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World Patient Safety Day spotkanie warsztatowe na temat poprawy bezpieczeństwa pacjenta 

i personelu medycznego w ramach inauguracji Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta 

 
 

17 września 2019 r., inaugurując Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta, w Centrum 

Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia odbyło się spotkanie decydentów i beneficjentów 

opieki zdrowotnej, którego celem było określenie możliwości podjęcia działań dla poprawy 

bezpieczeństwa pacjenta i personelu medycznego oraz identyfikacja trwałych rozwiązań 

w zakresie poprawy jakości opieki nad pacjentem.  

 

W spotkaniu uczestniczyli: 

Sławomir Gadomski, Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia 

Grzegorz Błażewicz, Z-ca Rzecznika Praw Pacjenta 

Tomasz Młynarski, Z-ca Dyrektora Departamentu Prawnego RzPP 

Katarzyna Kozioł, Dyrektor Departamentu Postępowań Wyjaśniających RzPP 

Andrzej Matyja, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej 

Lech Kucharski, Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej 

Jerzy Radziszewski, Członek Okręgowej Rady Lekarskiej 

Jolanta Orłowska-Heitzman, Prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego 

Marek Konieczko, Prezes Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych 

Stanisław Maćkowiak, Prezes Federacji Pacjentów Polskich 

Danuta Adamek, Skarbnik Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

Rafał Niżankowski, Przewodniczący Rady Akredytacyjnej Ministra Zdrowia 

Monika Zientek, Członek Zarządu Polskiej Unii Organizacji Pacjentów „Obywatele dla Zdrowia” 

Halina Kutaj-Wąsikowska, Dyrektor CMJ 

Michał Bedlicki, Z-ca Dyrektora CMJ 

Barbara Kutryba, CMJ 

Magdalena Tomczyk, CMJ 

Aleksandra Banaszewska, CMJ 
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Minister Zdrowia, Pan Sławomir Gadomski, otwierając spotkanie, sformułował wyzwania, 

jakie stoją przed dzisiejszą opieką zdrowotną i podkreślił rolę programów akredytacji szpitali 

i podstawowej opieki zdrowotnej, które istotnie wpływają na systemową poprawę jakości 

świadczeń, bezpieczeństwa pacjenta i  personelu medycznego. 

 

W trakcie warsztatów i panelu dyskusyjnego uczestnicy spotkania dyskutowali o problemach 

z zapewnieniem bezpiecznej opieki wynikającej m.in. z braków personelu, obciążeń 

biurokratycznych, obaw personelu związanych ze zgłaszaniem i analizą zdarzeń 

niepożądanych oraz potrzeby szybkiej kompensacji szkody związanej z brakiem 

bezpieczeństwa opieki.  

 

Uczestnicy spotkania określili priorytety działania na najbliższe miesiące, będące propozycją 

skierowaną do Ministra Zdrowia w ramach inicjatywy poprawy bezpieczeństwa pacjenta 

i personelu medycznego w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Priorytety te dotyczą: 

 

1. Opracowania projektu założeń dla pozasądowego modelu kompensacji szkód 

bez orzekania o winie (system no-fault). 

 

2. Stworzenia warunków sprzyjających zgłaszaniu zdarzeń niepożądanych przez personel 

medyczny oraz wprowadzenie systemu monitorowania zdarzeń niepożądanych, 

którego celem będzie gromadzenie danych dotyczących liczby i rodzaju zdarzeń 

niepożądanych w systemie opieki oraz opracowywanie zaleceń minimalizacji ryzyka na 

poziomie krajowym. 

 
3. Zapewnienia jednolitego, wysokiego standardu wszystkich, krajowych klinicznych 

rejestrów jakości powoływanych decyzją ministra zdrowia – rejestry kliniczne powinny 

dostarczać trafnej informacji na temat jakości świadczeń udzielanych przez szczególne 

szpitale lub oddziały. 

 
4. Ograniczenia zbędnej biurokracji w zakresie dokumentacji medycznej. 

 
 

 


