umorzenie 
postępowania w przypadku dokonania wypłaty przez ubezpieczyciela. Często taka wypłata może 
mieć bowiem charakter symboliczny i nie powinna w żadnym wypadku pozbawiać wnioskodawcy 
możliwości zwrócenia się do komisji. Fakt wypłaty przez ubezpieczyciela (lub świadczeniodawcę) 
powinien zostać jedynie uwzględniony przy ustalaniu wysokości rekompensaty.  

Zgodnie z projektem na wniosek pacjenta w rozstrzygnięciu o zdarzeniu medycznym można wskazać, 
czy zdarzenie spowodowało poważne następstwa zdrowotne. W naszej ocenie takie zaświadczenie 
powinno być wydawane pacjentowi z urzędu, jeśli zaistnieją ku temu przesłanki. Należy również 
uregulować przypadek, w którym po okresie wskazanym w zaświadczeniu poważne następstwa nadal 
występują. Powinna istnieć możliwość przedłużenia okresu obowiązywania zaświadczenia, jeśli 
pierwotne zaświadczenie było wydane na zbyt krótki okres.   

Rejestry medyczne – potrzebne systemowe podejście i otwarty dostęp do anonimowych danych 

Zaprezentowane zmiany dotyczące rejestrów medycznych zasadniczo zasługują na poparcie, konieczne 
jest jednak systemowe podejście do rejestrów medycznych, z priorytetowym uwzględnieniem 
integracji już istniejących narzędzi i analizami ilu i jakich rejestrów potrzebujemy, żeby dane 
odpowiadały potrzebom oceny jakości i bezpieczeństwa. Konieczne jest również zapewnienie narzędzi 
służących kontroli jakości danych pod kątem ich rzetelności, spójności, kompletności i aktualności. 
Tylko w ten sposób będzie można te dane poddawać analizom i wyciągać z nich prawdziwe wnioski. 
Należy również szerzej otworzyć dostęp do zanonimizowanych danych dla podmiotów publicznych 
i prywatnych na potrzeby badań naukowych i projektów badawczo-rozwojowych takich jak np. 
budowa systemów opartych na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym czy też udoskonalenie lub 
opracowanie nowych rozwiązań terapeutycznych i diagnostycznych.  

Uregulowanie kwestii systemowego monitorowania jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych 
poprawi skuteczność diagnostyki i leczenia, przez systematyczną ocenę klinicznych wskaźników jakości.  
Projekt ustawy nie precyzuje jednak, w jaki sposób zmiany dotyczące rejestrów medycznych (poza 
przekazywaniem danych do Narodowego Funduszu Zdrowia) mają wpływać na jakość i jakie narzędzia 
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Fundusz będzie miał aby na nią wpływać, szczególnie w odniesieniu do podmiotów, które nie posiadają 
umów z NFZ.   

Konieczność dalszych prac nad projektem i ponownych konsultacji ustawy wraz z kompletem 
przepisów wykonawczych 

Powyższe uwagi nie wyczerpują wszystkich zagadnień wymagających dalszej debaty i pogłębionej 
refleksji w kontekście przedstawionego projektu ustawy. Pełna ocena rozwiązań zaproponowanych 
w projekcie ustawy jest bardzo utrudniona ze względu ogólne zapisy ustawy i liczne odniesienia do 
aktów wykonawczych, m.in. w zakresie zasad i trybu monitorowania jakości świadczeń, minimalnych 
wymogów wewnętrznego systemu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa oraz minimalnych kryteriów 
przyznania świadczenia kompensacyjnego. Ustawa powinna być w wielu miejscach bardziej 
szczegółowa. Jeżeli uregulowanie krytycznych kwestii, np. wskaźników jakości ma odbyć się poprzez 
rozporządzenia, to projekty tych rozporządzeń powinny być, zgodnie z dobrą praktyką legislacyjną 
załączone do projektu ustawy. Projekt wymaga również gruntownego przeglądu i poprawek 
legislacyjnych, Uważamy, że po tych poprawkach ustawa powinna zostać poddana ponownym 
konsultacjom publicznym łącznie z projektami aktów wykonawczych, co pozwoli na jej pełną analizę 
i ocenę.  

Prace nad regulacjami dotyczącymi jakości w ochronie zdrowia i konsultacje z zainteresowanymi 
podmiotami powinny być kontynuowane, aby projektowane przepisy spełniły zakładany cel poprawy 
jakości leczenia. Uważamy, że także po uchwaleniu ustawy o jakości powinien być prowadzony 
regularny, coroczny przegląd wprowadzonych przez nią rozwiązań i w razie potrzeby powinny być 
wprowadzane stosowne korekty. 

Z poważaniem, 

 

 

Magdalena Kołodziej 
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