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Modernizacja i poprawa efektywności 
szpitali – stanowisko PFSz

Polska Federacja Szpitali przesłała do Ministerstwa Zdrowia sta-
nowisko w konsultacjach społecznych na temat projektu ustawy 
MiPESz. Przekazała także propozycje kierunków reform systemu 

ochrony zdrowia oraz szczegółowe uwagi do tekstu projektu ustawy, 
jednakże z zastrzeżeniem o ich technicznym charakterze w kontekście 
stanowiska PFSz.
Stanowisko PFSz zostało przygotowane w ramach konsultacji 
wewnętrznych, w których udział wzięli przedstawiciele szpitali 
zrzeszonych, a także szpitali i organizacji współpracujących z PFSz. 
28 stycznia 2022 r. w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej odbyła się 
konferencja prasowa PFSz w sprawie projektu MiPESz. 

UZASADNIENIE

MODERNIZACJA I POPRAWA EFEKTYWNOŚCI SZPITALNICTWA
Pierwszym tematem projektu przedmiotowej ustawy jest modernizacja 
szpitalnictwa. W zapisach projektu nie znaleźliśmy rozwiązań w sposób 
istotny przyczyniających się do modernizacji, która polskim szpitalom jest 
bardzo potrzebna. W szczególności projekt nie zawiera zapisów o wsparciu 
transformacji energetycznej, cyfryzacji oraz automatyzacji, wprowadzania 
rozwiązań z obszaru rozszerzonej i sztucznej inteligencji, robotyki medycz-
nej, innowacyjnych metod diagnostyki i terapii, nowoczesnych rozwiązań 
w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim i organizacji szpitali, tworzenia 
ośrodków zarządzania ruchem pacjentów, opieki koordynowanej i opartej 

PFSz proponuje modernizację 
i poprawę efektywności szpitalnictwa 

poprzez tworzenie organizacji koordynowanych 
ochrony zdrowia konkurujących 

o wartość dla pacjenta.

»
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Stanowisko PFSz w sprawie projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa

na wyniku leczenia – a zatem kluczowych aspektów modernizacji. Drugim 
tematem przedmiotowej ustawy jest poprawa efektywności szpitalnictwa. 
W zapisach projektu obszar ten traktowany jest instrumentalnie poprzez 
nacisk na sprawozdawczość, kontrolę i egzaminowanie dyrektorów szpi-
tali, wybiórcze traktowanie uczelni prowadzących studia podyplomowe 
w obszarze zarządzania przydatne dla dyrektorów szpitali, mikrozarzą-
dzanie przez nową Agencję Rozwoju Szpitali (notabene w nazwie mającą 
wyłącznie rozwój), marginesowe traktowanie opieki koordynowanej oraz 
opartej o wartość dla pacjenta, kategoryzację szpitali na podstawie arbitral-
nie wybranych wskaźników o charakterze stricte fi nansowym, nacisk na 
redukcję kosztów, propozycje dotyczące kwalifi kacji osób nadzorujących 
szpitale będące w znacznej dysproporcji do wymagań wobec zarządzających 
szpitalami wraz z zapisami o braku odpowiedzialności tych osób za swoje 
działania, dewaluacja organów nadzoru i właścicielskich szpitali – zapisy te 
nie prowadzą do poprawy efektywności.

SZPITAL
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OGÓLNA ANALIZA ZAPISÓW PROJEKTU

Pozytywnie oceniamy zadanie Agencji Rozwoju Szpitali dotyczące wsparcia 
placówek w pozyskiwaniu pieniędzy unijnych. Z analizy dokumentu, z żadnego
jego przepisu ani z Oceny Skutków Regulacji nie wynika, by nakłady na szpi-
talnictwo miały znacząco wzrosnąć. Brak zwiększenia nakładów przy prze-
dłużającej się pandemii i wobec gwałtownego wzrostu kosztów, m.in. energii, 
gazu, leków i wynagrodzeń, pogorszy kondycję finansową szpitali. Przedłużanie 
zaniżonej wyceny świadczeń opieki zdrowotnej uniemożliwi szpitalom zakwa-
lifikowanym do kategorii A, B, C utrzymanie danej kategorii, prowadząc w dal-
szym etapie do obniżenia kategorii, a w konsekwencji przejęcia przez Agencję 
Rozwoju Szpitali zarządzania większością polskich szpitali. Projekt ustawy nie 
uwzględnia wskaźników jakości i efektów leczenia. Bazuje wyłącznie na wskaź-
nikach ekonomicznych, co stawia szpitale w roli przedsiębiorstw nastawionych 
na zysk. Sytuacja taka może skutkować unikaniem przez szpitale wykonywania 
procedur „nieopłacalnych”, generujących najwyższy deficyt i obniżeniem jako-
ści opieki nad pacjentami oraz sprzyjać tzw. kreatywnej księgowości. 
Za niekorzystne, a często wręcz destrukcyjne, należy wskazać m.in. zapisy 
projektu dotyczące minimalizowania roli organów założycielskich, określo-
nych w projekcie „podmiotami nadzorującymi”. Projekt odbiera samorządom
większość kompetencji, a w szczególności: zarządzanie własnym majątkiem,
współdecydowanie w tworzeniu planów rozwojowych i rozwojowo- 
-naprawczych, współdecydowanie o powoływaniu i odwoływaniu czy zmia-
nie kierownika podmiotu. Może prowadzić do nieuzasadnionej wymiany 
kierowników podmiotów szpitalnych, błędnego założenia dotyczącego 
dofinansowania wyłącznie zadłużonych podmiotów, stosunkowo niskich 
kompetencji nadzorców i zarządców, braku odpowiedzialności finansowej 
nadzorców i zarządców za podejmowanie niewłaściwych decyzji, a także 
nierównego traktowania podmiotów ministerialnych i samorządowych.
Dodatkowo projekt podważa zaufanie do uczelni wyższych kształcących 
w naszym kraju menedżerów szpitali oraz nie bierze pod uwagę studiów me-
nedżerskich innych niż MBA (np. DBA, doktoranckie), w tym także studiów
poza granicami Polski, nawet na najbardziej renomowanych uczelniach. 
Wątpliwości budzą również terminy kategoryzacji szpitali (co trzy lata) i kwa-
lifikacji do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń
(co cztery lata) oraz dat obowiązywania regionalnych map potrzeb zdrowot-
nych (co pięć lat) w kontekście tworzenia i konsekwentnej realizacji planów 
rozwojowych i naprawczo-rozwojowych. Za niezrozumiałe i niesprawiedliwe 
uważamy udzielanie bezzwrotnego wsparcia finansowego wyłącznie pod-
miotom zadłużonym, które – z różnych przyczyn – nie podejmowały lub nie 
mogły podejmować skutecznych działań poprawiających kondycję finansową 
szpitala. Przy tym założeniu szpitale, które stabilną sytuację finansową mają 

P omimo pandemii i braku pilotażu mi-
nister zdrowia z dniem 26 października 
2020 r. podpisał Rozporządzenie w spra-

wie zaleceń dotyczących standardu rachunku 
kosztów u świadczeniodawców, opublikowa-
ne w Dzienniku Ustaw w dniu 19 listopada 
2020 poz. 2045. Rozporządzenie weszło w życie 
z dniem 1 stycznia 2021 r. Ten krótki termin nie 
pozwolił szpitalom na przygotowanie się do tak 
znaczącej zmiany. Do 1 stycznia 2021 r. podmio-
ty lecznicze powinny były wprowadzić w polity-
kach rachunkowości, systemach księgowych, ka-
drowo-płacowych, magazynowych, aptecznych, 
blokach operacyjnych, SOR, OIOM i innych, 
co najmniej kilkaset nowych kont w układzie 
podmiotowo-funkcjonalnym, by przygotować 

Standard rachunku kosztów

dzięki wsparciu samorządów, w wyniku wieloletnich wyrzeczeń lub braku 
inwestycji z własnych środków itp. zostaną „ukarane” brakiem wsparcia 
finansowego za dbałość o własny majątek. Przy akceptacji krytycznej oceny 
systemu ochrony zdrowia, w szczególności wielości podmiotów właściciel-
skich szpitali, zapisy dotyczące Agencji Rozwoju Szpitali nie dają gwarancji 
na znaczącą poprawę sytuacji. Podstawą reformy powinno być wprowadze-
nie mechanizmów sprzyjających powstawaniu organizacji koordynowanej 
ochrony zdrowia konkurujących o wartość dla pacjenta. Takie organizacje, 
dzięki określonym zachętom ze strony płatnika, mogą działać np. w formie 
konsorcjów, co w efekcie odsunie kwestie własnościowe na drugi plan oraz 
pozwoli zrealizować cel, jakim powinna być opieka koordynowana obejmu-
jąca nie tylko szpitale, lecz także innych świadczeniodawców.
W ustawie na próżno jednak szukać zapisów dotyczących koordynowanej 
ochrony zdrowia, nie określa ona także zasad współpracy szpitali z POZ 
i AOS, ZOL i innymi elementami systemu ochrony zdrowia. Nie można 
wycinkowo reformować szpitalnictwa. System ochrony zdrowia to system 
naczyń połączonych. Ustawa mogła być szansą na rozwój koordynowanej 
ochrony zdrowia. To jest szansa i jedyna droga na poprawę – nawigatorzy 
pacjenta, koordynatorzy opieki, ośrodki zarządzania, ciągłość opieki, kon-
solidacja i efektywna alokacja zasobów, o czym pisaliśmy w uwagach PFSz 
i Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia do projektu 
ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.
Modernizacja i poprawa efektywności SZPITALNICTWA w naszym kraju 
nie może odbywać się bez współpracy ze szpitalami nienależącymi do 
systemu podstawowego zabezpieczenia, najczęściej o prywatnym modelu 
własnościowym, choć w wielu przypadkach świadczących usługi finansowane 
przez płatnika publicznego. Koncepcja organizacji koordynowanej ochrony 
zdrowia, którą proponujemy, pozwala na skorzystanie z potencjału tych 
podmiotów leczniczych oraz dostarczeniu konkretnych wartości dla pacjen-
tów. Projekt ustawy traktujemy jako kolejny etap debaty o reformie systemu 
ochrony zdrowia w naszym kraju po Ogólnopolskiej Debacie Wspólnie dla 
Zdrowia. Proponujemy powrót do trybu projektowania reform opierającym 
się na współpracy z kluczowymi uczestnikami na wszystkich etapach.
Wersja projektu ustawy po konsultacjach społecznych pokazana przez MZ 
w połowie maja 2022 r. zawiera generalnie niewielkie zmiany, a głównym 
postulatem PFSz, który został uwzględniony, jest rezygnacja z wymogu 
MBA na uczelni z kategorią B+ oraz dopuszczenie niektórych doktoratów 
jako ekwiwalentów MBA. Dyrektorzy szpitali zrzeszonych w PFSz, na czele 
z Małgorzatą Majer, członkiem Zarządu PFSz i prezes Zduńskowolskiego 
Centrum Medycznego, uczestniczyli w konferencji online z Adamem Nie-
dzielskim, ministrem zdrowia, podkreślając, że tego typu dyskusje powinny 
się odbywać na etapie koncepcyjnym projektu ustawy.   ■

plan kont zespołu 4 wg rozporządzenia oraz 
podzielniki kosztów wspólnych i klucze podzia-
łowe. Natomiast z uwagi na dużą liczbę procedur 
realizowanych w podmiotach leczniczych, ich 
wycena może być rozłożona w czasie.
Zgodnie z art. 31lc ust. 6 ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych „Świadczeniodawcy, którzy zawarli 
umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowot-
nej, są obowiązani do stosowania standardu 
rachunku kosztów” za wyjątkiem świadczenio-
dawców:
• nieobjętych zakresem podmiotowym usta-

wy z dnia 29 września 1994 r. o rachunko-
wości, tj. zwolnionych z obowiązku prowa-
dzenia pełnej księgowości;

• udzielających świadczeń opieki zdrowotnej 
wyłącznie w zakresie podstawowej opieki 
zdrowotnej;

• realizujących czynności z zakresu zaopatrze-
nia w wyroby medyczne.

Główne założenia rozporządzenia:
• rachunek kosztów ma na celu uporządkowanie 

ewidencji kosztów w podmiotach leczniczych:
• nałożenie na świadczeniodawców obowiąz-

ku rozdzielenia w systemach ewidencyjno- 
-księgowych działalności leczniczej od po-
zostałej działalności;

• rozdzielenie ośrodków powstawania kosz-
tów (OPK) w zależności od rodzaju prowa-
dzonej działalności i rodzaju realizowanych 
świadczeń;

• usystematyzowanie OPK poprzez przypisa-
nie kodu funkcji i kodu charakteryzującego 
specjalność komórki organizacyjnej;
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• ujednolicenie ewidencji kosztów według 
rodzajów;

• określenie sposobu alokacji kosztów w ukła-
dzie podmiotowo-funkcjonalnym wraz 
z kalkulacją kosztów wytworzenia OPK;

• określenie metod wyceny procedur;
• usprawnienie procesu taryfikacji bez narzu-

cania szczegółowych rozwiązań.

Korzyści z wdrożenia standardu rachunku kosz-
tów wg AOTM:
• ujednolicenie sposobu identyfikowania, 

gromadzenia, przetwarzania, prezentowa-
nia i interpretowania informacji o kosztach 
świadczeń opieki zdrowotnej – możliwość 
benchmarkingu z innymi świadczeniodaw-
cami, porównania się podmiotów leczni-
czych pod względem wskaźników ekono-
micznych;

• prawidłowe wyodrębnienie ośrodków po-
wstawania kosztów w zakresie działalności 
podstawowej medycznej, pomocniczej me-
dycznej i niemedycznej oraz zarządu – po-
zwoli to na rzeczywiste przypisanie zasobów 
do poszczególnych OPK, a tym samym na 
efektywne ich wykorzystanie;

• rozdział kosztów według rodzaju prowadzo-
nej działalności wynika z ustawowego celu 
rozporządzenia dotyczącego pozyskiwania 
informacji o kosztach świadczeń opieki 
zdrowotnej – każdy rodzaj działalności 
oznacza oddzielne przychody, dlatego kosz-
ty także powinny być dzielone według typów 
działalności;

• uzyskanie informacji zarządczej, wspierają-
cej dyrekcję/kierownictwo w podejmowaniu 
bieżących decyzji związanych z alokacją 
środków finansowych wewnątrz jednostek 
oraz sporządzaniem planów finansowych 
i inwestycyjnych – uzyskanie informacji 
o rentowności na poziomie poszczególnych 
OPK, możliwość bieżącej analizy, struktury 
i dynamiki kosztów;

• uzyskanie efektywnego narzędzia zarząd-
czo-kontrolnego dla organów założyciel-
skich i podmiotów tworzących;

• usprawnienie procesu taryfikacji świadczeń, 
co przełoży się na wymierny efekt ekono-
miczny – zwiększenie przychodów poprzez 
podniesienie wyceny świadczeń zgłaszanych 
przez podmioty jako generujące stratę;

• podniesienie edukacji ekonomicznej wszyst-
kich pracowników jednostki – co będzie 
skutkowało większą świadomością i go-
spodarnością zużycia materiałów, sprzętu, 
leków itp.

Dla Agencji Oceny Technologii Medycznych 
i Taryfikacji (AOTMiT), odpowiedzialnej za wy-
cenę procedur medycznych i szkolenia z ww. roz-
porządzenia, wdrożenie i stosowanie standardu 
rachunku kosztów oznacza jednakowy sposób 
ewidencji i alokacji kosztów, przekładający się na 
poprawę jakości przekazywanych do AOTMiT 
danych i szybszy proces taryfikacji. To również 
doskonałe narzędzie zarządcze pozwalające 

na kontrolę kosztów w podmiocie leczniczym 
i porównania się z innymi świadczeniodawcami. 
Do tej pory rachunek kosztów zbierał informacje 
o kosztach według określonego wzoru w ustawie 
o rachunkowości. Był również procesem, w któ-
rym dokonywało się rozpoznania, ewidencji, 
i prezentacji danych o kosztach w celu dalszej 
interpretacji i oceny prowadzonej działalności. 
Na tej podstawie podejmowane były decyzje, 
a także planowane koszty na przyszłość zwią-
zane z prowadzeniem określonej aktywności 
gospodarczej. Według ustawy o rachunkowości 
funkcje rachunku kosztów są następujące:
• informacyjna – polega na dostarczeniu 

informacji niezbędnych do sporządzenia 
sprawozdań finansowych;

• rejestracyjna – polega na ewidencjonowaniu 
poszczególnych składników kosztowych;

• klasyfikacyjna – związana z klasyfikacją 
kosztów według zasad metody bilansowej;

• sprawozdawcza – polegająca na sporządze-
niu raportów oraz ocen końcowych;

• analityczna – interpretuje i analizuje infor-
macje w celu oceny i poprawy procesów 
działania jednostek gospodarczych;

• optymalizacyjna – tworzy fundamenty naj-
korzystniejszych decyzji;

• motywacyjna – polega na dostarczeniu 
informacji potrzebnych do prawidłowego 
i racjonalnego wykorzystania składników 
majątku;

• kontrolna – polega na dostarczeniu infor-
macji w celu oceny działalności podmiotu 
i ewentualnego wyeliminowania potencjal-
nego zagrożenia dla prawidłowego funkcjo-
nowania przedsiębiorstwa.

OCENA PRZEZ PRAKTYKÓW – 
EKONOMISTÓW
Po pierwsze istotność
Rachunek kosztów winien być tak rozbu-
dowany, żeby umożliwił zaspokojenie po-
trzeb informacyjnych wszystkich komórek 
organizacyjnych podmiotu. Układ rachunku 
kosztów w podmiocie powinien generować 
informacje użyteczne z punktu widzenia 
odbiorcy przekazu. Dla osób podejmujących 
decyzje najważniejsza jest istotność otrzymy-
wanych informacji. Jeśli informacja nie jest 
istotna, to nie ma wartości. We wskazanym 
w rozporządzeniu rachunku kosztów założo-
no setki kont, na których mozolnie będziemy 
księgować informacje nieistotne z punktu 
widzenia celu, jakiemu to ma służyć. Wyspe-
cyfikowanie wynagrodzeń i ich pochodnych 
do najdrobniejszych składników jest niecelo-
we. Utworzono do nich 757 kont w układzie 
rodzajowym. W wielu programach istnieje 
potrzeba przebudowy programu kadrowo-
-płacowego, a są to informacje, które można 
pozyskać z ewidencji płacowej, gdyby były 
potrzebne. To samo dotyczy rozbudowanej 
ewidencji materiałów niemedycznych.

Po drugie – definicje
Brak jasnych kryteriów ewidencji tego, co naj-
ważniejsze, czyli materiałów. Dlaczego nie od-
nosimy się do prawa farmaceutycznego, które 
systematyzuje produkty lecznicze, i do prawa 
o wyrobach medycznych? A tymczasem po-
jawiają się pytania, co powinno się znaleźć na 
koncie, np. „pozostałe leki”, tym bardziej że nie 
ma definicji leków. W prawie farmaceutycznym 

Rozporządzenie reguluje sposób wyodrębniania ośrodków powstawania 
kosztów (OPK) w zależności od rodzaju prowadzonej działalności

działalność podstawowa (medyczna) finansowana ze środków publicznych

działalność badawczo-rozwojowa (w tym badania kliniczne)

działalność związana z rozliczaniem projektów unijnych

działalność dydaktyczna

działalność pomocnicza o charakterze medycznym i niemedycznym

działalność komercyjna o charakterze medycznym i niemedycznym

działalność związana z zarządzaniem jednostką

działalność związana z realizacją programów zdrowotnych  
i profilaktycznych oraz innych finansowanych ze środków publicznych

Źródło: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
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mamy produkty lecznicze i wymienione trzy 
kategorie leków.

Po trzecie – ewidencja podatkowa
W rachunku kosztów umieszczono konta do 
wyodrębniania kosztów, które nie stanowią 
kosztów w rozumieniu prawa podatkowego. 
Zmiany prawa podatkowego będą wymuszały 
zmiany w planach kont. A przecież dla wyli-
czenia kosztów procedur nie ma znaczenia, jak 
prawo podatkowe rozeznaje dany koszt.
Po przeprowadzeniu ankiety, w której zadano 
pytania zamknięte z zakresu postępu wdrożenia 
założeń ww. rozporządzenia, rozesłanej drogą 
elektroniczną do wszystkich podmiotów lecz-
niczych zrzeszonych w organizacjach: Polska 
Federacja Szpitali, Pracodawcy Rzeczypospoli-
tej Polskiej, Pracodawcy Medycyny Prywatnej, 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywat-
nych, otrzymano informacje potwierdzające 
pierwotne obawy praktyków.
Pytania zostały podzielone na podstawowe trzy 
obszary badawcze: identyfikacyjny, opisujący 
środowisko informatyczne oraz stan i miejsce 
wdrożenia standardu rachunku kosztów.
Obszar identyfikacyjny określa cechy podmiotu 
leczniczego: miejsce położenia, organ właściciel-
ski oraz liczbę łóżek. Obszar opisujący środowi-
sko informatyczne określa poziom zaawansowa-
nia w wykorzystywaniu przez podmiot leczniczy 
systemów informacyjnych do ewidencji danych 
oraz do ich przetwarzania. Ostatni obszar kon-
statuje zaawansowanie prac oraz rodzaj nośnika 
ewidencji danych niezbędnych do zakończenia 
wdrożenia standardu rachunku kosztów.
Podsumowując przesłaną ankietę, odpowiedzi 
udzieliło 122 podmiotów leczniczych realizują-
cych świadczenia z zakresu lecznictwa szpital-
nego. Ankietowani określili poziom integracji, 
tj. przepływ informacji pomiędzy systemem 
finansowo-księgowym a pozostałymi:
• w 74,6% przypadków nie istnieje komuni-

kacja ze szpitalnym systemem informacyj-
nym, gdzie są ewidencjonowane wszystkie 
zdarzenia medyczne;

• w 63,1% przypadków nie istnieje komuni-
kacja z systemami ewidencji czasu pracy 
(czynnik pracy odpowiedzialny jest średnio 
za ponad 75% wszystkich kosztów powsta-
jących w podmiocie leczniczym);

• w 89,3% przypadków nie istnieje komunika-
cja ewidencji czasu świadczenia usług (umów 
kontraktowych, których udział w wynagro-
dzeniach ulega znaczącemu zwiększeniu);

• w 73,8% przypadków nie istnieje komuni-
kacja z systemami do ewidencji i kalkulacji 
procedur medycznych;

• w 35,2% przypadków nie istnieje komunika-
cja z systemami magazynowymi.

WNIOSEK: BRAK ODPOWIEDNICH 
SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 
W SZPITALACH.
W zakresie pytań związanych bezpośrednio ze 
stopniem zaawansowania prac uzyskano nastę-
pujące odpowiedzi:
• wdrożenie nowych kont układu 4 (kont ro-

dzajowych) – zaawansowanie 73%;
• wdrożenie listy OPK według nowych zasad – 

zaawansowanie 54%;
• przypisanie kodów funkcyjnych do OPK – 

zaawansowanie 56%;
• wdrożenie rozdzielnika kosztów wspólnych – 

zaawansowanie 45%;
• wdrożenie podziału kosztów działalności 

podstawowej i przenoszenie ich na rzecz 
OPK, dla których realizowały usługi – za-
awansowanie 30%;

• wdrożenie podziału i przenoszenie kosztów 
rejestracji na SOR/IP – zaawansowanie 14%;

• wdrożenie podziału i przenoszenie kosztów 
konsultacji i procedur na SOR/IP – zaawan-
sowanie 7%;

• wycena procedur medycznych – zaawanso-
wanie 7%.

WNIOSKI WEDŁUG AOTMIT
1.  Stosunkowo mały odsetek świadczeniodaw-

ców, którzy przekazali dane (34% wylosowa-
nych podmiotów), nie pozwala na pełną ocenę 
prawidłowości wdrożenia SRK we wszystkich 
rodzajach jednostek.

2.  W większości przypadków ośrodki powsta-
wania kosztów są wyodrębniane prawidłowo, 
podobnie jak prawidłowo przypisywane są 
kody funkcji. Problemy nadal sprawia wyod-
rębnianie obszarów w ramach SOR/IP, a także 
identyfikacja OPK proceduralnych i nada-
nie im właściwych kodów funkcji (zwłasz-
cza w przypadku poradni medycyny pracy). 
Większą uwagę należy zwrócić również na 
zgodną z rozporządzeniem kwalifikację OPK 
do kosztów zarządu.

3.  Świadczeniodawcy dosyć często korzystają 
z dopuszczonej przez rozporządzenie moż-
liwości stosowania własnych rozdzielników 
kosztów wspólnych oraz kluczy podziałowych. 
Niektóre z nich mogą być jednak dyskusyjne 
co do zasadności i logiki ich przyjęcia, zwłasz-
cza podział kosztów apteki w oparciu o war-

tość wydanych leków czy podział kosztów 
rejestracji na podstawie czasu pracy po-
szczególnych poradni.

4.  W ok. 30 % przypadków koszty wytworzenia 
OPK i koszty własne sprzedaży zostały obli-
czone w sposób nieprawidłowy. Do najczęst-
szych błędów w tym obszarze należały różnice 
pomiędzy sumą kosztów bezpośrednich i po-
średnich a wartościami finalnymi, co może 
wskazywać na „gubienie” części kosztów OPK 
działalności pomocniczej czy OPK proce-
duralnych na etapie ich alokacji (powodem 
może być np. niedostateczna identyfikacja 
wszystkich miejsc, na które powinien „rozejść 
się” koszt całkowity danego OPK).

5.  Podobnie w 1/3 przypadków OPK proce-
duralnych nie została zachowana zasada, 
że koszt wytworzenia tego OPK powinien 
zostać w całości alokowany na wszystkie 
OPK zlecające. Sytuacje takie mogły wynikać 
z nieuwzględnienia (albo nie przedstawienia 
w przesłanym materiale) np. kosztu procedur 
wykonanych na zewnątrz (na rzecz innego 
podmiotu albo pacjentów prywatnych).

6.  W zakresie planu kont zespołu 4 najczęściej 
identyfikowano: rozbieżności w formacie 
numeracji kont w stosunku do rozporzą-
dzenia, rozbudowę kont na niewłaściwym 
poziomie analitycznym czy też tworzenie 
nowych kont niezgodnie z rozporządzeniem. 
Jakkolwiek w części przypadków uzasadnie-
nie stanowić mogą ograniczone możliwości 
posiadanych systemów księgowych, nie-
mniej należy pamiętać, że brak zgodności 
z planem kont wskazanym w rozporządzeniu 
w znacznym stopniu może utrudnić groma-
dzenie, weryfikację i analizę danych.

Zarówno ankieta przeprowadzona przez Pracodaw-
ców RP, jak i wnioski AOTMiT potwierdzają po-
trzebę dalszego doskonalenia i problemy we wdro-
żeniu rachunku kosztów według rozporządzenia.
W tak poważnym obszarze jak rachunek kosz-
tów wprowadzanie zmian pod koniec roku bez 
wcześniejszych analiz i pilotażu nie daje nadziei 
na osiągniecie celu. Przerzucenie obowiązku ewi-
dencji na wszystkie szpitale i przychodnie mające 
umowy z NFZ nie znajduje uzasadnienia. Właściwe 
wydaje się wybranie dobrze zinformatyzowanych 
podmiotów jako grupy reprezentatywnej, prze-
kazującej dane niezbędne do wyceny procedur 
medycznych. Polska Federacja Szpitali wraz z Pra-
codawcami RP przesłała pisma do Ministerstwa 
Zdrowia z propozycją uznania roku 2021 za rok 
pilotażowy i wprowadzenia stosownych zmian do 
omawianego rozporządzenia, aby dać szanse na 
dostosowanie systemów informacyjnych w pod-
miotach leczniczych oraz ustalenia zasad rozliczeń 
newralgicznych oddziałów szpitalnych.          ■

Ewa Książek-Bator

Dyrektor ds. Finansowych PFSz

Członek Zarządu PFSz

Wniosek: tworzenie założeń w rozporządzeniu przez teoretyków, bez 
doświadczenia w zakresie realiów pracy szpitali i ich poszczególnych 

oddziałów, nie pozwala na wdrożenie wszystkich wymaganych elementów 
w tak krótkim czasie.
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C elem współpracy jest koordynacja wy-
siłku polskich szpitali na rzecz pomocy 
szpitalom ukraińskim. W związku z in-

wazją wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy, 
naruszeniem podstawowych praw oraz wol-
ności obywatelskich, bezpośrednim zagroże-
niem życia oraz zdrowia obywateli Ukrainy, 
co w konsekwencji doprowadziło do masowych 
migracji ludności ukraińskiej z terytorium ob-
jętego działaniami militarnymi, a ponadto do 
pozbawienia ludności pozostającej na terenach 
objętych działaniami militarnymi dostępu do 
podstawowych środków zapewniających prze-
życie, w szczególności miejsca zamieszkania, 
żywności, odzieży, środków higieny osobistej, 
artykułów pierwszej potrzeby, oraz pozbawie-
nia możliwości swobodnego przemieszczania 
się, strony postanawiają podjąć współpracę 
w zakresie współpracy charytatywnej w celu 
niesienia wszelkiej pomocy humanitarnej oso-
bom bezpośrednio dotkniętym przez skutki 
działań wojennych.
Strony zgodnie postanawiają, że ich wspólnym 
celem współpracy jest niesienie pomocy finan-
sowej oraz rzeczowej jak najszerszej grupie 
potrzebujących obywateli Ukrainy, a w perspek-
tywie długofalowej również w najbiedniejszych 
i najbardziej potrzebujących społecznościach 
na świecie. 
Współpraca stron w głównej mierze będzie 
odbywać się poprzez organizację środków rze-
czowych i finansowych, artykułów medycznych, 
leków, sprzętów medycznych oraz promocję 
aukcji charytatywnych, licytacji i zbiórek orga-
nizowanych przez PFSz w ramach prowadzonej 
działalności, a PMM będzie podmiotem odpo-
wiedzialnym za założenie, a następnie groma-
dzenie oraz dysponowanie otrzymywanymi 
środkami finansowanymi na poczet pomocy dla 
obywateli Ukrainy. 

POMOC NA WSCHODNIEJ GRANICY

Polska Federacja Szpitali podjęła 
współpracę z Polską Misją Medyczną

***
Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna (PMM) 
od 22 lat prowadzi programy humanitarne 
w najuboższych krajach świata, dostarczając 
pomoc medyczną do najbardziej potrzebują-
cych grup społecznych. Jesteśmy humanitarną, 
pozarządową, organizacją non profit, powołaną 

w celu ratowania życia i łagodzenia cierpienia 
poprzez opiekę zdrowotną, pomoc humani-
tarną i rozwojową. Misją PMM jest poprawa 
jakości życia poprzez prowadzenie interwencji 
i programów zdrowotnych, które budują lokal-
ny potencjał w wymagających wsparcia spo-
łecznościach na całym świecie. Cele statutowe 
PMM realizuje poprzez bezpośrednią pomoc 
medyczną, programy dożywiania, edukację 
lokalnego personelu medycznego, budowę 
i wyposażanie placówek zdrowia służących 
najbardziej poszkodowanym i potrzebującym.
Beneficjentami PMM są mieszkańcy najbied-
niejszych regionów świata, ofiary wojen i kata-
strof naturalnych, uchodźcy i grupy zagrożone 
wykluczeniem społecznym. Szczególną opieką 
otaczamy kobiety w ciąży, noworodki i dzieci. 
Pracujemy na Bliskim Wschodzie – w Syrii, Ira-
ku i Jordanii, w Afryce – w Tanzanii, Senegalu, 
Zambii, Malawi, a także w Ameryce Południo-
wej – w Wenezueli i Kolumbii. Zapraszamy na 
naszą stronę: www.pmm.org.pl.          ■
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Nie jest dziś trudno zgubić się w gąszczu 
przepisów dotyczących zatrudniania me-
dyków spoza Unii Europejskiej. Przepisy 

zmieniają się tak szybko i z taką częstotliwością, 
że pracodawcy czują się coraz bardziej w nich 
zagubieni. 
To, co sprawdzało się jeszcze tydzień temu, dziś 
może już nie mieć zastosowania.
Przykładem zderzenia z takimi niespodziewa-
nymi zmianami może być rekrutacja przepro-
wadzona w marcu 2022 r. przez Med-JobsHR 
dla jednego z dolnośląskich szpitali. Rekrutacja 
dotyczyła stanowiska chirurga onkologicznego. 
Pan Michaił jest obywatelem Białorusi i wyso-
kiej klasy specjalistą chirurgii rekonstrukcyjnej 
piersi. Przeszedł pozytywnie wszystkie etapy 
rekrutacji, pozostał jedynie przyjazd do Polski 
w celu obejrzenia oddziałów szpitala i spotka-
nia z dyrekcją. Pierwsze komplikacje pojawiły 
się już podczas planowaniu przyjazdu lekarza 
do Polski. Pomocne okazało się doświadczenie 
pracowników Działu Legalizacji Pobytu Obco-
krajowców z Medical Workers, którzy wyjaśnili, 
że pan Michaił jako obywatel Białorusi nie ma 
możliwości legalnego przekroczenia granicy 
bez posiadania wizy, ponieważ pomiędzy Polską 
i Białorusią nie ma tzw. ruchu bezwizowego, 
nawet w przypadku krótkotrwałych pobytów.
W tej konkretnej sytuacji dobrym rozwiąza-
niem jest zapewnienie cudzoziemcowi możli-
wości podjęcia pracy w podmiocie medycznym 
na niemedycznym stanowisku do momentu 
uzyskania zgody ministerialnej na wykonywa-
nie zawodu na terytorium RP.
Dlaczego? Ponieważ taka droga po pierwsze daje 
możliwość obywatelowi Białorusi ubiegania się 
o wizę, a po drugie umożliwia mu zapoznanie się 
z placówką oraz doskonalenie języka polskiego.
Pierwszym krokiem, jaki musi podjąć placówka 
medyczna, jest zarejestrowanie w powiatowym 
urzędzie pracy oświadczenia o powierzeniu 

Jak zatrudnić medyków z zagranicy  
w polskich szpitalach – case study

wykonywania pracy cudzoziemcowi (procedura 
trwa 7 dni) i wysłanie cudzoziemcowi zareje-
strowanego dokumentu, na podstawie którego 
może on otrzymać wizę w polskiej placówce 
konsularnej.
Wiza ta będzie wydana na okres roku z możliwo-
ścią wielokrotnego przekraczania granicy. Jeszcze 
jedną z opcji jest uzyskanie przez cudzoziemca 
wizy humanitarnej, jednak taka wiza ogranicza 
możliwość wielokrotnego przekraczania gra-
nicy – nie z uwagi na brak takiej możliwości 
wynikającej z polskich przepisów, ale z powodu 
nieprzychylności białoruskich służb granicznych. 
W trakcie pobytu na podstawie wizy pan Michaił 
powinien złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt 
czasowy, aby legalnie przebywać na terenie RP po 
zakończeniu wizy. Zezwolenie na pobyt (Karta 
pobytu) wydawana jest na 3 lata.
W trakcie procedury uzyskania wizy agencja 
Med-JobsHR złożyła w imieniu pana Michaiła 
wniosek do Ministerstwa Zdrowia o udzielenie 
zgody na wykonywanie zawodu lekarza w Polsce. 
Istnieją trzy tryby wnioskowania o PWZ:
• na określony czas i miejsce,
• w trybie warunkowym dla lekarzy będących 

specjalistami,
• w trybie warunkowym dla lekarzy nieposia-

dających specjalizacji.
W przypadku pana Michaiła istotną kwestią 
podczas wyboru samego procesu wnioskowania 
do Ministerstwa Zdrowia była jego narodo-
wość – wyjaśnia właścicielka medycznej agencji 
rekrutacyjnej Med-JobsHR, Anna Baranowska – 
pan Michaił z pochodzenia jest Białorusinem, 
zatem od 1 kwietnia 2022 r. jedynym możliwym 
sposobem wnioskowania do Ministerstwa Zdro-
wia o uzyskanie zgody na wykonywanie zawodu 
lekarza w Polsce w trybie uproszczonym jest 
wniosek o uzyskanie prawa wykonywania zawo-
du na określony czas i miejsce. Jest to procedura 
dłuższa i wymagająca przedłożenia większej 

liczby dokumentów niż w przypadku pozosta-
łych dwóch. Ponadto po uzyskaniu decyzji Mi-
nisterstwa Zdrowia na wykonywanie czynności 
medycznych oraz PWZ, pan Michaił będzie 
uprawniony do udzielania świadczeń zdrowot-
nych wyłącznie w jednej, wskazanej we wniosku 
placówce medycznej, przez maksymalnie 5 lat 
oraz w zakresie czynności przedstawionych przez 
pracodawcę w deklaracji zatrudnienia.

CZY SZPITAL CZEKAJĄ JESZCZE JAKIEŚ 
PROCEDURY ZWIĄZANE Z LEGALNYM 
ZATRUDNIENIEM PANA MICHAIŁA?
Tak. Zgodnie z ustawą lekarz, który uzyskał prawo 
wykonywania zawodu na określony czas i miej-
sce, musi być zatrudniony na podstawie umowy 
o pracę. Podlega takim samym prawom jak pol-
ski pracownik zatrudniony na podstawie tego 
rodzaju umowy, jednak wszelkie dokumenty ka-
drowe muszą być przygotowane w języku dla 
niego zrozumiałym. W takim wypadku powinny 
być przetłumaczone, najlepiej na ojczysty język 
obcokrajowca – podkreśla Szymon Ryłko z firmy 
Medical Workers.
Dzisiejsze procedury uzyskania prawa wykonywa-
nia zawodu i rozpoczęcia legalnej pracy są znacz-
nie ułatwione dla medyków z Ukrainy. Ci, oprócz 
uzyskania prawa wykonywania zawodu na okre-
ślony czas i miejsce, mogą również uzyskać prawo 
wykonywania zawodu w trybie warunkowym, 
który stanowi procedurę dużo mniej wymagającą. 
Pamiętajmy jednak, że tryb „na czas i miejsce” daje 
dużo większe możliwości dla podmiotu medycz-
nego, a także mocniej wiąże medyka z placówką 
niż tryb warunkowy. Ułatwieniu uległ również 
proces legalizacji pracy i pobytu – obywatele 
z Ukrainy przekraczający granicę z Polską przez 
18 miesięcy od daty wjazdu mają zapewniony 
legalny pobyt i dostęp do rynku pracy na zasadzie 
zgłoszenia poprzez portal praca.gov.pl.
Pamiętajmy, że zatrudnić możemy zarówno 
medyków z Ukrainy, jak i z innych krajów nie-
będących członkami Unii Europejskiej. Inne są 
tryby wnioskowania do Ministerstwa Zdrowia 
o prawo wykonywania zawodu, inna jest proce-
dura legislacyjna, natomiast zatrudnienie leka-
rzy, pielęgniarek czy ratowników medycznych 
jest możliwe w obu przypadkach. Warto dobrze 
przygotować się do całej procedury, a najlepiej 
powierzyć ją profesjonalistom. ■
Anna Baranowska 

Med-JobsHR

Szymon Ryłko

Medical Workers

Członek wspierający PFSz

Fot. freepik.com
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WSTĘP

Stanowisko dyrektora szpitala jest jednym najważniejszych stanowisk 
w systemie ochrony zdrowia. Szpitale odgrywają bowiem ogromną rolę 
w systemie, nie tylko w obszarze leczenia stacjonarnego, lecz także dia-
gnostyki, opieki ambulatoryjnej, a nawet (o czym często zapominamy) 
podstawowej opieki zdrowotnej czy opieki długoterminowej. Szpitalne 
podmioty lecznicze funkcjonują oczywiście w systemie non stop i są 
instytucjami bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia 
dla obywateli. Dodatkowo należy wspomnieć, że szpitale to niezwykle 
skomplikowane instytucje, w których ma miejsce niespotykany, dyna-
miczny splot okoliczności związanych przede wszystkim z cierpieniem 
ludzkim, interakcjami personelu zarówno medycznego, jak i administra-
cyjnego, ale także nagromadzenie nowoczesnych technologii, wyzwań 
o charakterze sprawozdawczym czy finansowym oraz rozmaitych spraw 
i zjawisk niemających odpowiedników w innych sektorach gospodarki. 
W tym kontekście rola dyrektora szpitala, jako lidera całego zespołu, 
jednocześnie osoby zarządzającej i ostatecznie biorącej odpowiedzialność 
za całokształt funkcjonowania szpitala jest kluczowa.
Dyrektorzy polskich szpitali to osoby dobrze wykształcone, doświadczo-
ne i wewnętrznie umotywowane. Niedawne badania Polskiej Federacji 
Szpitali (PFSz) wykazały, że największą grupą wśród dyrektorów szpitali 
są ekonomiści, ale jest też dość duża reprezentacja lekarzy i prawników, 
są także przedstawiciele innych zawodów. Oczywiście warunkiem progo-
wym pełnienia funkcji dyrektora szpitala jest posiadanie wyższego wy-
kształcenia, tym niemniej większość dyrektorów polskich szpitali ma za 
sobą dodatkowe szkolenia, edukację w formie studiów podyplomowych, 
studiów MBA, a nawet doktoranckich. Należy zdecydowanie podkreślić, 
że czas pracy dyrektora szpitala jest nielimitowany, w związku z czym nie 
jest łatwo porównać wynagrodzenia dyrektorów z innymi pracownikami, 
których czas pracy zwykle może być dość dokładnie policzony.
Wielu dyrektorów szpitali zrzeszonych bezpośrednio lub pośrednio 
w PFSz podczas spotkań i konferencji zgłaszało stosunkowo niskie 
miejsce na liście płac szpitala, którym zarządzają. Dlatego też PFSz 
postanowiła przeprowadzić badanie ankietowe na temat wynagrodzeń 
dyrektorów szpitali. Jest to kolejne badanie poświęcone sytuacji menedże-
rów polskich szpitali, poprzednio PFSz zaprezentowała wyniki studiów 
nad satysfakcją z wykonywanej pracy (w 2019 r.) oraz doświadczenia 
i poziomu wykształcenia menedżerów szpitali (w 2021 r.).

WYNIKI BADANIA
W badaniu przeprowadzonym na przełomie 2021 i 2022 r. udział wzięło 
150 dyrektorów polskich szpitali. Jest to próbka reprezentatywna, ponieważ 
ankietowani w mniej więcej w równym stopniu zarządzają szpitalami na 
wszystkich poziomach zabezpieczenia w systemie podstawowego szpitalne-
go zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieć szpitali).

Zarobki dyrektorów polskich szpitali: 
wyniki badania ankietowego Polskiej 

Federacji Szpitali 2022
Mężczyźni stanowili 58% badanych, a kobiety 42%. Najwięcej dyrek-
torów wskazało wykształcenie ekonomiczne jako główne – aż 41,5% 
ankietowanych, 20% ankietowanych dyrektorów jest lekarzami, prawie 
12% ma wykształcenie prawnicze. Nieco ponad 50% dyrektorów ma 
ponad 20-letni staż pracy od ukończenia studiów. Wyniki te pokrywają 
się z ankietą dotyczącą wykształcenia dyrektorów szpitali z 2021 r.
Niemal połowa ankietowanych odpowiedziała, że pracuje ponad 60 
godzin w tygodniu, 30% dyrektorów pracuje 51–60 godzin w tygodniu, 
a 20% udzieliło odpowiedzi 41–50 godzin.

Struktura zarobków przedstawia się następująco:

Wynagrodzenie brutto Odsetek udzielonych odpowiedzi
10 001–12 500 5,9%
12 501–15 000 20,6%
15 001–17 500 20,6%
17 501–20 000 17,6%
20 001–22 500 5,9%
22 501–25 000 20,6%
Powyżej 25 000 8,8%

Prawie 45% ankietowanych zarabia więcej niż personel administracji, ale 
mniej niż pielęgniarki i lekarze, 17,6% zarabia poniżej średniej szpitala. 

W gotowości do pracy całą dobę jest 92% dyrektorów 
szpitali, 83% pracuje także w weekendy i dni wolne, 

najczęściej w weekendy pracy poświęcają 8–10 godzin.

Jaki jest pani/pana staż jako menedżera w ochronie zdrowia?

Jak ocenia pani/pan swoje zarobki względem współpracowników?

mniej niż 5 lat 

5–10 lat

11–15 lat

16–20 lat

ponad 20 lat

zarabiam poniżej 
średniej 

zarabiam powyżej 
średniej

zarabiam więcej 
niż personel 
administracji, 
ale mniej niż 
pielęgniarki  
i lekarze

zarabiam podobnie 
jak lekarze  
i pielęgniarki

20,6%

44,1%

11,8%

17,6%

17,6%

17,6%

23,5%

20,6%

26,5%
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Nagród finansowych w pracy nie otrzymuje 55% dyrektorów. Samodziel-
nie musi występować do organu właścicielskiego o podwyżkę 68%, przy 
czym 44,1% badanych może ubiegać się o podwyżkę raz na rok, połowa 
ankietowanych raz na 5 lat. Pozostali mogą wnioskować o podwyżkę raz 
na 10 lat! Nieco ponad 35% wskazało, że podwyżkę udaje się uzyskać, 
23,5% się to nie udaje. Niemalże 70% dyrektorów nie ma możliwości 
dodatkowego zarobkowania, wśród najczęstszych powodów ankietowani 
wymieniali: brak zgody organu założycielskiego i brak czasu. Tylko 15,4% 
praktykuje i dorabia jako lekarz.
W ciągu ostatnich 10 latach pracę zmieniło raz 36% ankietowanych. Nie 
zmieniło jej w ogóle 30%, a 17% zmieniło dwukrotnie.
Żadnego z ankietowanych dyrektorów nie objęły dodatki „covidowe”.

Poprosiliśmy uczestników ankiety o udzielenie odpowiedzi, czy są zado-
woleni z poziomu wynagrodzenia w skali 0–5. Połowa określiła poziom 
zadowolenia na 3, 30% określiło zadowolenia na 4.
Na koniec zadaliśmy pytanie, jakim szpitalem zarządza dyrektor, wyniki 
przedstawia wykres kołowy.

PODSUMOWANIE
Na podstawie przeprowadzonych przez PFSz badań, których wyniki 
przedstawione są powyżej, można wnioskować, że dyrektorzy polskich 
szpitali to osoby pracujące w ogromnym wymiarze czasu pracy i po-
zostawania w gotowości do jej wykonywania, większość z nich pracuje 
także w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy. Przeważająca część 

dyrektorów nie ma możliwości dodatkowego zarobkowania, a system 
motywacyjny, w tym mechanizmy waloryzacji płac dyrektorów i pre-
miowania, pozostawia wiele do życzenia. Zaledwie 38% dyrektorów 
szpitali zarabia na poziomie średniej szpitala lub powyżej. Poziom satys-
fakcji dyrektorów szpitali z warunków finansowych swojej pracy należy 
ocenić jako niski. Polska Federacja Szpitali na podstawie niniejszych 
badań, a także w porównaniu międzynarodowym (USA, CAN, GB, F, 
NL itd.), gdzie dyrektor szpitala najczęściej znajduje się na pierwszych 
miejscach listy płac, wyraża obawę o zmniejszenie możliwości zatrzy-
mania wysoko wykształconych ekonomistów, lekarzy prawników i in-
nych menedżerów na stanowiskach dyrektorskich w polskich szpitalach. 
Szczególnie niepokojąca jest słaba motywacja finansowa dyrektorów, co 
oprócz niedostatecznego szacunku dla tej grupy zawodowej i poczucia 
skutecznego oddziaływania na otoczenie ma istotny negatywny wpływ 
na funkcjonowanie szpitali oraz całego systemu ochrony zdrowia w na-
szym kraju. ■

Jarosław J. Fedorowski 

Prezes PFSz

Urszula Szybowicz 

Dyrektor Operacyjna PSFz

Ile procentowo w ostatnich 5 latach wzrosło pani/pana 
wynagrodzenie brutto (bez nagród i dodatków)?

0–5% 

6–10% 

11–20% 

21–30% 

31–40% 

41–50% 

51–60% 

61–70% 

70% i więcej

14,7%

14,7%
14,7%

47,1%

Jakie są pani/pana oczekiwania w zakresie wynagrodzenia 
miesięcznego netto (bez nagród i dodatków)?

Zarządza pani/pan szpitalem:

10 000 zł netto

do 12 500 zł netto

do 15 000 zł netto

do 17 500 zł netto

do 20 000 zł netto 

więcej niż 20 000 zł 
netto

I poziom PSZ

II poziom PSZ

III poziom PSZ

szpital 
pediatryczny

szpital 
onkologiczny lub 
pulmonologiczny

szpital 
ogólnopolski

38,2%

26,5%

41,2%

11,8%
11,8%

17,6%

11,8%

32,4%

8,8%

Fot. freepik.com
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PFSZ O WYCENIE REHABILITACJI

Polska Federacja Szpitali skierowała do Mi-
nisterstwa Zdrowia pismo z prośbą o infor-

macje o zmianie wyceny świadczeń w zakresie 
rehabilitacji stacjonarnej/szpitalnej.
„Obserwując z niepokojem postęp toczących się 
prac związanych z wyceną świadczeń w zakresie 
rehabilitacji stacjonarnej/szpitalnej pozwalam 
sobie w imieniu Polskiej Federacji Szpitali (PFSz)
prosić Pana Ministra o informację dotyczącą 
zlecenia Agencji Oceny Technologii Medycznej 
i Taryfikacji przeprowadzenia aktualizacji wyceny 
świadczeń z zakresu rehabilitacji stacjonarnej.
Niepokój nasz budzi brak informacji dotyczą-
cej zlecenia ww. pracy do AOTMiT i terminu 
jej dokonania. Problem z rażąco niską wyceną 
rehabilitacji stacjonarnej/szpitalnej sygnalizują 
zarządzający zrzeszeni w Polskiej Federacji Szpi-
tali oraz w największej organizacji pracodawców, 
do której należy PFSz, czyli Pracodawców RP”.

PFSZ ZAAPELOWAŁA DO MINISTERSTWA 
ZDROWIA O ABOLICJĘ DLA SZPITALI 
W ZWIĄZKU Z BRAKIEM MOŻLIWOŚCI 
WYKONANIA KONTRAKTÓW

Polska Federacja Szpitali w piśmie skierowa-
nym do dr. Adama Niedzielskiego, ministra 

zdrowia, poprosiła o zajęcie stanowiska wobec 
problemów zgłaszanych przez dyrektorów szpi-
tali, jak poniżej.
„Mechanizm zwrotu środków wynikających 
z pomocy przewidzianej dla szpitali w postaci 
płatności w wysokości 1/12 kontraktu rocznego 
jest dyskryminujący w odniesieniu do innych 
obszarów gospodarki i zagraża szpitalom w ich 
długofalowej działalności..
Pojęcie „odrobienia” niezrealizowanych świad-
czeń samo w sobie jest absurdalne w odniesieniu 
do świadczeń kontraktowanych według stawki 
osobodnia, czyli np. w rehabilitacji, opiece dłu-
goterminowej i paliatywno-hospicyjnej, psy-
chiatrii itp. Zważywszy, że większość kontrak-
tów zawieranych na te świadczenia zakładało 
prawie maksymalne obłożenie łóżek – to brak 

Wybrane stanowiska PFSz 
realizacji kontraktu w okresie poszczególnych 
fal pandemii skutkować musiałby podwojeniem 
łóżek tego rodzaju w okresie tzw. odrabiania 
świadczeń. A przecież decyzja o ograniczeniu 
lub wstrzymaniu przyjęć planowych miała cha-
rakter odgórny i nie wiązała się z ograniczeniem 
kosztów osobowych i innych związanych z goto-
wością oddziałów do wznowienia przyjęć.
Innym problemem jest tzw. odrabianie świad-
czeń w zakresie pediatrii. W okresie lockdownu 
liczba hospitalizacji gwałtownie spadła z po-
wodu zmniejszonego rozprzestrzeniania się 
innych chorób infekcyjnych, będących dotych-
czas najczęstszą przyczyną hospitalizacji dzie-
ci. Powrót do normalności sprowadza się do 
ponownego falowania obłożenia na oddziałach 
pediatrycznych w taki sposób, że w okresach 
nasilenia infekcji obłożenie jest pełne, natomiast 
w pozostałym czasie spada do poziomu 40–50% 
i jest uwzględnione w liczbie łóżek i dotych-
czasowych kontraktach. Fakt uwolnienia tzw. 
limitów w pediatrii nie spowoduje, że w okresie 
nasilenia infekcji przyjmowanych będzie więcej 
dzieci niż jest miejsc w szpitalu. Tak zwane od-
rabianie niezrealizowanych świadczeń z okresu 
lockdownu musiałoby się sprowadzać do przyj-
mowania dzieci niewymagających hospitalizacji 
w czasie poza sezonem infekcyjnym. Nie na tym 
chyba powinno zależeć Ministerstwu Zdrowia, 
jako organizatorowi systemu, czy NFZ, jako 
płatnikowi.
W zakresie hospitalizacji innych, w tym także 
zabiegowych, sytuacja wygląda podobnie. Okres 
pracy planowej jest wypełniony zgodnie z do-
stępnością personelu medycznego. Fakt, że ten 
personel nie mógł zrealizować świadczeń w dłu-
gim przecież czasie, nie spowoduje że obecny 

czas pracy planowej można zwielokrotnić w celu 
tzw. nadrobienia niewykonań.
Wobec tych faktów jedynym rozwiązaniem, któ-
re nie doprowadzi do załamania finansów szpi-
tali, jest abolicja dotycząca wykonania kontrak-
tu za określony czas, np. związany z odgórnie 
podejmowanymi zaleceniami o wstrzymaniu 
przyjęć planowych, czy ograniczaniu procedur 
planowych itp. W odniesieniu do szpitali nie 
mogło się to bowiem łączyć z udzielaniem świad-
czeń lub realizacją procedur zdalnie, jak to miało 
miejsce w POZ lub AOS. Czas abolicji powinien 
być związany z nagłaśnianymi kolejnymi falami 
pandemicznymi”.

PFSZ PISZE DO MZ: ROZLICZENIA 
ŚWIADCZEŃ UDZIELANYCH 
CUDZOZIEMCOM

Polska Federacja Szpitali zwróciła się do Mi-
nisterstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu 

Zdrowia o zajęcie stanowiska w sprawie rozli-
czenia udzielania świadczeń zdrowotnych osób 
przebywających na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej, niebędących obywatelami Polski, nie-
posiadających ważnego ubezpieczenia z kraju, 
z którego pochodzą.
Dotyczy to na przykład obywateli Ukrainy czy 
Gruzji, którzy musieli być hospitalizowani. Zo-
stała im udzielona fachowa pomoc, ale szpitale 
napotkały trudności w rozliczeniu udzielenia 
świadczeń tychże pacjentów. W niektórych przy-
padkach kwoty sięgają ponad 100 tys. złotych.

PFSZ POPIERA APEL RADY 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Polska Federacja Szpitali jako członek Pra-
codawców RP przesłała do wiadomości 

dyrektorów szpitali stanowisko Rady Przed-
siębiorczości, pod którym wraz z innymi, wie-
lobranżowymi organizacjami pracodawców 
podpisał się przedstawiciel Pracodawców RP.

PFSz stoi na stanowisku, iż kluczową rolę w realizacji programów 
profilaktycznych odgrywa POZ, tak więc Program 40+ powinien być 

realizowany przez podstawową opiekę zdrowotną.

Fot. freepik.com



MAGAZYN POLSKIEJ FEDERACJI SZPITALI | SZPITAL | NR 17 (1/2022)WWW.PFSZ.ORG10

PFSz poparła Apel Rady Przedsiębiorczości 
o odbudowę zdrowia publicznego poprzez in-
westycje w profilaktykę i wczesną diagnostykę.
„PFSz stoi na stanowisku, iż kluczową rolę 
w realizacji programów profilaktycznych od-
grywa POZ, tak więc Program 40+ powinien 
być realizowany przez podstawową opiekę 
zdrowotną.
Pandemia COVID-19 jest potężnym wstrzą-
sem dla rozwoju społeczno-gospodarczego 
kraju i polskiego systemu opieki zdrowotnej. 
Pełna ocena jej skutków jeszcze przed nami, 
ale jednym z nich jest już narastający dług 
zdrowotny. Skierowanie wszystkich zasobów 
systemu ochrony zdrowia na walkę z pande-
mią spowodowało ogromny deficyt zdrowia. 
Zarówno druga, jak i trzecia fala zachorowań 
na COVID-19 spowodowały, że zderzamy się 
z problemem chorych, u których leczenie zo-
stało zaniechane lub odroczone.
W trakcie pandemii COVID-19 dramatycznie 
pogorszyła się sytuacja pacjentów, szczególnie 
tych przewlekle chorych. Znacząco pogorszył 
się również dostęp do świadczeń opieki zdro-
wotnej, w tym zarówno badań profilaktycznych, 
jak i diagnostycznych niezbędnych do podjęcia 
leczenia. Spadki świadczeń zdrowotnych w sys-
temie były ogromne, wzrost śmiertelności się-
gnął ok. 100%. Polska była jednym z krajów UE 
o najwyższym wzroście wskaźnika nadmiernej 
śmiertelności. Cichymi ofiarami pandemii są 
pacjenci niechorujący na COVID-19, ale za 
to cierpiący z powodu chorób przewlekłych, 
którzy nie rozpoczęli leczenia na czas. Zatem 
wciąż mamy do czynienia z narastającym dłu-
giem zdrowotnym będącym skutkiem obowią-
zujących ograniczeń i spowodowanych nimi 
opóźnień w diagnostyce i terapii. Zapewnienie 
dostępu do zwiększonego zapotrzebowania na 
świadczenia medyczne, do profilaktyki i wczes- 
nej diagnostyki powinno być teraz priorytetem, 
oczywiście przy jednoczesnym utrzymaniu wy-
dolności sytemu opieki zdrowotnej. To pozwoli 
przynajmniej w części spłacić dług zdrowotny 
oraz zapewnić zdrowie i produktywność spo-
łeczeństwa.
W obecnej sytuacji i trwającej wciąż pandemii 
COVID-19 niezbędna jest modyfikacja systemu 
ochrony zdrowia z naciskiem na spłatę długu 
zdrowotnego i odbudowę zdrowia publicznego 
poprzez inwestycje w profilaktykę i wczesną 
diagnostykę. Konieczne są zatem:
• rewizja stanu dotychczas prowadzonych 

programów profilaktycznych i diagnostycz-
nych oraz podjęcie działań interwencyjnych 
i systemowych na rzecz upowszechnienia 
profilaktyki, w tym profilaktyki szczepion-
kowej;

• zapewnienie dodatkowych środków fi-
nansowych, aby zwiększyć wydolność 
systemu, jak również poprawić dostęp do 
świadczeń profilaktycznych, w tym przy-
gotowanie nowych projektów w deficyto-
wych obszarach;

• zmodyfikowanie programu profilaktycz-
nego 40+ o konsultacje lekarskie oraz 
uzupełnienie o dodatkowe badania, takie 
jak: obowiązkowy pełny profil lipidowy; 
badania przesiewowe – testy HBs i anty-
-HCV; pogłębioną diagnostykę w obszarze 
onkologii i kardiologii w przypadku pa-
cjentów z grup ryzyka. Program powinien 
również zostać uzupełniony o wywiad lub 
ankietę umożliwiającą weryfikację stanu 
immunizacji pacjenta ze szczególnym 
uwzględnieniem wskazań klinicznych 
i ryzyka epidemiologicznego, w szcze-
gólności wynikających z wykonywanego 
zawodu;

• rozszerzenia kalendarza bezpłatnych szcze-
pień obowiązkowych i objęcie nimi rów-
nież osób dorosłych szczególnie z grup 
ryzyka zdrowotnego i epidemiologicznego.

Rada Przedsiębiorczości zaapelowała o two-
rzenie takich rozwiązań w systemie ochrony 
zdrowia, które przyczynią się do odbudowy 
zdrowia publicznego.
Zdrowie jest czynnikiem bezpośrednio powią-
zanym z jakością życia społecznego i gospodar-
czego, a wczesne inwestowanie w opiekę zdro-
wotną to zdrowe społeczeństwo, to pracownicy 
aktywnie uczestniczący w życiu zawodowym 
i przyczyniający się do wzrostu PKB. 
Konieczne są zatem pilne inwestycje w profilak-
tykę i wczesną diagnostykę chorób zakaźnych 
i cywilizacyjnych. Rada Przedsiębiorczości ape-
luje również o budowanie wzmocnienia prze-
kazu, że zdrowie społeczeństwa jest inwestycją, 
a nie kosztem. Dzięki inwestycji w zdrowie 
publiczne zachowamy bezpieczeństwo zdro-

wotne obywateli, a to przełoży się na sprawne 
funkcjonowanie i rozwój państwa”.

LIST OTWARTY DO MINISTERSTWA 
ZDROWIA W SPRAWIE SZCZEPIEŃ  
W APTEKACH

Polska Federacja Szpitali poparła stanowisko 
PharmaNET i wspólnie z Naczelną Izbą 

Aptekarską, PharmaNET i Federacją Pacjentów 
Polskich wystosowała list otwarty do Minister-
stwa Zdrowia w sprawie projektowanych zmian 
w rozporządzeniach w sprawie szczegółowych 
wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal 
apteki.
W polskich aptekach trwa realizowana na sze-
roką skalę akcja szczepień przeciw COVID-19. 
To zaawansowana operacja logistyczna, podczas 
której farmaceuci, odpowiadając na wysokie za-
interesowanie społeczne, często wykonują szcze-
pienia po 12 godzin na dobę. Powyższe działania 
mają swoje odzwierciedlenie w wyszczepialności 
Polaków. Od 1 lipca 2021 r. farmaceuci zaszcze-
pili w aptekach już ponad 350 tys. pacjentów, 
a w Polsce istnieje już ponad 1160 aptecznych 
punktów szczepień. 
Proponowane zmiany doprowadzą do likwidacji 
zdecydowanej większości, o ile nie wszystkich, 
dobrze funkcjonujących aptecznych punktów 
szczepień, a w konsekwencji uderzą przede 
wszystkim w osoby, które chciałyby się sprawnie 
i bezpiecznie zaszczepić przeciw COVID-19. 
Wprowadzenie projektowanych zmian szczegól-
nie dotkliwe będzie w małych miejscowościach, 
gdzie ta forma przeprowadzania szczepień cie-
szy się dużą popularnością. Polacy ufają farma-
ceutom i aptekom, jako placówkom ochrony 
zdrowia publicznego. Trudno wskazać przy-
czynę, dla której niweczy się trud wielu osób 
i podmiotów zaangażowanych w akcję zorga-
nizowania szczepień w aptekach, która okazała 
się jednym z najbardziej udanych przedsięwzięć 
podjętych w ramach walki z koronawirusem. 
„Mając na uwadze powyższe, pragniemy wyrazić 
zaniepokojenie wobec koncepcji przyjęcia pro-
jektowanych w Ministerstwie Zdrowia – nowych 
rozporządzeń dotyczących lokali aptecznych. 
Ich wprowadzenie w życie w wersji przekazanej 
do konsultacji społecznych spowoduje koniecz-
ność przebudowy aptek, co wymaga znacznych 
nakładów finansowych i w wielu przypadkach 
jest wręcz niewykonalne. Pragniemy podkreślić, 
że zdecydowana większość aptek nie będzie 
w stanie sprostać nowym wymaganiom, co w re-
zultacie doprowadzi do zamykania aptecznych 
punktów szczepień, zastopowania walki z ko-
ronawirusem, a w dalszej perspektywie również 
z grypą. Sukces prowadzonego w aptekach całej 
Polski programu szczepień wyraźnie pokazał, że 
apteki są odpowiednio przygotowane do świad-
czenia tego rodzaju usług z poszanowaniem 
wszelkich określonych prawem wymogów i stan-
dardów, dlatego też nie rozumiemy celowości 
wskazanych propozycji przepisów”.
Zainteresowanie szczepieniami przeciwko  
COVID-19 nie byłoby możliwe, gdyby nie ela-

Rada Przedsiębiorczości zaapelowała o tworzenie takich rozwiązań  
w systemie ochrony zdrowia, które przyczynią się do odbudowy  

zdrowia publicznego.
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styczność w organizacji aptecznych punktów 
szczepień, którą przyznano podmiotom prowa-
dzącym apteki. Kluczowe było wprowadzenie 
rozwiązań umożliwiających sprawne i bezpiecz-
ne wykonywanie szczepień przeciw COVID-19 
z poszanowaniem intymności i godności pacjen-
ta przy dostosowaniu wybranych pomieszczeń 
wchodzących w skład apteki (pomieszczenia 
administracyjno-szkoleniowego lub izby eks-
pedycyjnej).
Dlatego też apelujemy o niezwłoczne usunię-
cie nieadekwatnych rozwiązań i racjonalizacji 
przepisów w zaproponowanych projektach roz-
porządzeń. Polscy aptekarze i przedsiębiorcy 
apteczni już udowodnili, że w dobrym otoczeniu 
prawnym potrafią stanąć na wysokości zadania, 
spełniając palące potrzeby zdrowotne społeczeń-
stwa, zarówno obecnie w kontekście szczepień 
przeciw COVID-19, jak i w przyszłości w związku 
z planowanymi szczepieniami przeciw grypie”.

PFSZ O PODWYŻKACH CEN PRĄDU DLA 
SZPITALI 

Polska Federacja Szpitali zwróciła się do 
ministra zdrowia w sprawie drastycznych 

podwyżek cen energii elektrycznej. W piśmie 
wysłanym drogą elektroniczną 28.12.2021 r. 
PFSz zwraca się z prośbą o wyjaśnienie i pilne 
zajęcia stanowiska w związku z drastycznymi 
podwyżkami cen energii elektrycznej, która 
w dużej mierze dotyczy też szpitali.

Czy Ministerstwo Zdrowia planuje wdrożenie 
tarcz kryzysowych do pokrycia wzrostu kosztów 
energii elektrycznej czy innych środków zapo-
biegania podwyżkom cen szpitalom, którym 
w wyniku postępowania przetargowego wzrosły 
koszty zakupu energii?
Szpitale zrzeszone w PFSz oraz w organizacjach 
współpracujących zgłaszają ogromne problemy 
w związku z rozstrzyganymi postępowaniami 
przetargowymi, w wyniku których cena energii 
elektrycznej wzrasta nawet o 300% i więcej. 
Powszechnie rosnące koszty stałe nie tylko ener-
gii, lecz także wszystkich innych składowych 
działalności szpitala, np. ogrzewania (wzrost 
cen gazu), wyposażenia, materiałów opatrun-
kowych, środków ochrony osobistej, ogrzewa-
nia, jak również wynagrodzeń pracowników 
są bardzo niepokojące, szczególnie, że już teraz 
sytuacja finansowa szpitali nie jest najlepsza.

OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIA – PYTANIA DO MZ

Dyrektor szpitala wobec obowiązku 
szczepień personelu. 

W nawiązaniu do rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z 22 grudnia 2021 r. PFSz poprosi-

ło ministra Adama Niedzielskiego o odniesienie 
się do następujących kwestii:
1) W jaki sposób dyrektor szpitala powinien 

wyegzekwować obowiązek przeprowadza-
nia szczepień ochronnych, o którym mowa 
w przedmiotowym rozporządzeniu i spraw-

dzać wypełnienie tego obowiązku przez pra-
cowników, tj. czy ma prawo:
a) zwolnić pracownika,
b) wysłać pracownika na urlop bezpłatny.

Jeśli ma prawo, to jaka powinna być podstawa 
prawna takiej decyzji? Jeżeli nie ma prawa, to na 
jakie stanowisko należy przesunąć lekarza, pie-
lęgniarkę, fizjoterapeutę lub innego pracownika 
medycznego? 
2) Jakie osoby są uprawnione do wydania za-

świadczenia o przeciwwskazaniu do szczepień 
i jak sprawdzić posiadanie ww.

Polska Federacja Szpitali popiera obowiązkowe 
szczepienia personelu sektora ochrony zdrowia 
przeciwko COVID-19, dlatego też zwróciliśmy 
się z prośbą do ministra zdrowia o udzielenie od-
powiedzi na wątpliwości zgłaszane przez dyrek-
torów szpitali zrzeszonych w PFSz w celu skutecz-
nego wprowadzenia przepisów rozporządzenia.

FUNDUSZ MODERNIZACJI – STANOWISKO 
PFSZ

Polska Federacja Szpitali przesłała do Mi-
nisterstwa Zdrowia stanowisko w sprawie 

Programu inwestycyjnego modernizacji pod-
miotów leczniczych w ramach Subfunduszu 
modernizacji podmiotów leczniczych, pytając:
1. Na jakim poziomie systemu szpitalnego za-

bezpieczenia (zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fi-
nansowanych ze środków publicznych – Dz.U. 
z 2021 r., poz. 1285 t.j.) szpitale będą mogły 
ubiegać się o środki w ramach poszczególnych 
obszarów zdefiniowanych w Programie inwe-
stycyjnym?

2. W Programie inwestycyjnym oraz w Ocenie 
skutków regulacji określono harmonogram 
działań w podziale na lata wraz z alokacją 
finansową. Prosimy o uściślenie, czy konkurs 
na wsparcie rozwoju infrastruktury udzie-
lania świadczeń opiekuńczo-leczniczych 
(opieka długoterminowa/geriatria) dotyczy 
modernizacji istniejących zakładów opie-
kuńczo-leczniczych, czy budowy nowych 
obiektów. Nie zostało to sprecyzowane.

3. Prosimy o określenie przybliżonych dat prze-
prowadzenia konkursów w 2022 r.

4. Czy w przypadku konkursu na wsparcie roz-
woju infrastruktury udzielania świadczeń 
opiekuńczo-leczniczych (opieka długoter-
minowa/geriatria) będzie konieczna Ocena 
celowości inwestycji (IOWISZ)?

5. Jakie załączniki będą wymagane w konkur-
sach w 2022 r.? […]

Polska Federacja Szpitali zaproponowała inwe-
stowanie w koordynowaną, wielodyscyplinarną 
opiekę medyczną nad seniorami.

PFSZ O USTALENIU RYCZAŁTU PSZ DO 
KOŃCA GRUDNIA 2022 R. 

Otrzymaliśmy informacje w sprawie konsul-
tacji społecznych projektu rozporządzenia 

Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania 
ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego 
zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej 
na okres rozliczeniowy obejmujący okres od 
1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.
Polska Federacja Szpitali zaproponowała, aby 
dodać do rozporządzenia punkt – „cena każdego 
rozliczanego świadczenia powiększona będzie 
o 10% jego wartości”. Uzasadnieniem jest ciągle 
rosnąca inflacja. Zasadne jest także, aby oddział 
wojewódzki, przedkładając propozycję ryczałtu 
świadczeniodawcy, załączał działanie matema-
tyczne w oparciu o wzór podany w § 3.1.

PFSZ O ILUZORYCZNYCH 4,5% 

PFSz: Proponowany wzrost wartości 
świadczeń o 4,5% w stosunku do 

2021 r. jest iluzoryczny i absolutnie 
nieodpowiadający wzrostowi 

kosztów.

Po licznych konsultacjach wewnętrznych 
PFSz widzimy duże zagrożenie dla utrzy-

mania płynności finansowej szpitali PSZ, nie-
zależnie od ich modelu własnościowego. Pro-
ponowany wzrost wartości świadczeń o 4,5% 
w stosunku do 2021 r. jest iluzoryczny i abso-
lutnie nieodpowiadający wzrostowi kosztów. 
Przede wszystkim należy podkreślić, że NFZ 
obniża wartość wystawionych faktur przez 
szpitale o 3%, a zatem w żaden sposób nie moż-
na mówić nawet o 4,5-procentowym wzroście 

Proponowane zmiany doprowadzą do likwidacji zdecydowanej większości, 
o ile nie wszystkich, dobrze funkcjonujących aptecznych punktów 

szczepień, a w konsekwencji uderzą przede wszystkim w osoby, które 
chciałyby się sprawnie i bezpiecznie zaszczepić przeciw COVID-19.
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świadczeń. Zgodnie z informacją GUS „ceny to-
warów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2021 r. 
w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. 
roku wzrosły o 8,6% (przy wzroście cen towarów 
– o 9,0% i usług – o 7,6%)”.
Należy podkreślić, że 31 marca znika 3-pro-
centowy dodatek „covidowy” dla szpitali (tzw. 
higieniczny) w związku z realizacją świadczeń na 
rzecz pacjentów ubezpieczonych w NFZ.
Faktem jest też, że z całkowite obowiązania szpi-
tali SPZOZ na koniec IV kwartału 2021 r. wyno-
szą 17 022 mld zł i zwiększyły się w ciągu roku 
o 425 mln zł.
Brak finansowania przez NFZ rzeczywistych i ro-
snących kosztów, przy utrzymującej się, nienoto-
wanej od wielu lat inflacji, doprowadzi w krótkim 
czasie braku możliwości zaopatrywania się szpitali 
w niezbędne lek, materiały, a także wypłat wyna-
grodzeń personelowi. Na dodatek mamy jeszcze 
do czynienia z sytuacją żądania przez OW NFZ 
zwrotu uprzednio wypłaconych środków finan-
sowych z mechanizmu 1/12 przez szpitale, które 
z przyczyn związanych z pandemią wykonały 
mniej świadczeń rozliczanych w ramach ryczałtu.
Polska Federacja Szpitali krytycznie ocenia pro-
ponowaną wycenę świadczeń na 2022 r. Poziom 
finansowania świadczeń zdrowotnych winien 
być nie mniejszy niż 9% w stosunku do 2021 r., 
nie licząc obowiązku realizacji podwyżek pra-
cowników od lipca 2022 r. Koszt realizacji wzro-
stu wynagrodzeń w skali półrocza przekroczy 
w większości podmiotów 5% wartości ich budże-
tu rocznego. Problem ten był zgłaszany podczas 
ostatniego posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. 
Ochrony Zdrowia, także przez stronę związkową, 
spotkał się jednak z wymijającą odpowiedzią ze 
strony kierownictwa centrali NFZ.
Polska Federacja Szpitali wystąpiła z oficjalnym 
pismem do Adama Niedzielskiego, ministra zdro-
wia, drogą elektroniczną, 31 marca 2022 r. Polska 
Federacja Szpitali zwraca się do ministra zdrowia 
o niezwłoczne podjęcie skutecznych działań na 
rzecz zapewnienia szpitalom bezpieczeństwa 
finansowego, a co za tym idzie – możliwości 
bezpiecznego świadczenia wysokiej jakości usług 
medycznych dla pacjentów w systemie powszech-
nego ubezpieczenia zdrowotnego.

PFSZ O WYNAGRODZENIACH

Polska Federacja Szpitali przedstawia stano-
wisko do projektu ustawy o zmianie ustawy 

o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego niektórych pracowników zatrud-
nionych w podmiotach leczniczych. Uwagi zo-
stały zebrane w toku konsultacji wewnętrznych.

„Zwracamy uwagę na fakt, że po raz kolejny 
określając sposób ustalania minimalnego wyna-
grodzenia zasadniczego pracowników zatrudnio-
nych w podmiotach leczniczych, ustawodawca 
całkowicie pomija personel administracyjny, 
techniczny i ekonomiczny. Jest to o tyle niezrozu-
miałe, że w Dzienniku Ustaw nr 151 pracownicy 
z tej grupy mają określone wymagania dla zajmo-
wanych przez siebie stanowisk. Skoro określono 
wymagania w zakresie pracy na stanowiskach 
administracyjnych, technicznych i ekonomicz-
nych w jednostkach służby zdrowia, to tym sa-
mym uznano, że osoby spełniające te kryteria 
są niezbędne dla tychże jednostek. Pomijanie 
ich po raz kolejny w ustawie o wynagrodzeniu 
może być odczytane jako działania dyskryminu-
jące. Podkreślić należy, że osoby te są niezbędne 
dla prawidłowego funkcjonowania podmiotów 
leczniczych. Aby zapobiec masowym odejściom 
oraz konfliktom pomiędzy personelem medycz-
nym i pozostałym, pracodawcy będą zmuszeni 
podnieść wynagrodzenia w części tzw. szarej, co 
nie pozostanie bez wpływu na budżety szpitalne.
Nie zostało precyzyjnie określone, do której 
grupy zawodowej należy zaliczyć sekretarki 
medyczne i rejestratorki, co ma istotne zna-
czenie nie tylko przy kształtowaniu wysokości 
wynagrodzeń, ale przede wszystkim w związku 
z koniecznością wprowadzenia grup zawodo-
wych do umów o pracę (art 5a). Należy także 
przewidzieć dłuższy okres dostosowania umów 
już zawartych do nowego wymogu. W przy-
padku dużych podmiotów leczniczych ane- 
ksowanie umów wszystkich pracowników w tak 
krótkim czasie jest niemożliwe.
Art. 5 pkt 3 projektu – proponujemy następujące 
brzmienie: „3) uwzględniało wysokość wynagro-
dzenia odpowiadającą adekwatnemu średniemu 
wzrostowi wynagrodzenia w danym podmiocie 
w ustalonym okresie”. Ponadto konieczne wy-
daje się doprecyzowanie w ustawie, jaki okres 

ma być brany pod uwagę. W przeciwnym razie 
będzie to rodziło konflikty i utrudniało lub wręcz 
umożliwiało zawarcie porozumienia. Należy także 
przewidzieć dłuższy okres dostosowania umów 
już zawartych do nowego wymogu. W przypad-
ku dużych podmiotów leczniczych aneksowanie 
umów wszystkich pracowników w tak krótkim 
czasie jest niemożliwe.
W uzasadnieniu nie ma ani słowa na temat po-
wodów uchylenia obecnego art. 3 ust. 3 ustawy, 
wskazującego, iż ustalone wynagrodzenie za-
sadnicze obejmuje dodatkowe wynagrodzenie 
przyznane na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy 
z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych 
(Dz.U. z 2021r. poz. 1285, 1292 i 1559).
We wskazanej nowelizacji do ustawy dodaje się 
nowy przepis, tj. art. 5a ustawy – który ze względu 
na swoje brzmienie stanowi dodatkową pulę obo-
wiązków dla niemedycznego personelu podmiotu 
leczniczego, tj. dla kadr, gdyż każdorazowo trzeba 
będzie wprowadzać w umowie o pracę określenie, 
do której grupy zawodowej zaliczane jest zajmo-
wane stanowisko. Zatem jest to dodatkowy obo-
wiązek niezależnie od zakresu, który pracodawca 
powinien przekazać zgodnie z art. 29 k.p.
Co więcej, wg art. 2 ust. 3 ustawy nowelizującej 
szpital ma obowiązek „dostosować” umowy o pra-
cę pracowników wykonujących zawód medyczny 
lub pracowników działalności podstawowej, in-
nych niż pracownicy wykonujący zawód medycz-
ny zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy 
do wymogów określonych w jej treści w terminie 
3 miesięcy od daty jej wejścia w życie. W uzasad-
nieniu wskazano, że jeżeli w wyniku ww. zmiany 
zaistnieje konieczność „istotnej” zmiany warun-
ków pracy i płacy powstanie konieczność zasto-
sowania wypowiedzenia zmieniającego. Aktualnie 
w orzecznictwie przyjmuje się, że zastosowanie 
wypowiedzenia zmieniającego wymaga nie tyle 
kwestii istotności zmiany warunków pracy lub 
płacy, ile kwestii ich pogorszenia w obiektywnym 
tego słowa znaczeniu, co jasno podkreślił Sąd Naj-
wyższy w postanowieniu z 23 marca 2021 r. (III 
PSK 42/21), ponieważ ich ewentualna poprawa 
nie niesie za sobą konieczności dokonania tego 
wypowiedzenia – co oczywiście i tak wymaga 
każdorazowej oceny danego pracownika z osobna, 
w kontekście jego warunków pracy i płacy.
Niepokojące jest, że nie podano źródeł finanso-
wania zwiększenia minimalnych wynagrodzeń 
zasadniczych niektórych pracowników zatrud-
nionych w podmiotach leczniczych. Łatwo ad-
ministracyjnie jest uregulować siatkę płac, jednak 
trudniej ją zrealizować w praktyce, ponieważ 
powoduje napięcia między grupami zawodowy-
mi, a w następstwie problemy, które nie wynikają 
z braku umiejętności zarządczych kadry mena-
dżerskiej, tylko z wadliwej dyslokacji środków 
i braku desygnowania specjalnych funduszy na 
wynagrodzenia. Należy również pamiętać o tym, 
że umowy o pracę to nie jedyna obowiązująca 
forma zatrudnienia personelu w podmiotach 
leczniczych. ■

Polska Federacja Szpitali zwraca się do ministra zdrowia o niezwłoczne 
podjęcie skutecznych działań na rzecz zapewnienia szpitalom 

bezpieczeństwa finansowego, a co za tym idzie – możliwości bezpiecznego 
świadczenia wysokiej jakości usług medycznych dla pacjentów w systemie 

powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
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1 listopada podczas 44. World Hospital Con-
gress w Barcelonie, którego organizatorem 
jest International Hospital Federation, 

odbyła się uroczysta Gala IHF Awards dla 
najlepszych szpitali na świecie. Kapituła kon-
kursu oceniła aż 250 prac z 38 krajów na całym 
świecie i po burzliwych dyskusjach wyłoniono 
finalistów.
Zwycięzcą III nagrody American College of 
Healthcare Executives Excellence Award for 
Leadership and Management został Szpital na 
Klinach w Krakowie!
Wyróżnienie w kategorii Dr. Kwang Tae Kim 
Grand Hospital Award otrzymał Szpital Uni-
wersytecki w Krakowie!
International Hospital Federation jest jedyną 
światową organizacją szpitali z ponad 90-let-
nią historią. Polska Federacja Szpitali należy 
do IHF od 2020 r. jako członek stowarzyszony, 
a od 2021 r. jako pełnoprawny i jest głosem 
polskich szpitali na globalnej arenie.
NEO Hospital zdobył III nagrodę w kategorii 
American College of Healthcare Executives 
Excellence Award for Leadership and Ma-
nagement. 

nej i Nowych Technologii oraz ośrodkiem 
kształcenia i rozwoju umiejętności kadr 
medycznych.
– To naprawdę piękne zwieńczenie 3-letniej 
pracy 200-osobowego zespół wybitnych specja-
listów. Naszym celem było stworzenie jednego 
z najbardziej innowacyjnych i przyjaznych 
pacjentowi ośrodków medycznych w Europie. 
Dziś możemy powiedzieć, że to osiągnęliśmy! 
Szpital działa w oparciu o model opieki opartej 

Dwa szpitale zrzeszone w PFSz z prestiżowymi nagrodami  

o wymiarze globalnym

SPRAWY MIĘDZYNARODOWE 

Nagrody dla polskich szpitali podczas 
Światowego Kongresu Szpitali 2021

Kapituła konkursu oceniła aż 250 prac z 38 
krajów, a NEO Hospital nagrodzono za pro-
jekt polegający na utworzeniu nowego szpi-
tala wraz z Centrum Chirurgii Robotycz-
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na wartości dla pacjenta. Dotychczas przyję-
liśmy blisko 40 tys. pacjentów, 98% zabiegów 
wykonaliśmy z wykorzystaniem technik mało-
inwazyjnych, w tym z wykorzystaniem robota 
da Vinci i innych zaawansowanych technolo-
gii. Dla mnie, jako menadżerki i zwolenniczki 
zrównoważonej oraz społecznie zaangażowa-
nej przedsiębiorczości, NEO Hospital jest naj-
piękniej spełnionym zawodowym marzeniem. 
Wielkie gratulacje i podziękowania należą się 
całemu zespołowi! – mówi Joanna Szyman, 
prezes Zarządu Grupy NEO Hospital.
W szpitalu, zgodnie z modelem opieki opartej 
na wartości dla pacjenta, działają nowoczesne 
centra kompetencji w zakresie leczenia cho-
rób cywilizacyjnych, w tym Klinika Leczenia 
Otyłości, mająca akredytację International 
Bariatric Club – Oxford University.
– Nasza Klinika bierze również udział w pro-
gramie kontroli jakości administrowanym 
przez American College of Surgeons, który 
pozwala na indywidulaną ocenę korzyści dla 
każdego pacjenta i przewidywanie wyników 
operacji bariatrycznych – mówi prof. Tomasz 
Rogula, chirurg bariatra oraz dyrektor kli-
niczny w Szpitalu na Klinach.
Szpital ma status szpitala klinicznego. Na 
terenie ośrodka odbywa się kształcenie stu-
dentów kierunku lekarskiego oraz praktyki 
i staże dla kadry medycznej. W ośrodku jest 
realizowany pierwszy w Polsce program ba-
dawczo-rozwojowy w dziedzinie ginekologii 
onkologicznej z wykorzystaniem robota da 
Vinci. Pogram uzyskał dofinansowanie z Unii 
Europejskiej.
– Chirurgia jest jednym z kluczowych eta-
pów leczenia nowotworów ginekologicznych. 
Wykorzystanie robota da Vinci w operacjach 
tego typu nowotworów pozwala chirurgowi na 
przeprowadzenie zabiegu z wysoką precyzją 
dzięki systemowi wizyjnemu 3D full HD oraz 
zminiaturyzowanym narzędziom chirurgicz-
nym, co w efekcie pozwala na oszczędzenie 
tkanek i nerwów oraz zminimalizowanie inter-

wencji chirurgicznej. Bardzo się cieszę, że Szpi-
tal na Klinach jest doceniany przez środowisko 
międzynarodowe jako lider w wykorzystaniu 
tej nowoczesnej technologii w Polsce – mówi 
prof. Radovan Pilka, operator robota da Vin-
ci, specjalista w dziedzinie ginekologii. 
W NEO Hospital działa również ośrodek 
kształcenia lekarzy w zakresie technik ma-
łoinwazyjnych, wykorzystujący nowoczesne 
technologie, w tym wirtualne symulacje i sys-
temy sztucznej inteligencji.
– Współczesny model kształcenia chirurgów 
zakłada, że odpowiedni poziom umiejętności 
zdobywa się poza salą operacyjną. Takie po-
dejście do szkolenia opiera się na nauczaniu 
umiejętnego, celowanego działania i ofero-
waniu szkolonemu nadzorowanego doświad-
czenia operacyjnego, które daje mu możliwość 
zintegrowania zdobytej już wiedzy i dojrze-
wanie umiejętności chirurgicznych w bez-
piecznym środowisku – mówi dr Paweł Wisz, 
członek zarządu Europejskiego Robotycz-
nego Towarzystwa Urologicznego (ERUS), 
w którym odpowiada za programy szkolenia 
i kształcenie kadry medycznej w zakresie 
chirurgii robotycznej.

Szpital prowadzi także Living Lab, dzięki 
któremu twórcy nowych technologii, w tym 
z obszaru AI, VR, AR, mogą je doskonalić 
z wykorzystaniem informacji zwrotnych od 
użytkowników.
NEO Hospital jest członkiem Polskiej Federa-
cji Szpitali, przy której zainicjowano Koalicję 
na rzecz Rozwoju Robotyki Medycznej.
– To pierwsze w ponad 40-letniej historii Świa-
towego Kongresu Szpitali nagrody polskich 
szpitali. Obserwujemy działania Szpitala na 
Klinach od początku jego powstania i z podzi-
wem patrzymy na rozwój organizacji i odpo-
wiedzi na zmieniające się potrzeby zdrowotne 
Polaków. Szpital na Klinach to świetny przy-
kład jednostki koordynowanej ochrony zdro-
wia, gdzie personel współpracuje w innych niż 
standardowe zespoły ekspercie, co chwalą nie 
tylko pacjenci, ale i sam personel. Wierzę, że 
wspólne działania w ramach nowo powstałej 

Koalicji na rzecz Rozwoju Robotyki Medycznej 
będzie miejscem, w którym spotykają się part-
nerzy kliniczni, przemysł oraz nauka, a wspól-
nie podjęte działania w kierunku zwiększenia 
wykorzystania potencjału robotyki i powiąza-
nych z nimi technologii w ochronie zdrowia 
dostarczą polskiemu pacjentowi dostępu do 
najnowocześniejszych metod leczniczych – 
mówi prof. Jarosław J. Fedorowski, prezes 
Polskiej Federacji Szpitali.
 

Szpital w liczbach: 
• blisko 40 000 pacjentów przyjętych w cią-

gu 3 lat;
• 98% zabiegów jest wykonywanych mało- 

inwazyjnie, w tym z wykorzystaniem 
robota da Vinci i innych nowych tech-
nologii;

• 200-osobowy zespół wybitnych specja-
listów, 14% kadry lekarskiej stanowią 
osoby z tytułem profesora;

• dynamika wzrostu przychodów: w 2020 r. 
90%, w 2021 r. 30% rok do roku.

 ■
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W marcu 2020 r., podczas pandemii, Szpital 
Uniwersytecki został przemianowany na 
Szpital Specjalistyczny COVID-19. Stało 

się to miesiąc po zakończeniu procesu przenosze-
nia szpitala do nowej siedziby. W nowej siedzibie 
zaplanowano osobny budynek na oddział chorób 
zakaźnych dla 32 pacjentów. Tymczasem szpital 
musiał zostać przystosowany do leczenia pacjen-
tów zakaźnych; trzeba było zapewnić co najmniej 
400 miejsc. Jednocześnie należało zapewnić cią-
głość leczenia innym pacjentom.
Szpital Uniwersytecki jest jedynym w Małopolsce 
Centrum Urazowym, a także niezwykle ważnym 
dla środowiska ośrodkiem leczenia udarów, kar-
diologii interwencyjnej, urologii onkologicznej 
i medycyny akademickiej. Jego całkowite za-
mknięcie pozbawiłoby tysiące pacjentów z regio-
nu i całej Polski specjalistycznego leczenia. Jednak 
utrzymanie obu profili szpitalnych: specjalistycz-
nego COVID-19 i „zwykłego”, było ogromnym 
wyzwaniem logistycznym, prawnym i organiza-
cyjnym. Po negocjacjach znaleziono rozwiązania 

stano wszystkie dostępne środki, aby zapewnić 
personelowi wystarczającą ilość środków ochrony
indywidualnej, co było niezwykle trudnym zada-
niem, szczególnie na początku pandemii. W tym 
celu szpital rozpoczął kampanię uświadamiającą 
społeczeństwo, dzięki której zebrano znaczne 
środki finansowe i darowizny rzeczowe.
W okresach szczytowej zachorowalności ponad 
400 pacjentów z COVID-19 było hospitalizo-
wanych w obu miejscach, a 300–450 pacjentów 
codziennie badano, udzielano im porad i pobie-
rano od nich wymazy. W tym samym okresie 
w laboratorium mikrobiologicznym codziennie 
wykonywano prawie 800 testów na COVID-19.
Od początku pandemii dyrektor Marcin Jędry-
chowski i jego pracownicy podejmowali szereg 

SPRAWY MIĘDZYNARODOWE 

Adaptacja nowej siedziby 
Szpitala Uniwersyteckiego 

 na potrzeby Szpitala 
Specjalistycznego COVID-19 

podczas pandemii
zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa 
zarówno pacjentom, jak i pracownikom.
Szpital został podzielony na strefy „czystą” 
i „brudną”, co wiązało się z dodatkowymi praca-
mi budowlanymi (np. śluzy na oddziałach CO-
VID-19). W późniejszym etapie pandemii szpital 
utworzył i zarządzał także „szpitalem tymczaso-
wym” w budynku Centrum Urazowego. Oprócz 
standardowych środków, bez wahania wykorzy-
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działań mających na celu odpowiednie przy-
gotowanie podmiotu do zadań, w tym w szcze-
gólności ochronę personelu medycznego przed 
zakażeniem. Przy aktywnym poszukiwaniu 
sponsorów, akcjach charytatywnych, a przede 
wszystkim sprawnym i racjonalnym zarządzaniu 
nie zabrakło środków ochrony indywidualnej dla 
personelu medycznego i pomocniczego Szpitala 
Uniwersyteckiego w Krakowie. W efekcie Szpital 
może pochwalić się bardzo małą liczbą zakażeń 
szpitalnych, które nigdy nie zagrażały funkcjo-
nowaniu placówki.
Dzięki staraniom prezesa i jego pracowników 
Szpital Uniwersytecki w Krakowie pierwszy 
w Polsce został wyposażony w aparaturę dia-
gnostyczną firmy ROCHE, umożliwiającą wy-
konanie badań PCR na masową skalę (do 1200 
próbek dziennie). Pozwoliło to na przetestowanie 
dużej liczby pacjentów i personelu. Dzięki ak-
tywnej współpracy z władzami Krakowa i wo-
jewództwa małopolskiego udało się zrealizować 
pewne korzyści dla personelu. Należą do nich 
bezpłatny transport do i z pracy, stworzenie 
dodatkowych połączeń komunikacji miejskiej 
wyłącznie dla pracowników Szpitala, zakwatero-
wanie w hotelach w Krakowie oraz opracowany 
przez dyrektora system dotowania wynagrodzeń 
osób bezpośrednio zaangażowanych w pomoc 
pacjentom z COVID-19, co zostało uregulowane 
znacznie później.
Umiejętności organizacyjne dyrektora pozwoliły 
także podległemu mu zespołowi z sukcesem 
przeprowadzić kilka przetargów na wyposażenie 
szpitali z całego województwa małopolskiego 

w środki ochrony indywidualnej i tunele dezyn-
fekcyjne.
Warto również zauważyć, że szpital odważnie 
formułował wnioski i postulaty w kwestiach doty-
czących rozwiązań wartych zastosowania w walce 
z pandemią. Często spotykały się one z bardzo 
pozytywnym odbiorem środowiska medycznego, 
a ich najlepszą rekomendacją są wymierne efekty, 
które można zaobserwować w samym Szpitalu 
Uniwersyteckim.
W czasie pandemii COVID-19 Szpital Uniwersy-
tecki stał się liderem opinii dla innych placówek 
medycznych. Wiele z zastosowanych rozwiązań 
zostało wdrożonych w innych obiektach lub zna-
lazło odzwierciedlenie w przepisach prawnych.
Jeśli chodzi o zarządzanie personelem, najbardziej 
godna uwagi jest regulacja szpitalna wprowadzo-
na przez dyrektora generalnego, aby wypłacać 
100% zasiłku chorobowego pracownikom, którzy 
zachorowali na COVID-19. Umożliwiono także 
dopłatę do ubezpieczenia w przypadku zarażenia 
w pracy jeszcze przed wprowadzeniem w tym 
zakresie przepisów państwowych. Dodatkowym 
ułatwieniem było zapewnienie zakwaterowania 
pracownikom, którzy na początku pandemii bali 
się wrócić do domu i zarazić swoich bliskich. 
Z podobnych powodów zorganizowano dla nich 
osobny dowóz do pracy.
W trosce o bezpieczeństwo pracowników za-
pewniono wszystkim stały dostęp do środków 
ochrony indywidualnej, a także przeszkolono 
w ich obsłudze. Obejmowało to opracowanie 
procedury zdejmowania odzieży ochronnej, co 
było bardzo ważne, ponieważ badania wykazały, 

że jest to najczęstsza przyczyna zakażeń szpital-
nych. Przy wyjściu ze wszystkich stref brudnych 
ustawiono prysznice i stacje dezynfekcji. W póź-
niejszym okresie szpital zapewnił pracownikom 
nieograniczony dostęp do testów na COVID-19, 
w tym testów 20-minutowych, gdy tylko staną się 
dostępne. Opracowano system pracy w strefach 
COVID-19. Zmiany w strefach odbywały się co 
trzy godziny, po których następowała dwu- lub 
trzygodzinna przerwa (w zależności od wydziału). 
Wszystkie oddziały dla pacjentów były monito-
rowane.
W zakresie bezpieczeństwa pacjentów zainstalo-
wano systemy dezynfekcji rąk oraz automatyczne 
bramki temperaturowe. Zapewniono również 
tunele odkażające dla personelu karetek. Dla 
pacjentów oddziałów zapewniono bezpłatne testy 
na COVID-19 (zarówno wymazy, jak i PCR). 
W korytarzach szpitalnych zainstalowano systemy 
odkażania, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się 
wirusa. Po wprowadzeniu szczepionek rozpoczęto 
szczepienia na oddziałach za zgodą pacjentów.
Metody leczenia COVID-19 były stale obserwowa-
ne i rozwijane. Szpital jeden z pierwszych w Polsce 
zakupił i wprowadził hełmy tlenowe (metoda sto-
sowana w Lombardii). Aby jak najdłużej chronić 
pacjentów przed koniecznością podłączenia do 
respiratora, z powodzeniem zastosowano mecha-
niczną, nieinwazyjną wentylację Optiflow. Do-
świadczenia Szpitala Uniwersyteckiego w tym za-
kresie zaowocowały decyzją Ministerstwa Zdrowia 
o zakupie tych urządzeń dla innych podmiotów. 
Koordynacją tej akcji był Szpital Uniwersytecki.
Funkcjonowanie Szpitala Uniwersyteckiego pod-
czas pandemii COVID-19 zostało szeroko doce-
nione zarówno przez interesariuszy, jak i szerszą 
społeczność. Szpital został uznany za lidera opinii 
i wiodący ośrodek w walce z COVID-19. Przede 
wszystkim znajduje to odzwierciedlenie w zasto-
sowaniu rozwiązań proponowanych przez Szpi-
tal w innych placówkach COVID-19. Ponadto 
Szpital Uniwersytecki został koordynatorem 
zakupów sprzętu medycznego dla wszystkich 
placówek w regionie w ramach programów unij-
nych. Z kolei bieżące kontakty i dialog z Mini-
sterstwem Zdrowia pozwoliły na podejmowanie 
wielu wspólnych decyzji i osiągnięcie konsensusu 
w sprawie niezwykle trudnych decyzji w czasie 
największego zagrożenia pandemią.
Za swoją działalność szpital otrzymał wiele na-
gród, wśród których najważniejsze to Małopolska 
Nagroda im. Jana Pawła II Veritatis Splendor oraz 
Sukces Roku – Liderzy Medycyny w kategorii 
Innowacyjny Szpital oraz Menedżer Roku Kate-
goria 2020 (dla prezesa Marcina Jędrychowskie-
go). Dyrektor Marcin Jędrychowski znalazł się 
również na Liście 100 Najbardziej Wpływowych 
Osób Polskiej Medycyny i otrzymał wyróżnienie 
Człowiek Roku 2020 od Gazety Krakowskiej. 
Dodatkowo wybrani pracownicy szpitala zostali 
odznaczeni przez Prezydenta RP Złotymi, Srebr-
nymi i Brązowymi Krzyżami Zasługi za zasługi 
w zwalczaniu zagrożeń biologicznych oraz za 
działalność naukowo-badawczą, a także medala-
mi „30 Lat Odrodzenia Samorządu Krakowa”. ■
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T ym razem delegacja PFSz odwiedziła stolicę Francji, by bliżej poznać 
tamtejszy system ochrony zdrowia. W wizycie udział wzięli dyrektorzy 

podmiotów leczniczych zrzeszonych w PFSz z Gdańska, Gdyni, Malborka, 
Olsztyna, Wołomina i Zakopanego. 
Pierwszy dzień szpitalnej wizyty studyjnej PFSz w Paryżu spędziliśmy 
w Instytucie Curie oraz muzeum Marii i Piotra Curie. Instytut jest 
prywatnym uniwersyteckim ośrodkiem onkologicznym, jednym z to-
powych na świecie. W muzeum mieliśmy okazję zobaczyć gabinet Marii 
Skłodowskiej-Curie wraz z laboratorium. Miło było poznać prof. Jerzego 
Klijanienkę, polskiego patomorfologa pracującego w Instytucie Curie. 
Kolejne wielkie podziękowania dla Zarządu Instytutu reprezentowanego 
przez dr Nathalie Cassoux i dr. Pierre’a Anhoury.

 Powrót międzynarodowych szpitalnych 
wizyt studyjnych PFSz 

W drugim dniu delegacja odwiedziła Szpital Uniwersytecki La Pitie-Sal-
petriere. To największy szpital we Francji i jeden z największych szpitali na 
świecie, właściwie jest to konsorcjum 39 podmiotów pod jednym zarządem 
głównym. Budżet całkowity wynosi 7,5 mld EUR, placówka zatrudnia 
12 500 lekarzy i współpracuje z 5 uniwersytetami medycznymi, w tym 
z paryską Sorboną.
Mieliśmy okazję zapoznać się z systemem organizacyjnym, programami 
telemedycznymi, działaniem szpitala jednego dnia, jak również pokrótce 
z historią szpitala, w którym kiedyś pracował polsko-francuski neurolog  
dr Babiński. Podziękowania dla dwojga przedstawicieli Impel S.A. – 
Elżbiety Kantowicz i Pawła Gudwańskiego, którzy starali się podpatrzyć 
obszary swojego zainteresowania we francuskich szpitalach, a których 
pomoc przyczyniła się do powodzenia całego przedsięwzięcia PFSz.
Serdeczne podziękowania dla Mirosławy Kachel-Pele, attache Ambasady 
Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu, za organizację krótkiej wizyty naszej 
delegacji w najpiękniejszej polskiej ambasadzie na świecie, która mieści się 
w byłym hotelu de Monaco, przepięknej rezydencji nieopodal paryskiego 
Pałacu Inwalidów. Delegacja PFSz miała okazję spotkać się z Janem Eme-
rykiem Rościszewskim, ambasadorem RP we Francji. W przyszłym roku 
planujemy pierwszy polsko-francuski Szczyt Zdrowia w Warszawie. Dzię-
kuję także Business France Poland za ogromne wsparcie organizacyjne.
Wizytę z ramienia PFSz koordynowała Urszula Szybowicz, dyrektor opera-
cyjna PFSz.        ■
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HOPE AGORA 2022 to szczyt Europej-
skiej Federacji Szpitali HOPE odbywający 
się w Brukseli, w tym roku w terminie  

3–4 czerwca 2022 r. Wydarzenie jest podsumowa-
niem programu wymiany menedżerów, w którym 
w ciągu ostatnich 4 tygodni brali udział uczestni-
cy z całej Unii Europejskiej. Tematyką wiodącą 
tegorocznej edycji było „Zarządzanie w ochronie 
zdrowia oparte na dowodach w praktyce”. HOPE 
to unikalny na świecie program wymiany dla 
menedżerów opieki zdrowotnej z ponad 40-letnią 
historią.

• Ewa Jasińska – przewodnicząca Rady Nad-
zorczej szczecińskiego oddziału JOZ Me-
dicover sp. z o.o. – wybrała się do Szpitala 
Uniwersyteckiego w Heraklionie na Krecie 
(Grecja),

• Anna Żuk-Krasińska – kierownik Labora-
torium Diagnostyki Medycznej w Szpitalu 
Uniwersyteckiego im. Biziela w Bydgoszczy –  
odbyła staż w Irlandii,

• Tymoteusz Mańkowski – lekarz radiolog 
z Wojewódzkiego Centrum Traumatologii 
i Onkologii w Łodzi – odbył program we 
Francji.

Ośrodki w Polsce także gościły menedżerów 
z Europy:
• Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Biziela 

w Bydgoszczy gościł Austriaczkę – Verenę 
Angloher – naczelną pielęgniarkę z Uniwer-
syteckiego Szpitala im. Paracelsusa w Sal-
zburgu oraz hiszpańskiego szefa pielęgniar-
stwa Manuela Acevedo Garcia – ze Szpitala 
Uniwersyteckiego Fundacji ALCORCON 
w Madrycie (Hiszpania) i Eugeniu Badiul, 
kierownika rehabilitacji chorób kręgosłu-
pa z Centrum Rehabilitacji „NeoKinetica” 
w Kiszyniowie (Mołdawia),

• Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu 
gościł Włocha Alessandro Di Risio, kie-
rownika ds. pielęgniarstwa ze Szpitala ASL 
Lanciano Vasto w miejscowości Chieti 
(Włochy), oraz lekarza z Portugalii – Jo-
aquima Timoco Ferreiry, koordynatora od-
działu anestezjologii w Centralnym Szpitalu 
w Pavo de Varzim.

Koordynatorem programu HOPE ze strony Pol-
ski od ponad 10 lat jest Bogusław Budziński, 
wiceprzewodniczący Rady Naczelnej PFSz.
Podczas kongresu omawiane są systemy ochrony 
zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem cie-
kawych praktyk i opinii uczestników programu 
wymiany menedżerów o ich funkcjonowaniu, 
w dalszej części kilka najważniejszych informacji.

HOPE AGORA i finał programu HOPE 
Exchange 2022

W tym roku uczestnikami programu z Polski byli:
• Katarzyna Koch-Brzozowska – położna, na-

czelna pielęgniarka w Wojewódzkim Szpita-
lu Powiatowym w Międzychodzie – odbyła 
staż w Hiszpanii,

• Maciej Kolasa – lekarz neurochirurg z Wo-
jewódzkiego Centrum Traumatologii i On-
kologii w Łodzi – odbył staż w Holandii,

• Agata Lisiewicz-Kaleta – dyrektor naczelna 
w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu – wybrała 
się do szpitali we Włoszech, w tym Uniwer-
syteckiego w Bolonii,
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• Hiszpania – innowacje w ochronie zdrowia 
warte naśladowania: zintegrowany system 
komunikacji danych CORTEX złożony z cen-
trum zarządzania, systemu kontaktowego oraz 
e-opieki – 30% redukcji długości hospitaliza-
cji, 21% zmniejszenia kosztów operacyjnych.

• Francja – niemożliwe stało się możliwe: wy-
miana informacji oraz współpraca szpitali 
publicznych.

• Niemcy – od ponad dwóch lat szpitalom 
umożliwiono prowadzenie opieki ambulato-
ryjnej, w tym także podstawowej. To słuszny 
krok w kierunku tworzenia organizacji koor-
dynowanej ochrony zdrowia: jeden z wnio-
sków dyskusji panelowej prowadzonej przez 
prof. Niek Klazinga.

• Austria – wśród dobrych praktyk, m.in. HTA, 
EDM (ELGA), MCN (minima liczby zabie-
gów), ECMO w COVID-19, zbieranie dobrej 
jakości danych. 

• „Ludzie to podstawa, kultura jest kluczem” – 
jeden z głównych atutów duńskiego systemu 
ochrony zdrowia.

• Estonia – „autostrada informatyczna” jako 
podstawa systemu ochrony zdrowia. 

• Finlandia – reforma systemu ochrony zdro-
wia. Wśród głównych założeń m.in. między-
narodowa akredytacja szpitali, mniej agend 
i instytucji organizujących ochronę zdrowia, 
cyfryzacja i robotyzacja aptek szpitalnych,  
e-egzaminy pielęgniarek co 5 lat, grupowanie 
procedur wysokospecjalistycznych w 5 szpita-
lach uniwersyteckich.

• Kongres HOPE – European Hospital and 
Healthcare Federation w Brukseli 3–4 czerwca 
2022 r.

• Francja – niedobory personelu medycznego 
spowodowane przede wszystkim problemami 
z rekrutacją, zbytnim obciążeniem pracą oraz 
zbyt niskimi płacami. Proponowane rozwiąza-
nia: lean management, zarządzanie zespołowe, 
wsparcie psychologiczne. 

• Grecja – całkowita integracja systemów in-
formatycznych podmiotów medycznych na 
Krecie.

• Irlandia – wyzwania dla systemu ochrony 
zdrowia: rosnące oczekiwania społeczne, digi-
talizacja i interoperacyjność, brak współpracy 
systemu publicznego z prywatnym, niedobory 
personelu, koordynacja działań podmiotów 

leczniczych. Wśród rozwiązań np. opieka ko-
ordynowana i wielodyscyplinarna, krajowy 
system tzw. wczesnych sygnałów ostrzegaw-
czych, badanie opinii pacjentów szpitali, kra-
jowa platforma jakości w ochronie zdrowia.

• Współpraca i wymiana danych na linii szpi-
tale – podstawowa opieka zdrowotna najniżej 
oceniona przez menedżerów ochrony zdro-

wia badanych przez naukowców z Uniwersy-
tetu w Amsterdamie. Badania w całej UE.

• Włochy – personalizowana opieka onkolo-
giczna, koordynacja wypisów szpitalnych 
z opieką pozaszpitalna, system pielęgniarek 
środowiskowych.

Tradycyjnie już podczas Kongresu HOPE odbywała 
się Rada Gubernatorów HOPE – European Hospital 
and Healthcare Federation w Brukseli. HOPE jest 
paneuropejską organizacją szpitalną z ponad 55-let-
nią działalnością, obejmującą około 80% zasobów 
szpitalnych w UE/EWG. Polska Federacja Szpitali 
jest pełnoprawnym członkiem HOPE od 2011 r. 
i głosem polskich szpitali na poziomie europejskim. 
Podczas spotkania Andrzej Rys, zastępca dyrektora 
generalnego ds. Zdrowia w European Commission, 
przedstawił szereg informacji na temat europej-
skiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia. 
Trzy filary: wymiana danych na potrzeby zdrowia 
publicznego i opieki medycznej, wymiana danych 
wtórnych w celu poprawy opieki nad obywatelami 
UE oraz rozwój nowych produktów.           ■

HOPE jest paneuropejską organizacją szpitalną  
z ponad 55-let nią działalnością, obejmującą około  

80% zasobów szpitalnych w UE/EWG.  
Polska Federacja Szpitali jest pełnoprawnym 

członkiem HOPE od 2011 r.
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B ogaty program konferencji zapewnił nam mnóstwo wartościo-
wych rozmów o sytuacji systemu ochrony zdrowia w Polsce, 
a szczególnie o szpitalnictwie. W dyskusji osobiście udział wzięli 

także liczni przedstawiciele strony rządowej:
• Adam Niedzielski, minister zdrowia,
• Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, 
• Bernard Waśko, wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia,
• Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta,
• Roman Topór-Mądry, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznej 

i Taryfikacji,
• Jarosław Kieszek, dyrektor Centrum e-Zdrowia,
• Karolina Nowak, dyrektor Warsaw Health Innvation Hub, Agencja 

Badań Medycznych.
Po zakończonej konferencji odbyła się Gala Jubileuszu 10-lecia PFSz, 
z której relację można przeczytać na kolejnych stronach biuletynu.
Wydarzenie nie mogłoby się odbyć, gdyby nie wsparcie Partnerów 
Konferencji, dziękujemy firmom: Oracle, IQVIA, Philips Polska, Supra 
Brokers, BFF Banking Group, Nexus Polska, Impel, Pixel Technology, 
Winncare, Smith&Nephew, CMR Surgical, Synektik, POLMED, Althea 
Polska, CISCO, TUW PZUW, Batist Medical Polska, EcoLight Biosa-
fety, SIDLY oraz WPiP.

Jubileuszowa Jesienna Konferencja  
PFSz 2021 za nami – powspominajmy!

Uczestnicy konferencji byli w pełni zaszczepieni przeciwko COVID-19, 
dołożyliśmy wszelkich starań, by zapewnić jak najwyższy poziom bez-
pieczeństwa, w tym zapewniliśmy: najnowocześniejsze maseczki typu 
nano-mask oraz płyny dezynfekujące (dostarczone przez Batist Medical 
Polska) oraz superwydajne oczyszczacze powietrza marki GENANO, 
(dostarczone przez W.P.I.P), które według stałego monitorowania jako-
ści powietrza na sali obrad potwierdzały osiągnięcie norm wymaganych 
dla sal operacyjnych.
Z wyrazami szacunku i podziękowaniami dla wszystkich uczestników, 
a także dla zespołu organizacyjnego i technicznego ze strony Cartis 
Group pod przewodnictwem Barbary Tołkacz. Dodatkowe podzięko-
wania dla Hotelu Warszawianka w Serocku-Jachrance za bezpieczną 
i przyjazną gościnę.      ■

Ta wyjątkowa edycja JKP – nie tylko ze względu na organizację w trakcie pandemii, ale przede wszystkim 

jubileusz, bowiem PFSz obchodziło w ubiegłym roku 10-lecie istnienia – odbyła się 2 grudnia 2021 r.
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Jubileusz 10-lecia PFSz 

S potkanie przedstawicieli założycielskich szpitali odbyło się w kan-
celarii prawnej Miller, Canfield, Babicki, Chelchowski i Wspólnicy 
w Warszawie. Organizacja przyjęła nazwę: Polska Federacja Szpita-

li (Polish Hospital Federation), używając skrótowej nazwy PFSz. Od tego 
czasu PFSz stała się najbardziej reprezentatywną organizacją szpitalną 
w Polsce, jako organizacja członkowska oraz parasolowa dla większości 
szpitali w kraju. 

Polska Federacja Szpitali została przyjęta jako pełnoprawny członek do 
Europejskiej Federacji Szpitali i Opieki Zdrowotnej HOPE w listopadzie 
2011 r. i zorganizowała bardzo udany Kongres HOPE AGORA w War-
szawie w czerwcu 2015 r. W 2020 r. PFSz została przyjęta jako członek 
stowarzyszony do Międzynarodowej Federacji Szpitali (IHF) i w 2021 r.
awansowana do pełnego członkostwa. 
Polska Federacja Szpitali jest głosem polskich szpitali na arenie krajowej 
i międzynarodowej. Wspiera szpitale i ich menedżerów w dążeniu do 
zapewnienia efektywnej kosztowo, wysokiej jakości opieki szpitalnej, 
która przynosi realną wartość pacjentom. 
2 grudnia 2021 r. podczas Jesiennej Konferencji Programowej PFSz ob-
chodziła jubileusz 10-lecia istnienia. W całym wydarzeniu udział wzięło 
blisko 280 osób, w tym: dyrektorzy szpitali zrzeszonych bezpośrednio 
w PFSz oraz pośrednio w ramach podpisanych umów o współpracy ze 
związkami szpitali określonego modelu własnościowego i związkami 
lokalnymi. Ze strony organizacji międzynarodowych, do których 
należy PFSz, zostały wyświetlone filmy nagrane przez: Ronalda La-
vatera – dyrektora wykonawczego Światowej Federacji Szpitali IHF, 
oraz Pascala Garela – dyrektora wykonawczego Europejskiej Federacji 
Szpitali HOPE. Dziękujemy za wystąpienie Andrzejowi Mądrali – wi-
ceprezydentowi Pracodawców RP, a także za życzenia i kwiaty dla PFSz 
przekazane przez Waldemara Malinowskiego – prezesa Zarządu Ogól-

10 października 2021 r. Polska Federacja Szpitali obchodziła swoje dziesięciolecie. Przed 2011 r.  

w Polsce nie było ogólnopolskiego stowarzyszenia reprezentacyjnego dla szpitali „ponad podziałami”.  

Z inicjatywy Jarosława J. Fedorowskiego, lekarza, profesora uniwersyteckiego i menedżera ochrony zdrowia, 

10 października 2011 r. powstała organizacja zrzeszająca szpitale bez względu na ich model własnościowy, 

profil specjalizacji, wielkość czy lokalizację. 
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nopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych – organizacji 
współpracującej z PFSz w ramach zawartego porozumienia.
W Konferencji brali udział zaproszeni goście reprezentujący kluczowych 
interesariuszy systemu (w kolejności alfabetycznej według nazwisk):
• Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta,
• Paweł Czarnecki, rektor Collegium Humanum Szkoła Główna Me-

nedżerska w Warszawie,
• Łukasz Jankowski, prezes OIL Warszawa,
• Jarosław Kieszek, dyrektor Centrum E-Zdrowia,
• Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemy-

słu Farmaceutycznego,
• Alicja Kurdysz, wiceprezes STOMOZ,
• Adam Niedzielski, minister zdrowia,
• Tomasz Niewiadomski, wiceprezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów,
• Filip Nowak, prezes NFZ,
• Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekar-

skiej,
• Jacek Siewiera, kapitan, Polska Organizacja Ratownicza,
• Roman Topór Mądry, prezes AOTMiT.
Uwieńczeniem całego wydarzenia było wręczenie Odznak Państwo-
wych Zasłużony dla Ochrony Zdrowia nadawane przez ministra 
zdrowia. Odznaki otrzymali (w kolejności alfabetycznej wg nazwisk):
• Krzysztof Bederski, przewodniczący Rady Naczelnej PFSz, pełno-

mocnik Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II,
• Janusz Boniecki, wiceprezes PFSz, były dyrektor szpitali w Człu-

chowie, Ostródzie, Gdyni i Tczewie,
• Irena Kierzkowska, członek Zarządu PFSz, dyrektor Wojewódzkie-

go Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie,
• Grzegorz Kloc, członek Rady Naczelnej, dyrektor SPZOZ w Świdnicy,
• Ewa Książek-Bator, członek Zarządu PFSz, prezes Zarządu HMS 

Assistance S.A. w Gdańsku,
• Roman Lewandowski, członek Rady Naczelnej PFSz, dyrektor Wo-

jewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce,

• Dariusz Madera, członek Rady Naczelnej PFSz, dyrektor Uniwer-
syteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu,

• Dariusz Oleński, członek Rady Naczelnej PFSz, wicedyrektor Wo-
jewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej,

• Mariusz Paszko, członek Rady Naczelnej PFSz, prezes Zarządu 
Zamojskiego Szpitala Niepublicznego,

• Irena Petryna, członek Rady Naczelnej PFSz, dyrektor Samodziel-
nego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie,

• Zbyszko Przybylski, członek honorowy PFSz, były prezes Zarządu 
Szpitala Powiatowego we Wrześni,

• Tadeusz Urban, członek Rady Naczelnej PFSz, prezes Zarządu 
Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu,

• Mariusz Wójtowicz, członek Zarządu PFSz, prezes Zarządu Szpitala 
Miejskiego w Zabrzu,

Ponadto osobom przyczyniającym się do rozwoju PFSz, które nie są 
członkami władz PFSz, wręczono dyplomy Ambasadora PFSz:
• Beata Buchelt, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
• Piotr Kuczyński, dyrektor działu nowych technologii, Medim Sp. z o.o.,
• Magdalena Ociepa-Wróblewska, Director and Central Europe Lead, 

Healthcare and Life Sciences Exports, British Embassy Warsaw,
• Tomasz Szelągowski, prezes Zarządu Polskiego Innowacyjnego 

Klastra Medycznego PIKMED,
• Piotr Welenc, partner, BW Advisory.

Wszyscy członkowie Zarządu i Rady Naczelnej PFSz obecni na Gali 
otrzymali pamiątkowe dyplomy uznania. Serdecznie podziękowania 
dla wszystkich członków organów statutowych PFSz jako osób szcze-
gólnie zasłużonych dla rozwoju Federacji, na czele z Prezydium Rady 
Naczelnej w składzie: Krzysztof Bederski, Anna Warczyńska i Bogusław 
Budziński, oraz Zarządu w składzie: Janusz Boniecki, Ewa Książek-
-Bator, Krystyna Barcik, Irena Kierzkowska i Mariusz Wójtowicz. Galę 
uwieńczył świetny wykład motywacyjny Mateusza Kusznierewicza, 
żeglarza – mistrza olimpijskiego, mistrza świata i Europy oraz koncert 
zespołu Kardioband. ■
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1 marca 2022 r. odbyło się inauguracyjne spo-
tkanie nowo powstałej koalicji przy Polskiej 
Federacji Szpitali, Koalicji na rzecz Rozwoju 
Robotyki Medycznej powołanej przez prof. 
Jarosława J. Fedorowskiego, prezesa PFSz.
Koalicja ma się stać centrum eksperckiej wie-
dzy o robotyce medycznej, miejscem, w którym 
spotykają się partnerzy kliniczni, przemysł oraz 
nauka i współdziałają w kierunku zwiększenia 
wykorzystania potencjału robotyki i powiąza-
nych z nimi technologii w ochronie zdrowia.
Pracami Koalicji kieruje prezydium w składzie:
• przewodnicząca Koalicji – Joanna Szyman, 

członkini Rady Naczelnej PFSz, prezes Zarzą-
du Grupy NEO Hospital,

• zastępca przewodniczącego – dr Paweł Wisz, 
członek Zarządu Europejskiego Robotyczne-
go Towarzystwa Urologicznego (ERUS),

• sekretarz – Urszula Szybowicz, dyrektor ope-
racyjna PFSz.

Każdy członek PFSz może zgłosić akces do Ko-
alicji i uczestniczyć w jej pracach i działaniach. 
W przypadku zainteresowania udziałem w Ko-
alicji podmiotów niebędących członkami PFSz, 
prosimy o kontakt z Urszulą Szybowicz, dyrektor 
operacyjną PFSz (urszula.szybowicz@pfsz.org). ■

Koalicja na rzecz Rozwoju 
Robotyki Medycznej – 

inauguracja

Koalicja na rzecz Rozwoju 
Kadr w Ochronie Zdrowia

Pomimo krótkiej historii w chirurgii, techno-
logia robotów chirurgicznych dowiodła już 
swoich licznych korzyści, w tym w zakresie 

wizualizacji, zręczności i precyzji podczas zabie-
gów minimalnie inwazyjnych. Ewolucja chirurgii 
robotycznej rozpoczyna się na dobre na naszych 
oczach. Coraz więcej potencjalnych producentów 

1 marca 2022 r. odbyło się inauguracyjne spotkanie nowo powstałej 
koalicji przy Polskiej Federacji Szpitali,  

Koalicji na rzecz Rozwoju Robotyki Medycznej powołanej przez  
prof. Jarosława J. Fedorowskiego, prezesa PFSz.

i innowatorów przygotowuje swoje rozwiązania do 
wprowadzenia na rynek medyczny. W obliczu tego 
dynamicznego rozwoju PFSz widzi swoją istotną 
rolę we wspieraniu polskich szpitali w zakresie 
pełnego wykorzystania szans, jakie niesie ze sobą 
robotyka medyczna i nowe technologie poprzez 
utworzenie i wspieranie działalności Koalicji.

M isją Koalicji jest zwiększenie kompe-
tencji pracowników szpitali, poprzez 
aktualizację wiedzy podnoszenie po-

ziomu umiejętności zawodowych.
Podążanie za szybko rozwijającymi się tech-
nologiami i dynamicznie zmieniającą się 
rzeczywistością w obszarze zdrowia wy-
maga bieżących działań edukacyjnych, jak 

również wspierania rozwoju kadr w ochronie 
zdrowia wraz z dbaniem o zdrowie psy-
chiczne. 
W ramach swoich kompetencji PFSz propo-
nuje uruchomienie także „Platformy szko-
leniowej dla pracowników szpitali”, oferując 
przekrojowy zakres szkoleń uzupełniających. 
Powołane w ramach Koalicji Centrum Kompe-

tencyjne zaoferuje wszystkim członkom PFSz 
szeroki dostęp do platformy oraz wypracuje 
ofertę szkoleń o wysokim standardzie zamiesz-
czanych na platformie.
W obliczu tego dynamicznego rozwoju widzi-
my swoją istotną rolę we wspieraniu polskich 
szpitali w zakresie wykorzystania szans, jakie 
niosą ze sobą nowe technologie informacyjne, 
w szkoleniach pracowników, poprzez utworze-
nie i wspieranie działalności.
W związku ze strategiczną rolą Koalicja będzie 
centrum eksperckiej wiedzy w zakresie pod-
noszenia kwalifikacji dyrektorów szpitali, jak 
również pozostałych pracowników ochrony 
zdrowia, szkoleń, miejscem, w którym spo-
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Zmiany klimatyczne są największym zagro-
żeniem dla zdrowia publicznego w XXI 
wieku. Według Światowej Organizacji 

Zdrowia (WHO) zanieczyszczenie powietrza 
każdego roku przyczyniają się do 4,2 mln 
przedwczesnych zgonów na całym świecie. 
Zmiana klimatu wpływa na warunki, w któ-
rych ludzie się rodzą, dorastają, pracują, żyją 
i starzeją się, a także na warunki życia codzien-
nego. Koszty opieki zdrowotnej związane ze 
zmianą klimatu i zanieczyszczeniem szacuje 
się na 820 mld USD rocznie. 
Problemy można rozpatrywać w trzech per-
spektywach:
• wysiłki na rzecz dekarbonizacji opieki 

zdrowotnej,
• zmiany klimatyczne jako wyzwanie/presja 

dla systemów opieki zdrowotnej (np. klęski 

żywiołowe, zapewnienie ciągłości opieki, 
zdarzenia masowe),

• wpływ na zdrowie i samopoczucie ludzi.
Światowe systemy opieki zdrowotnej odpowiada-
ją za 4% globalnej emisji dwutlenku węgla, więcej 
niż lotnictwo czy żegluga. Gdyby sektor zdrowia 
był krajem, byłby piątym co do wielkości emiten-
tem gazów cieplarnianych na świecie. Paradok-
salne, że sektor ochrony zdrowia, który kieruje 
działaniami lekarzy zgodnie z zasadą Hipokrate-
sa „po pierwsze nie szkodzić”, zostawia tak moc-
ny ślad węglowy. Przyczyn jest oczywiście wiele, 
przede wszystkim sama specyfi ka sektora opieki 
zdrowotnej, całodobowy charakter, wymogi 
w zakresie klimatyzacji, warunków przechowy-
wania leków oraz specjalistycznego sprzętu me-
dycznego – a także dlatego, że wiele szpitali ma 
przestarzałą infrastrukturę, źle zaprojektowaną 

pod kątem efektywności energetycznej. Emisje 
pochodzące bezpośrednio z zakładów opieki 
zdrowotnej stanowią 17% światowego śladu 
sektora. Emisje pośrednie z zakupionej energii 
elektrycznej, gazów medycznych, klimatyzacji 
i ogrzewania stanowią kolejne 12%. I największy 
udział emisji, bo aż 71% – pochodzi z łańcucha 
dostaw opieki zdrowotnej: produkcja, transport, 
użytkowanie i utylizacja towarów, oraz usług 
potrzebnych sektorowi. 
Skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych od-
działują negatywnie na infrastrukturę (media, 
transport, komunikację), co może negatywnie 
wpływać na dostęp do usług ratunkowych i pla-
nowych, a także zakłócać łańcuchy dostaw, pro-
wadzić do niedoborów sprzętu medycznego, czy 
zaopatrzenia w leki dla pacjentów, dostawców 
i producentów.
Według raportu „The Lancet Countdown” 
z 2020 r., pogarszająca się globalna zmiana kli-
matu jest odpowiedzialna za:

Misją Koalicji jest zwiększenie kompetencji pracowników 
szpitali poprzez aktualizację wiedzy i podnoszenie poziomu 

umiejętności zawodowych.

tykają się partnerzy PFSz, aby współdziałać 
w kierunku zwiększenia wiedzy i kompeten-
cji kadr szpitali z wykorzystaniem nowych 
technologii szkoleniowych w ochronie zdro-
wia, z uwzględnieniem potencjału ludzkiego 
i zdrowia psychicznego jednostki, sformu-
łowano następujące kluczowe rekomendacje 
działań:
• budowanie zaufania społeczeństwa do 

kompetencji kadr szpitali oraz promowa-
nie zarządzania opieką medyczną w opar-
ciu o innowacje technologiczne, proceso-
we i organizacyjne, 

• wsparcie psychologiczne pracowników 
ochrony zdrowia wraz z interwencją kryzy-
sową;

• podejmowanie inicjatyw edukacyjnych 
w celu jak najlepszego wdrożenia do prak-
tyki wysokich standardów szkoleń;

• współpraca na rzecz rozwoju kadr medycz-
nych i rozwoju programów doskonalenia 
umiejętności zawodowych i osobistych; 

• pomoc szpitalom w ocenie wymogów szko-
leniowych oraz ryzyk w trakcie wdrażania 
innowacji i rozwoju działalności w oparciu 
o innowacje;

• zwiększenie dostępności do źródeł fi nan-
sowania oraz elastycznych instrumentów 
fi nansowych wspierających wiedzy i umie-
jętności pracowników szpitali;

• budowanie narzędzi do oceny efektywności 
szkoleń zawodowych oraz badania jakości 
w polskich szpitalach;

• podejmowanie działań w kierunku zapew-
nienia powszechnego i równego dostępu do 
szkoleń najwyższej jakości;

• współpraca ze stroną publiczną w ramach 
zinstytucjonalizowanej platformy dyskusji 
mającej za zadanie określić działania eduka-
cyjne, techniczne, organizacyjne i regulacyj-
ne, których celem będzie maksymalizacja ko-
rzyści wynikających z wdrożenia platformy 
szkoleniowej w sektorze ochrony zdrowia;

• podejmowanie inicjatyw legislacyjnych, 
edukacyjnych, promocyjnych oraz samore-
gulacyjnych w celu popularyzacji nowych 
technologii i programów szkoleniowych 
w polskim systemie ochrony zdrowia;

• analizowanie zebranych danych w celu pre-
cyzyjnego określenia korzyści zastosowania 
platformy szkoleniowej z perspektywy efektu 
klinicznego dla pacjentów oraz kalkulacji 
kosztów i korzyści ekonomicznych stosowa-
nia tej technologii, opracowanie propozycji 
narzędzi wspierających rozwój platformy 
szkoleniowej;

• nawiązywanie współpracy z polskimi i za-
granicznymi podmiotami zajmującymi się 
rozwojem kadr szpitali w celu umożliwienia 
wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów;

• umożliwienie każdemu członkowi PFSz dostę-
pu do korzystania z produktów i usług platfor-
my szkoleniowej dla pracowników szpitali.

Pracami Koalicji kieruje prezydium w składzie:
• przewodnicząca Koalicji – prof. Beata Buchelt, 
• zastępca przewodniczącego – Urszula Szy-

bowicz, dyrektor operacyjna PFSz,
• sekretarz – Katarzyna Majczyna.              ■

Koalicja Green Hospital

Prof. UEK dr hab. Beata Buchelt 
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• 53,7% wzrost zgonów związanych z upałami 
u osób powyżej 65. roku życia,

• 3,01 mln przedwczesnych zgonów z powodu 
chorób serca i płuc związanych z zanieczysz-
czeniem powietrza w otoczeniu pyłowym.

Wiemy, że zmiany klimatyczne już zaostrzają 
szereg problemów zdrowotnych na całym świe-
cie. Opieka zdrowotna ma wyjątkową pozycję, 
aby odgrywać wiodącą rolę w przeciwdziałaniu 
zmianom klimatycznym, które „The Lancet” na-
zwał największym zagrożeniem zdrowotnym XXI 
wieku. Aby chronić lokalne i globalne zdrowie 
przed zmianami klimatycznymi i ich źródłami, 
świat musi przejść w kierunku gospodarki opartej 
na czystej, odnawialnej i zdrowej energii. Opieka 
zdrowotna może przyczynić się do tego przejścia 
poprzez dekarbonizację zużycia energii, operacji 
i łańcucha dostaw, zmniejszając swój ślad węglo-
wy. Opieka zdrowotna jest również na pierwszej 
linii frontu zmian klimatycznych. Szpitale, ośrodki 
zdrowia i podmioty świadczące opiekę zdrowotną 
są pierwszą odpowiedzią na ekstremalne zdarze-
nia pogodowe i muszą budować odporność, aby 
działać i służyć swoim społecznościom podczas 
katastrof związanych z klimatem.

ROLA KOALICJI, CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ
Przechodząc do niskoemisyjnych systemów opieki 
zdrowotnej, opieka zdrowotna może łagodzić 
swój wpływ na klimat, oszczędzać pieniądze i da-
wać przykład. Stając się bardziej odporna, opieka 
zdrowotna może pomóc przygotować się na ro-
snące skutki zmiany klimatu. A zapewniając przy-
wództwo społeczne, sektor zdrowia może pomóc 
w ukształtowaniu wizji przyszłości ze zdrowymi 
szpitalami i zdrowymi ludźmi żyjącymi na zdrowej 
planecie. W tym kluczowym momencie nadszedł 
czas na podjęcie działań w celu ochrony zdrowia 
publicznego przed zmianami klimatycznymi. 
Wyzwanie i jego zobowiązanie opierają się na 
trzech głównych filarach:

• łagodzenie – zmniejszenie własnego śladu wę-
glowego opieki zdrowotnej i/lub wspieranie 
niskoemisyjnej opieki zdrowotnej,

• odporność – przygotowanie na skutki ekstre-
malnych warunków pogodowych i zmienia-
jące się obciążenie chorobami,

• przywództwo – kształcenie personelu i spo-
łeczeństwa przy jednoczesnym promowaniu 
polityk mających na celu ochronę zdrowia 
publicznego przed zmianami klimatycznymi.

Green Hospital opiera się na kompleksowych 
ramach 10 połączonych ze sobą celów dla sektora 
zdrowia, aby promować większy zrównoważony 
rozwój i zdrowie środowiskowe.
Program dotyczący zielonych i zdrowych szpitali 
ma na celu wspieranie istniejących wysiłków na 
całym świecie w celu promowania większej sta-
bilności i zdrowia środowiskowego w sektorze 
opieki zdrowotnej, a tym samym wzmocnienia 
systemów opieki zdrowotnej na całym świecie, 
zdefiniowaliśmy 10 celów:
• przywództwo: nadanie priorytetu zdrowiu 

środowiskowemu,
• chemikalia: zastąpienie szkodliwych chemi-

kaliów bezpieczniejszymi alternatywami,
• odpady: ograniczenie, przetwarzanie i bez-

piecznie usuwanie odpadów medycznych,
• energia: wdrożenie efektywności energetycz-

nej i czystego wytwarzanie energii odnawial-
nej,

• woda: zmniejszenie zużycie wody w szpitalu,
• transport: poprawa strategii transportu dla 

pacjentów i personelu,
• żywność: zakup i dostarczanie zrównoważo-

nej, zdrowej żywności,
• farmaceutyki: bezpieczne zarządzanie i usu-

wanie farmaceutyków,
• budynki: wsparcie zielonego i zdrowego pro-

jektowania i budowy szpitali,
• zakup: zakup bezpieczniejszych i bardziej 

zrównoważonych produktów i materiałów.

W związku ze strategiczną rolą Koalicji, jaką jest 
stanie się przez nią centrum eksperckiej wie-
dzy o modernizacji szpitali w oparciu o dbanie 
o zdrowie środowiskowe, sformułowano nastę-
pujące kluczowe rekomendacje działań na rzecz 
zwiększenia wykorzystania potencjału zdrowia 
środowiskowego i powiązanych z nimi technologii 
w ochronie zdrowia:
• budowanie zaufania społeczeństwa oraz 

promowanie zarządzania opieką medycz-
ną w oparciu o innowacje technologiczne, 
procesowe i organizacyjne, wykorzystujące 
zaawansowane technologie,

• podejmowanie inicjatyw edukacyjnych w celu 
jak najlepszego wdrożenia do praktyki me-
dycznej założeń Green Hospital,

• wspieranie badań, rejestrów danych w celu 
maksymalizacji korzyści wynikających z wdro-
żenia rekomendacji Green Hospital,

• pomoc szpitalom w ocenie wymogów regula-
cyjnych oraz ryzyk w trakcie wdrażania innowa-
cji i rozwoju działalności w oparciu o innowacje,

• zwiększenie dostępności do źródeł finansowa-
nia oraz elastycznych instrumentów finanso-
wych wspierających rozwój Green Hospital,

• współpraca ze stroną publiczną w ramach 
zinstytucjonalizowanej platformy dyskusji 
mającej na celu określić działania edukacyjne, 
techniczne, organizacyjne i regulacyjne, któ-
rych celem będzie maksymalizacja korzyści 
wynikających z wdrożenia rozwiązań propo-
nowanych przez Koalicję,

• podejmowanie inicjatywy legislacyjnych, 
edukacyjnych, promocyjnych oraz samore-
gulacyjnych w celu popularyzacji idei dbania 
o zdrowie środowiskowe oraz nowych tech-
nologii w polski systemie ochrony zdrowia,

•  nawiązywanie współpracy z polskimi i zagra-
nicznymi podmiotami zajmującymi się zdro-
wiem środowiskowym w celu umożliwienia 
wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów. ■

OPIEKA KOORDYNOWANA TO WYMIERNE KORZYŚCI DLA 
PACJENTÓW I SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA
Opieka koordynowana wymaga dobrze funkcjonującego systemu 
informatycznego. Czy usługi e-zdrowia, wdrażane w bardzo szybkim 
tempie, spowodowanym pandemią koronawirusa, mogą zapewnić 
efektywne wprowadzenie koordynowanej opieki medycznej w naszym 
kraju?
Nie jest możliwe realizowanie opieki koordynowanej bez dobrze funk-
cjonującego systemu informatyzacji służby zdrowia. Ten model może 
odnieść sukces tylko wówczas, gdy dochodzi do przepływu informacji 

Koordynowana ochrona 
zdrowia

Rozmowa z Urszulą Szybowicz, wiceprezes Polskiego 

Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia  

i dyrektor operacyjną PFSz
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między ekspertami zajmującymi się opieką 
nad pacjentem, dlatego tak ważny jest zrów-
noważony rozwój usług e-zdrowia w Polsce, 
np. wraz z centralnym repozytorium danych 
medycznych.

Jakie korzyści dla pacjenta i systemu ochrony 
zdrowia mogłoby mieć wdrożenie, w szer-
szym niż dotąd zakresie, opieki koordyno-
wanej w konkretnych obszarach medycyny?
Opieka koordynowana to mnóstwo korzyści 
dla pacjentów. Przede wszystkim oznacza to 
dostęp do koordynatora specjalisty z zakresu 
edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, któ-
ry planuje i monitoruje przebieg diagnostyki 
oraz terapii. Co równie ważne – koordynator 
przypomina także o nadchodzących wizy-
tach, zapewnia plan leczenia, czyli kontynuację 
wsparcia medycznego pacjenta również poza 
POZ. Nie da się ukryć, że koordynacja opieki 
zapewnia wzrost zaufania pacjenta do ochrony 
zdrowia, do personelu medycznego i nieme-
dycznego, nie tylko w swojej poradni. Dodatko-
wym efektem koordynacji opieki jest edukacja, 
kluczowa dla dobrej współpracy z personelem 
– osoba chora poznaje proces leczenia, rozumie 
go, a w przypadku wątpliwości – nie obawia 
się podzielić wątpliwościami lub pytaniami. 
Dla lekarzy rodzinnych i medyków innych 
specjalności opieka koordynowana oznacza 
sprawniejszy przepływ informacji, m.in. o sta-
nie pacjenta i wynikach jego badań Korzyści 
dla systemu są oczywiste – możemy bowiem 
wykazać poprawę i usprawnienie organizacji 
pracy placówek ochrony zdrowia, co w wielu 
przypadkach oznacza pozyskanie nowych pa-
cjentów. Dodatkowo od strony zarządczej mo-
żemy lepiej przygotować placówkę do procesu 
akredytacji i – co bardzo istotne – efektywniej 
zarządzać zasobami, nie tylko ludzkimi, ale 
także finansowymi.

Czy w innych krajach UE są podobne jak 
w Polsce problemy dotyczące wdrażania na 
szerszą skalę koordynowanej opieki medycz-
nej? Czy są tzw. dobre praktyki, z których 
możemy jako kraj skorzystać?
Transformacja systemów ochrony zdrowia 
w państwach na całym świecie, nie tylko 
w Polsce, boryka się z podobnymi problema-
mi. Systemy te są zdominowane przez opiekę 
zinstytucjonalizowaną, prowadzoną w dużych 
ośrodkach szpitalnych, a pacjent nie znajdu-
je się w jej centrum. Przeciwieństwem tego 
modelu jest opieka koordynowana, która ma 
zapewnić ciągłość opieki nad pacjentem i w jak 
największym stopniu przybliżyć ją do miejsca 
zamieszkania i środowiska, w którym pacjent 

funkcjonuje. Wymaga to m.in. wzmocnienia 
roli lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej 
oraz pracowników opieki społecznej. Istotą 
koordynowanej ochrony zdrowia jest kontrola 
kosztowej efektywności na wszystkich etapach 
procesu leczniczego. 

Managed care medicine została na dobre wpro-
wadzona w USA już w latach 80. ubiegłego 
wieku. Istotą koordynowanej ochrony zdro-
wia jest kontrola kosztowej efektywności na 
wszystkich etapach procesu leczniczego. Przy-
kładem kraju, w którym bardzo skutecznie 
działający system ochrony zdrowia oparty 
jest całkowicie na czterech organizacjach ko-
ordynowanej ochrony zdrowia, jest Izrael. Jak 
ocenia Pani konkretne przykłady już wdrożo-
nych rozwiązań w zakresie leczenia skoordy-
nowanego np. kobiet ciężarnych, pacjentów 
kardiologicznych czy chorych z wybranymi 
nowotworami?
Obecnie w Polsce funkcjonują programy opieki 
kompleksowej m.in. nad pacjentem po zawale 
serca, kobietą w ciąży, wprowadzono także POZ 
plus. W oparciu o wnioski płynące z pilotaży 
wiemy, że organizacja świadczeń – oparta o pra-
cę zespołową, plan leczenia, dodatkowe badania, 
konsultacje ze specjalistą – sprawia, że pacjenci 
objęci opieką koordynowaną czują się zdrowsi 
w porównaniu z tymi, którzy tak zorganizowanej 
opieki nie mieli. Mamy już wiedzę, że u pa-
cjentów włączonych do programu KOS-Zawał 
w obserwacji 12-miesięcznej stwierdzono mniej-
szą liczbę incydentów sercowo-naczyniowych 
i mózgowo-naczyniowych aż o 40%. Osiągnięto 
też wyraźną redukcję śmiertelności. 

Wiele miejsca organizacje pozarządowe dzia-
łające w obszarze ochrony zdrowia poświęcają 
obecnie ocenie planowanej ustawy o jakości 
w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjen-
tów. PTKOZ jako jedno z kluczowych zagadnień 
podnosi fakt, że ten akt prawny dotyczy tylko 
szpitali. Ale oprócz tego sygnalizowany jest 
m.in. brak zapisów o możliwości wprowadzenia 
kosztowo-efektywnej opieki koordynowanej…
Faktycznie ustawa dotyczy tylko szpitali – po-
mimo swojego tytułu „o jakości w opiece zdro-
wotnej i bezpieczeństwie pacjenta”. Nieujęcie 
w ustawie AOS i POZ przenosi całą odpowie-
dzialność za leczenie na szpitale, co oznacza 
dalszą fragmentaryzację systemu opieki. Poza 
tym pominięto opiekę koordynowaną, mającą 
zapewnić kosztowo-efektywną, wysokiej ja-
kości opiekę i leczenie chorób z zachowaniem 
ciągłości opieki nad pacjentem. 
Według definicji, wypracowanej przez PTKOZ, 
koordynowana ochrona zdrowia, w skrócie 

KOZ, oznacza zorganizowane działania uczest-
ników systemu mające na celu osiąganie wyso-
kiej efektywności kosztowej świadczeń, jakości 
opieki medycznej oraz ciągłości obsługi pacjenta. 

Zgodnie ze stanowiskiem PTKOZ KOORDY-
NOWANA Ochrona Zdrowia powinna być:
KO – KOmpleksowa oraz zintegrowana
OR – ORganizacyjnie kontrolowana
DY – DYnamicznie reagująca na potrzeby 

uczestników
NO – NOwoczesna i wysokiej jakości
WA – WArtościowa i efektywna
NA – NAwiązująca do rozwiązań sprawdzo-

nych na świecie

Obawy budzą zapisy dotyczące odmowy lub 
cofnięcia podmiotowi autoryzacji, która ma 
być obligatoryjna. Brak finansowania ze środ-
ków publicznych może skutkować zmianą 
zakresu bądź zamknięciem dotychczasowej 
działalności podmiotu. Ponowne złożenie 
wniosku po roku spowoduje ograniczenie 
dostępności świadczeń zdrowotnych w rejonie. 
Zdaniem PTKOZ od decyzji prezesa NFZ po-
winno przysługiwać prawo odwołania.

Na czym polega zjawisko tzw. silosowości 
systemu ochrony zdrowia – dlaczego jest ono 
niekorzystne dla pacjentów?
Obecnie w większości traktujemy proces 
kliniczny silosowo, jako fragmenty syste-
mu ochrony zdrowia, czyli np. POZ, AOS, 
szpital. Efektem tego jest m.in. zaburzenie 
procesu terapeutycznego, nadmierna liczba 
procedur medycznych, często ich dublowanie, 
ale przede wszystkim zagubienie pacjenta 
w skomplikowanym i rozproszonym schema-
cie jego leczenia. To zdecydowane zaprzecze-
nie idei koordynacji ochrony zdrowia. 

Czy koordynowana opieka medyczna może 
być panaceum na wsparcie systemu ochro-
ny zdrowia w kryzysie, który został jeszcze 
bardziej spotęgowany przez zagrożenie epi-
demiczne?
Wprowadzenie opieki koordynowanej do 
opieki to konieczność i jedyne wyjście, aby 
móc realnie wpływać na zdrowie społeczeń-
stwa. Dlatego też PTKOZ wspólnie z Pol-
ską Federacją Szpitali proponują tworzenie 
mechanizmów sprzyjających powstawaniu 
konsorcjów koordynowanej ochrony zdrowia 
konkurujących o wartość dla pacjenta.         ■

Rozmawiała: 

Magdalena Pokrzycka-Walczak

Opieka koordynowana to mnóstwo korzyści dla pacjentów. Przede wszystkim 
oznacza to dostęp do koordynatora specjalisty z zakresu edukacji zdrowotnej 

i promocji zdrowia, który planuje i monitoruje przebieg diagnostyki oraz terapii. 
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KOS-BAR to pilotażowy program kompleksowej opieki specjalistycznej 
nad pacjentami z otyłością olbrzymią, kwalifikującymi się do leczenia 
chirurgicznego – bariatrycznego. Jest on kierowany do chorych z otyło-

ścią spowodowaną nadmierną podażą energii, u których chirurgicznie uzyska-
na redukcja masy ciała może przynieść poprawę stanu zdrowia. Jest to również 
test nowego modelu opieki specjalistycznej nad tą grupą chorych w zakresie 
efektywności organizacyjnej leczenia. Program KOS-BAR jest wyłączony ze 
szpitalnego kontraktu ogólnochirurgicznego. Aby przystąpić do programu, 
pacjent rejestruje skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w przy-
chodni specjalistycznej tutejszego szpitala.
Do programu realizowanego w Szpitalu im. Prof. W. Orłowskiego zakwalifikowa-
ło się już 65 osób. Następne 35 oczekuje na pierwszą wizytę u chirurga bariatry. 
Oceni on, którzy pacjenci z tej grupy spełniają wymogi określone programem. Po 
przeprowadzonej kwalifikacji pacjent objęty jest przedoperacyjną opieką przez 

OUTSOURCING. SZANSA NA POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI 
ZARZĄDZANIA BEZ UTRATY JAKOŚCI
Od ponad 20 lat współpracujemy z blisko 200 szpitalami. Dostrzegamy, że placówki 
służby zdrowia nieustannie obciążane są nowymi zadaniami, do realizacji których 
niejednokrotnie muszą oddelegować swoich pracowników. Tych, jak wiadomo, 
brakuje. Na to wszystko w ostatnich miesiącach nakłada się inflacja i galopujące 
wzrosty kosztów, które doskonale rozumiemy, bo i nas one dotykają – podkreśla 
Wiesław Cygańczuk, dyrektor Grupy Produktowej Health Care Grupy Impel.
Aktualne wyzwania przed którymi stają menedżerowie szpitali, stanowią dla 
nas konkretne zadania, za których realizację przejmujemy odpowiedzialność. 
Dzięki zaangażowaniu obu stron i doświadczeniu we współpracy wspólnie osią-
gamy określone rezultaty. Te zaś mają przede wszystkim przełożyć się na wysoką 
jakość szeroko rozumianej opieki nad pacjentem – dodaje Wiesław Cygańczuk.

SYNERGIA USŁUG WSPARTYCH TECHNOLOGIĄ
Obecnie jednym z kluczowych zadań jest efektywne zarządzanie usługami, 
dlatego świadczone przez Grupę Impel usługi wspierają dziedzinowe i au-
torskie rozwiązania cyfrowe. Jednym z nich jest system zarządczy Optima 
Hospital, wdrożony już w ponad 60 szpitalach i wykorzystywany w usługach 
wsparcia opieki nad pacjentem. Wysoka jakość usług możliwa jest dzięki para-

KOS-BAR – program kompleksowej  
opieki specjalistycznej nad pacjentami  

z otyłością olbrzymią

Efektywne zarządzanie placówkami 
ochrony zdrowia. Jak wykorzystać nowe 

technologie i outsourcing?

3–6 miesięcy. Pierwszy etap to badania diagnostyczne. Następnie opiekę nad pa-
cjentem przejmuje wielospecjalistyczny zespół lekarzy – chirurgii ogólnej, chorób 
wewnętrznych, diabetologii, kardiologii, anestezjologii, rehabilitacji, a także psy-
cholog, dietetyk, fizjoterapeuta i inni, w zależności od wskazania medycznego. Po 
okresie przygotowawczym następuje leczenie zabiegowe – operacja bariatryczna.
Operacja bariatryczna przynosi wiele korzyści zdrowotnych dla pacjentów 
z otyłością olbrzymią – chorych na cukrzycę, z zaburzeniami metabolicznymi, 
nadciśnieniem tętniczym, a nawet nowotworami. Krótko mówiąc, otyłość jest 
chorobą, która prowadzi do wielu innych schorzeń i ich powikłań, a chirurgicz-
ne jej leczenie pozwala skutecznie pomóc pacjentowi. Wskaźnik BMI powyżej  
40 skraca życie aż o 10 lat. 
Końcowy etap leczenia to 12-miesięczny monitoring jego efektów. W zależności 
od potrzeb pacjent ma zapewniony dostęp do konsultacji specjalistycznych, 
edukacji zdrowotnej i uczestniczenia w grupie wsparcia.  ■

metryzacji i standaryzacji zadań. Jednocześnie pracownicy szpitala nadzorują-
cy usługę, otrzymują dostęp do cyfrowego panelu, gdzie w czasie rzeczywistym 
mają wgląd w raporty dotyczące m.in. statusu realizacji poszczególnych zadań 
wynikających z umowy.
Kolejnym rozwiązaniem jest autonomiczna platforma cyfrowa Imfood, 
wspierająca zarządzanie procesem żywienia pacjentów. System pozwala na 
automatyzację wybranych procesów, w tym zamawiania posiłków, zgłaszania 
korekt czy monitorowania zagrożeń sanitarnych. Jednocześnie daje możli-
wość codziennego analizowania kosztów żywienia. Nowy model żywienia 
pacjentów Imfood został wdrożony w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim 
im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzięki optymalizacji kosztów poszcze-
gólnych elementów procesu, zaoszczędzony kapitał został zainwestowany 
w poprawę jakości posiłków serwowanych pacjentom.
Grupa Impel oferuje również szpitalom szereg innych usług, w tym: wynajem, 
pranie, serwis bielizny płaskiej i fasonowej; serwis techniczny nieruchomości; 
poprawiające efektywność energetyczną placówki; outsourcing kadrowo-
-płacowy; zarządzanie dokumentacją; automatyzację i robotyzację procesów 
księgowych; ochronę osób i mienia oraz elektroniczne systemy zabezpieczeń; 
usługi IT czy ubezpieczenia. Niewątpliwym wyróżnikiem Grupy Impel jest 
możliwość świadczenia kilku usług w sposób zintegrowany, co pozwala na 
optymalne wykorzystanie kapitału oraz zasobów                                               ■

Realizacja w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie.

Od kilku miesięcy jednym z najczęściej poruszanych tematów wśród menedżerów zarządzających placówkami służby 

zdrowia, ich personelu oraz osób odpowiedzialnych za politykę zdrowotną, oprócz wyzwań, jakie przed „białym 

personelem” stawia pandemia COVID-19, jest ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. 



Panel Szpitalny IQVIA
IQVIA od ponad 20 lat wspiera rynek zdrowia 
w Polsce. Zbieramy i analizujemy dane dotyczące 
efektywności działań wielu źródeł danych. We 
współpracy ze szpitalami tworzymy rozwiązania, 
które mogą być wsparciem w procesie  zarządzania 
szpitalem.

GŁÓWNE KORZYŚCI WSPÓŁPRACY:
1. Bezpłatny dostęp do raportów porównawczych
2. Bezpłatny dostęp do bazy leków BAZYL
3. Możliwość rekrutacji lekarzy i innych 

profesjonalistów medycznych za pomocą naszego 
portalu Esculap.com

Szczegółowe raporty porównawcze 
dla szpitali o podobnym poziomie 
referencyjnym.

Obłożenie łóżek
• Podsumowanie
• Trend
• Porównanie oddziałów
• Podział wg rozpoznańRaporty dotyczące średnich cen leków 

sprzedawanych do szpitali.
Czas hospitalizacji
• Podsumowanie
• Trend
• Porównanie oddziałów
• Podział wg rozpoznań
• Rozkład dla rozpoznania

Analizę wskaźników efektywności 
pracy szpitala w odniesieniu do grupy 
porównawczej.

Re-hospitalizacja
• Podsumowanie
• Trend
• Porównanie oddziałów
• Podział wg rozpoznań

Analizy dotyczące długości 
hospitalizacji.

Analiza Ścieżki Terapeutycznej
• Najczęściej kupowane leki wg 
rozpoznań

Analizy dotyczące obłożenia łóżek na 
oddziałach.

ZESTAW RAPORTÓW ZARZĄDCZYCH DLA 
SZPITALA ZAWIERA:

W RAMACH RAPORTU PORÓWNAWCZEGO 
DOSTĘPNE SĄ NASTĘPUJĄCE DANE:

Świadczenia nielimitowane
• Podsumowanie
• Trend
• Podział wg rozpoznań

SKORZYSTAJ Z NASZEGO DOŚWIADCZENIA

Porozmawiajmy o tym, jak rozwiązania IQVIA mogą 
pomóc w zarządzaniu szpitalem. Zachęcamy do 
kontaktu z Renatą Górską

szpitale@iqvia.com

+48 885 854 564

partnerem wspierającym
KONTAKT

ul. Domaniewska 48 | 02-672 Warszawa | Polska
+48 22 389 10 00 | marketing_pl@iqvia.com

 iqvia.com
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Polska sztuczna inteligencja wesprze 
radiologów. Ponad 17 mln zł od NCBR  

na rozwój RADi – asystenta AI radiologa

P ixel Technology od ponad 5 lat tworzy rozwiązania AI. Niektóre 
z nich, jak np. CovidAI, zostały już wdrożone w szpitalach i do-
starczają lekarzom szeregu funkcjonalności. RADi to kolejny 

projekt firmy, dzięki któremu możliwe będzie generowanie elementów 
strukturalnych opisów badań na podstawie danych obrazowych z rezo-
nansu magnetycznego i tomografu komputerowego.

RADI TO KOPALNIA DANYCH MEDYCZNYCH
Wspieranie radiologa w trakcie opisu poprzez wskazywanie badań obrazowo 
podobnych to główna funkcja systemu. W przypadku gdy lekarz będzie mieć 
wątpliwości lub problem z rozpoznaniem danej zmiany patologicznej, to 
rozwiązanie pozwoli mu w prosty i szybki sposób wyszukać obrazy podobne, 
które pomogą mu postawić trafną diagnozę. System będzie również w stanie 
automatycznie generować część opisu, który będzie zawierał informację 
dotyczącą rodzaju zmiany, lokalizacji oraz wielkości znalezionej patologii. 
RADi pozwala na analizę porównawczą aktualnego badania z historyczny-
mi, pokazującą postęp choroby przez ocenę nowych patologii i ich objętości 
oraz podstawowych parametrów mózgu, serca, płuc, objętości segmentów 
ww. organów. 
Od kiedy podjęliśmy wysiłek dywersyfikacji naszej działalności polegający na 
rozszerzeniu asortymentu o produkty wysoce innowacyjne, wjechaliśmy na 
zupełnie nowe tory jako firma. Obecnie główny wysiłek wkładamy w rozwój 
oprogramowania bazującego na sztucznej inteligencji – AI. Nasz zespół cały 
czas się rozrasta. Do projektu RADi poszukujemy do współpracy lekarzy: radio-
logów, neurologów, kardiologów i pulmonologów – komentuje Jakub Musiałek, 
prezes Pixel Technology.

AI Z KORZYŚCIĄ NIE TYLKO DLA LEKARZY

Głównym problemem sektora zdrowia są braki kadrowe. W radiologii 
jest to szczególnie widoczne, ponieważ bardzo szybko zwiększa się liczba 
aparatów służących do diagnostyki obrazowej oraz wzrasta liczba badań 
obrazowych. Zmieniają się również standardy medyczne, które coraz 
częściej wymuszają dodatkowe badania. Sztuczna inteligencja ma przede 
wszystkim wspierać pracę lekarzy radiologów, ale długofalowo z rozwią-
zań AI skorzystają też inni specjaliści. Wsparcie pracy lekarza przełoży się 
na poprawę funkcjonowania placówek medycznych, np. dzięki przyspie-
szeniu diagnostyki pacjentów. Finalnie zawsze chodzi o poprawę jakości 
leczenia pacjentów.

SZTUCZNEJ INTELIGENCJI NIE NALEŻY SIĘ OBAWIAĆ
O ile jeszcze kilka lat temu sztuczna inteligencja w medycynie była melodią 
przyszłości, to obecnie staje się technologią, którą lekarze chcą stosować 
w praktyce, ponieważ stanowi wsparcie dla ich pracy. Według raportu Ame-
rican College of Radiology obecnie co trzeci radiolog wykorzystuje algorytmy 
AI w swojej pracy. Jak pokazuje rzeczywistość, również w Polsce możemy 
spodziewać się podobnej sytuacji w niedługim czasie. W tym wyścigu in-
nowacji na pewno zyskają ci, którzy pierwsi zdecydują się przetrzeć szlaki, 
implementując u siebie takie rozwiązania, jak np. RADi.                                  ■

Małgorzata Gontarek
Kontakt medialny: m.gontarek@pixel.com.pl

tel. 609 305 308, pixeltechnology.com
Członek wspierający PFSz

Świętujący w tym roku 30-lecie istnienia Pixel Technology sp. z o.o. będzie rozwijać projekt o przełomowych 

możliwościach. RADi to asystent radiologa bazujący na sztucznej inteligencji, który pozwoli zredukować czas 

opisów badań przy jednoczesnym podniesieniu precyzji opisów. Budżet całego projektu wynosi prawie 24 mln zł.
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Grupa Synektik to wiodący producent 
zaawansowanych produktów radio-
farmaceutycznych oraz rozwiązań 

informatycznych, dystrybutor wysokospe-
cjalistycznych urządzeń medycznych oraz 
dostawca usług serwisowo-pomiarowych. 
Jako integrator innowacyjnych rozwiązań dla 
sektora ochrony zdrowia firma produkuje, 
opracowuje lub sprowadza do Polski i rozpo-
wszechnia najnowsze technologie medycz-
ne. Synektik specjalizuje się w produktach 
i usługach z zakresu onkologii, kardiologii, 
neurologii i radiologii wykorzystywanych 
w diagnostyce i terapii.
Synektik jest dystrybutorem innowacyjnego 
sprzętu medycznego, m.in. systemów robo-
tycznych dla chirurgii da Vinci, systemu do 
radiochirurgii głowy, mózgu i szyi ZAP-X, 
rozwiązań do radioterapii i brachyterapii, 
robotów aptecznych dla szpitali APOTECA-
chemo i BD Rowa. W tym segmencie Spółka 
współpracuje z kilkunastoma globalnymi 
producentami produktów diagnostycznych 
i terapeutycznych (m.in. Intuitive, Philips, 
Zeiss, Eckert & Ziegler, ZAP Surgical, Loc-
cioni, Becton Dickinson Rowa, Insightec). 
Dzięki tak bogatemu portfolio produktowe-
mu i silnym kompetencjom Spółka oferuje 
realizację kompleksowych projektów „pod 
klucz” dostosowanych do potrzeb klienta, 
w których łączy rozwiązania własne i współ-
pracujących z nią partnerów. 
Synektik posiada trzy zakłady produkcyjne 
radiofarmaceutyków: w Kielcach, Mszczo-
nowie i Warszawie. Stołeczny zakład pełni 
również funkcję centrum badawczo-roz-
wojowego zajmującego się opracowywa-
niem nowych, innowacyjnych produktów 
radiofarmaceutycznych. Grupa rozwija także 
własne centrum badań klinicznych. Spółka 
pozostaje jednocześnie wiodącym dostawcą 

Synektik: integrator innowacyjnych 
rozwiązań dla medycyny

radiofarmaceutyków specjalnych na terenie 
Polski, służących m.in. do diagnostyki raka 
wątrobokomórkowego czy prostaty i jego 
przerzutów do kości. Flagowym projektem 
firmy jest kardioznacznik – innowacyjny, 
charakteryzujący się globalnym potencjałem 
radiofarmaceutyk do diagnostyki choroby 
wieńcowej, którego rozwój jest obecnie na 
etapie badań klinicznych.
Synektik jest również jednym z kluczowych 
polskich twórców i dostawców rozwiązań in-
formatycznych dla prywatnych i publicznych 
ośrodków zdrowia. Grupa posiada wyspecja-
lizowany dział IT odpowiedzialny za rozwój 
autorskich aplikacji dedykowanych dla radio-

logii (m.in. PACS, RIS). W ostatnim czasie 
Synektik uruchomił innowacyjną platformę 
teleradiologiczną Zbadani.pl, adresowaną do 
placówek medycznych i centrów opisowych, 
której celem jest umożliwianie radiologom, 
placówkom medycznym i pacjentom m.in. 
zdalnego dostępu do badań obrazowych 
w celu zlecania, konsultacji i dokonywania 
opisów on-line.
Firma została założona w 2001 r. Spółka Sy-
nektik SA od 2014 r. jest notowana na Rynku 
Głównym Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie.            ■
Więcej: www.synektik.pl 

Członek wspierający PFSz
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SZPITAL KLINICZNY IM. K. JONSCHERA 
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 
W POZNANIU

Nasz zarządczy rachunek kosztów, zgodny ze 
standardem rachunku kosztów, składa się z ponad 
200 OPK w podziale na działalność finansowaną 
z NFZ i innych źródeł, ponad 1056 procedur 
medycznych oraz kilku tysięcy ścieżek alokacji 
kosztów, rozliczających koszty w czterech etapach. 
Za uruchomienie i aktualizację standardu rachun-
ku kosztów odpowiada u nas kilkuosobowy zespół 
z Działu Controlingu i Rozliczeń. 
Strukturę nowego rachunku kosztów udało nam 
się utworzyć po zaledwie trzech spotkaniach pro-
jektowych, kiedy to wykonaliśmy pierwszy import 
danych i rozliczenie kosztów. Dało nam to natych-
miastowy wgląd w wyniki prezentowane w rapor-
tach CO+, które posłużyły do weryfikacji zaksię-
gowanych kosztów oraz wykonanych rozliczeń. 

COplus – jak wdrożyć standard  
rachunku kosztów

Najwięcej naszych obaw wzbudzał proces wyceny 
procedur. Przygotowaliśmy się do niego zgodnie 
z wytycznymi CO+, a wykorzystanie modułu 
CO+ do elektronicznej wyceny procedur ułatwi-
ło przeprowadzenie rozmów z wyznaczonymi 
osobami z białego personelu i usprawniło wycenę 
procedur medycznych. 
Funkcjonalnością CO+ wartą podkreślenia są 
raporty umożliwiające szybką weryfikację da-
nych i czytelność wykonanych alokacji kosztów. 
Dodatkowo każda zmiana – czy to na liście 
kont, czy w zakresie alokacji kosztów, jest przez 
nas wykonywana samodzielnie, nie wymaga 
angażowania konsultantów CO+ ani naszych 
informatyków, co daje nam oszczędność czasu 
i kosztów.  ■

Katarzyna Tyrakowska
Kierownik Działu Controllingu i Rozliczeń

Bogate doświadczenie, gotowy proces uruchomienia standardu rachunku kosztów oraz rozwiązanie informatyczne 

oferowane przez COplus Sp. z o.o. pozwalają na współpracę z bardzo wymagającymi klientami. Takim był dla nas 

Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Efekty współpracy pojawiły się zaledwie 

po trzech spotkaniach. Zapraszam do zapoznania się z opisem wdrożenia standardu rachunku kosztów.

Jeżeli szukają Państwo pomocy w dosto-
sowaniu się do rozporządzenia Ministra 
Zdrowia dotyczącego standardu rachun-
ku kosztów, zapraszam do kontaktu.
Naszymi klientami są szpitale, przychod-
nie, pogotowia, uzdrowiska oraz hospi-
cja. Każdemu podmiotowi leczniczemu, 
bez względu na stopień dostosowania do 
standardu rachunku kosztów, POMO-
GLIŚMY.

Grzegorz Joachimiak
Dyrektor Sprzedaży i Marketingu

579 057 319

grzegorz.joachimiak@coplus.pl

COplus Sp. z o.o.

SZPITAL

Fot. freepik.com
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D la każdego szpitala kluczowe jest jak naj-
szybsze i optymalne rozliczenie udzielo-
nych świadczeń w celu uzyskania infor-

macji o wartości zrealizowanych i pozytywnie 
zweryfikowanych przez NFZ świadczeń. W tym 
wyścigu z czasem i pogoni za jak najlepiej punk-
towanym JGP powszechnym staje się zjawisko 
„żonglowania” rozpoznaniem i procedurami 
medycznymi. Niestety, zdarza się, że owo „żon-
glowanie” prowadzi do niespójności w danych 
sprawozdawanych elektronicznie do NFZ (ko-
munikat SWIAD) z dokumentacją medyczną 
pacjenta. W przypadku kontroli fundusz weryfi-
kuje zasadność sprawozdania danego ICD10 czy 
też ICD9 z zapisami w dokumentacji medycznej. 
W przypadku gdy zapisy w dokumentacji jawnie 
kłócą się ze sprawozdaniem elektronicznym, 
szpital w najlepszym przypadku musi skorygo-
wać rozliczenia, a nierzadko również zapłacić 
karę. Z tego powodu niezwykle istotne stają 
się nadzór nad procesem kompletowania do-
kumentacji medycznej pacjenta i jej spójność 

Jak wyglądał proces wdrożenia  
Systemu Monitorowania Statusów 

Dokumentacji Medycznej  
w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim  

im. św. Jana Pawła II w Siedlcach

z danymi rozliczeniowymi. Analizując moż-
liwości systemu HIS oraz możliwość ręcznego 
nadzorowania dokumentacji medycznej pacjen-
tów wpisanych z oddziałów, szpital zdecydował 
się na wdrożenie dedykowanego rozwiązania 
informatycznego. 
Kluczowe jest, aby kierownictwo szpitala miało 
dedykowane narzędzie systemowe do monitoro-
wania dokumentacji medycznej, która tworzona 
jest na oddziałach, oraz jej aktualnego statusu – 
powiedział Marcin Kulicki, prezes Zarządu Ma-
zowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana 
Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. – Dzięki wdrożeniu 
Systemu Monitorowania Statusów Dokumentacji 
Medycznej, który pobiera dane z systemu AMMS, 
Zarząd ma realną wiedzę m.in. na temat, ile doku-
mentacji pacjentów już wypisanych jest nadal na 
oddziale, a ile dokumentacji zostało już przekaza-
nych do Działu Rozliczeń, ile dokumentacji czeka 
na uzupełnienie o wynik badania histopatologicz-
nego, a w ilu dokumentacjach wpisano błędne dane 
rozliczeniowe – dodaje.

W szpitalu w Siedlcach wdrożenie systemu zosta-
ło podzielone na trzy etapy, z których pierwszy, 
związany z implementacją modułów dla Zarządu, 
oddziałów szpitalnych oraz działu rozliczeń z NFZ, 
zakończył się w listopadzie 2021 r. 
W kolejnym etapie rozpoczętym w marcu 2022 r. 
system zostanie rozbudowany o funkcjonalności 
wersyfikacji rozliczenia świadczenia z NFZ. Jest 
to funkcjonalność przeznaczona dla personelu 
weryfikującego złożone przez lekarzy pracujących 
na umowach cywilnoprawnych rachunki z wyko-
nanych świadczeń.
Na maj 2022 r. zaplanowana jest realizacja trzecie-
go etapu. Jest on związany z wdrożeniem modułu 
do rozliczania czynności lekarzy pracujących na 
bloku operacyjnym. 
Przystępując do implementacji modułów przezna-
czonych dla personelu oddziałów szpitalnych oraz 
działu rozliczeń z NFZ, położono szczególny nacisk 
na prostotę i intuicyjność obsługi systemu. Udało się 
również ograniczyć do niezbędnego minimum ilość 
pracy w systemie, jaką musi wykonać personel. Z ko-
lei w module przeznaczonym dla Zarządu skupiono 
się na prostocie dostępu do danych i ich przyjaznej 
graficznej prezentacji – powiedział Marcin Kazana, 
twórca systemu. 
Finalnie po zakończeniu wdrożenia pierwszych 
dwóch etapów, szpital zyskał narzędzie, które zo-
stało bardzo dobrze odebrane przez użytkowników 
i Zarząd szpitala. System został na stałe wpisany 
w procedury wewnętrzne szpitala związane z two-
rzeniem i dokumentowaniem historii choroby 
leczonych pacjentów.            ■
Firma na każdym etapie realizacji projektu udzie-
lała niezbędnego wsparcia i konsultowała z użyt-
kownikami sposoby prezentacji danych z systemu. 
Osobą odpowiedzialną za realizację projektu 
w szpitalu był Marcin Kazana. 

Marcin Kazana 

Dyrektor ds. Rozwoju HIS-Solutions
mkazana@his-solutions.pl

tel. 601 173 088

Fot. freepik.com
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SZPITAL ZOZ OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim, bo tak 
wkrótce będzie nazywał się Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrow-

cu Świętokrzyskim, świadczy opiekę medyczną dla ponad 110 tys.
mieszkańców powiatu ostrowieckiego. Z roku na rok rośnie liczba 
udzielanych przez Szpital świadczeń. Jesteśmy trzecim co do wielkości 
podmiotem leczniczym w województwie świętokrzyskim.
W jednostce hospitalizowanych jest rocznie ponad 26 tys. pacjentów. 
Leczenie odbywa się na 17 oddziałach, w tym 12 specjalistycznych 
oraz w 9 poradniach specjalistycznych. Szpital dysponuje 329 łóżkami 
stacjonarnymi. 
W 2020 roku Szpital oddał do użytku nowy, wybudowany od pod 
staw,kompleksowo wyposażony budynek Szpitalnego Oddziału Ra-
tunkowego. W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym rocznie udziela się 
pomocy ponad 20 tys. pacjentom i wykonuje ok. 100 tys. świadczeń 
medycznych. Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu 
INPLAMED jako drugi szpital z 20 występujących w projekcie, ukoń-
czył wdrożenie nowego systemu informatycznego umożliwiającego 
bezpieczne wytwarzanie i przechowywanie Elektronicznej Dokumenta-
cji Medycznej. W ramach projektu uruchomiono także dostęp do sieci 
WiFi dla wszystkich pacjentów oraz pracowników szpitala. Zmoderni-
zowana została także serwerownia. serwerownia. 
W połowie roku zostanie oddane do użytku lądowisko dla śmigłow-
ców lotniczego pogotowia ratunkowego oraz rozpocznie się adaptacja 
pomieszczeń z przeznaczeniem dla pracowni diagnostycznych i reha-
bilitacji pocovidowej. 
W najbliższych latach planowana jest rozbudowa szpitala o nowy bu-
dynek, w którym zlokalizowana będzie m.in. opieka ambulatoryjna, 
Stacja Dializ oraz Oddział Internistyczny z Odcinkiem Zakaźnym. 
Uważamy, iż przystąpienie do Polskiej Federacji Szpitali jest dla nas 
ogromnym wyróżnieniem i otworzy przed nami wiele szans, które 
będą drogowskazem do zdobycia wiedzy, informacji i wymiany do-
świadczeń. „Połączenie sił to początek, pozostawanie razem to postęp, 
a wspólna praca to sukces” – Henry Ford.   ■

Tomasz Kopiec

Dyrektor Naczelny Wielospecjalistycznego 
Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dlaczego dołączyliśmy 
do PFSz

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 
MSWIA WE WROCŁAWIU

Działalność SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu prowadzona jest w oparciu 
o umowy zawarte z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ, 

a także z innymi podmiotami, np. w zakresie medycyny pracy i programów 
zdrowotnych. Nasza jednostka, utworzona i nadzorowana przez ministra 
spraw wewnętrznych i administracji, została zakwalifikowana jako szpital 
ogólnopolski w podstawowym systemie zabezpieczenia świadczeń opieki 
zdrowotnej. Leczenie szpitalne odbywa się na sześciu oddziałach szpitalnych: 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Chirurgicznym, Ginekologicznym, In-
ternistycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym, endokrynologicznym 
oraz na Oddziale Urazowo-Ortopedycznym. Szpital wyróżnia się na Dolnym 
Śląsku swoimi osiągnięciami związanymi z realizacją świadczeń zdrowotnych 
z zakresu endoprotezoplastyki stawów biodrowych i kolanowych. W ciągu 
roku na Oddziale Urazowo-Ortopedycznym wykonuje się ponad 500 tego ro-
dzaju operacji, co plasuje nasz szpital w dolnośląskiej czołówce pod względem 
liczby wykonanych zabiegów, zarówno pierwotnych, jak i rewizyjnych. Z tego 
też powodu Szpital cieszy się dużym zainteresowaniem i zaufaniem pacjentów 
decydujących się na leczenie w naszej placówce. We Wrocławiu znaczący 
udział w leczeniu pacjentek ma nasz Oddział Ginekologiczny. Jego pozycja 
wynika przede wszystkim z wysokiej jakości świadczonych usług i stosowania 
nowoczesnych metod leczenia, co w konsekwencji wpływa na systematyczny 
wzrost leczonych kobiet. Nowy blok operacyjny, który rozpoczął działalność 
w styczniu 2020 r., dysponuje trzema bardzo dobrze wyposażonymi salami 
operacyjnymi, co wpłynęło na jakość udzielania świadczeń i komfort pracy 
personelu. Po zakończeniu budowy nowego Oddziału Anestezjologii i Inten-
sywnej Terapii, możliwości nowego bloku operacyjnego zostaną w pełni wy-
korzystane poprzez rozszerzanie katalogu wykonywanych procedur z zakresu 
chirurgii ogólnej. W przychodniach MSWiA we Wrocławiu i w Jeleniej Górze 
realizujemy świadczenia w trybie ambulatoryjnym w rodzaju: ambulatoryjna 
opieka specjalistyczna, leczenie stomatologiczne, opieka psychiatryczna 
i leczenie uzależnień, rehabilitacja lecznicza. Udzielamy również świadczeń 
w ramach programów zdrowotnych i medycyny pracy. Na decyzję o przystą-
pieniu do Polskiej Federacji Szpitali miał wpływ przede wszystkim charakter 
jej działalności. Postrzegamy tę organizację m.in. jako platformę wymiany 
doświadczeń i informacji, jako miejsce szerokiej debaty na temat metod po-
prawy sytuacji finansowej jednostek systemu oraz sposobów ich wdrażania, 
czy też zmieniającego się otoczenia prawnego w ochronie zdrowia.  ■

Agata Lisiewicz-Kaleta

Dyrektor Szpitala MSWiA we Wrocławiu

Fot. freepik.com
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Uczestnicząc w licznych konferencjach, zjazdach tematycznych i innych 
inicjatywach organizowanych pod egidą Polskiej Federacji Szpitali, 

wiedzieliśmy, że organizacja ta, będąc reprezentantem tej grupy podmio-
tów leczniczych, działa na rzecz poprawy warunków ich funkcjonowania, 
lepszego ich fi nansowania, wzrostu znaczenia kadry zarządzającej szpitala-
mi, bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników szpitali, a także na rzecz 
jakości, dobrych praktyk zarządzania, edukacji oraz dobrego ustawodaw-
stwa. Jest to szeroki pakiet problemów, który powinien jednoczyć kadrę 
zarządczą podmiotów szpitalnych w ich rozwiązywaniu. Interesujące 
są również formy, w jakich funkcjonuje Polska Federacja Szpitali. Poza 
wszystkim możliwość wymiany doświadczeń i dobrych praktyk jest war-
tością samą w sobie i zachęca do współdziałania. Takie przesłanie skłoniło 
nas do włączenia się w działalność Polskiej Federacji Szpitali. Przedstawmy 
teraz krótko Szpital im. Prof. W. Orłowskiego. Jest to placówka prowadzona 
w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, utwo-
rzona przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Szpital jest 
zlokalizowany na warszawskim Powiślu, ściśle związany z historią War-
szawy oraz jej losami powstańczymi. W czasie powstania pełnił funkcję 
szpitala polowego jako główna baza sanitarna na Powiślu Czerniakowskim. 
Jako szpital kliniczny placówka łączy działalność leczniczą, dydaktyczną 
i naukową. Realizuje szeroki zakres świadczeń zdrowotnych, dysponując 
oddziałami klinicznymi w zakresie diagnostyki i leczenia bólu, chirurgii 
ogólnej, onkologicznej i bariatrycznej, chirurgii plastycznej, chorób we-
wnętrznych i gerontokardiologii, neonatologii, neurologii i epileptologii, 
okulistyki, ginekologii onkologicznej i położnictwa, urologii oraz chirurgii 
ogólnej i żywienia klinicznego. Szpital dysponuje bazą 245 łóżek. W 2021 
roku hospitalizowanych tu było 13 610 pacjentów, a w poradniach spe-
cjalistycznych udzielono 63 586 porad. Oprócz prowadzenia działalności 
leczniczej Szpital Orłowskiego bierze udział w realizacji zadań dydaktycz-
nych i badawczych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. 
Jako szpital kliniczny III stopnia referencyjności, gdzie leczeni są chorzy 
z całego kraju ze skomplikowanymi problemami zdrowotnymi, często 
z powikłaniami, SPSK im. Prof. W. Orłowskiego jest liczącym się podmio-
tem leczniczym na rynku medycznym w Warszawie, regionie i kraju, który 
swoim poziomem dorównuje najlepszym ośrodkom o podobnym profi lu 
w krajach europejskich. Wiele świadczeń i metod leczniczych udzielanych 
w szpitalu ma charakter unikalny. Planujemy dalszy rozwój szpitala – 
w obszarze inwestycyjnym i oferty świadczeń. Misją szpitala jest: „Troska, 
wiedza, doświadczenie – naszą ofertą dla pacjenta”, co odnosi się do re-
alizowanej i promowanej w szpitalu relacji pacjent – personel medyczny 
w zakresie empatii, zrozumienia i indywidualnego podejścia do pacjenta. 
Wyraża również wysokie kompetencje personelu medycznego. ■
Leszek Kliś

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego 

im. Prof. W. Orłowskiego

K ażdy, kto podjął się rozbudowy placówki medycznej, wie, z jakimi proble-
mami się to wiąże. A ponieważ szpital w Wołominie do małych nie należy, 

więc i wyzwania są odpowiednio większe. Jako placówka medyczna zapew-
niamy opiekę zdrowotną dla całego powiatu, który zamieszkuje ponad 250 
tys. osób. Tereny są atrakcyjne i blisko Warszawy, więc ta liczba wciąż wzrasta. 
Nasz szpital (o drugim stopniu referencyjności) świadczy usługi medyczne 
w ramach 11 oddziałów, w tym SOR, przychodni specjalistycznej dla dorosłych 
i dla dzieci, Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, mamy rozwijające się 
Medyczne Laboratorium Mikrobiologiczne, Pracownię Endoskopową i Zakład 
Rehabilitacji. Działalność leczniczą łączymy z działaniami w zakresie promocji 
zdrowia w całym rejonie oraz z realizacją zadań dydaktycznych i badawczych.
Istotne jest, że szpital istnieje od niemal 50 lat i nigdy wcześniej nie przeszedł 
poważnej rozbudowy lub modernizacji, która dostosowałaby go do wymogów 
XXI wieku, co jest ważne i dla pacjentów, i dla personelu. Dlatego to zadanie 
w ostatnim czasie stało się jednym z najważniejszych.
Jesteśmy w trakcie pierwszego etapu rozbudowy, który w tym roku zmierza 
ku końcowi. Potem drugi etap, a w międzyczasie remonty i unowocześnianie 
poszczególnych oddziałów, do tego pandemia COVID-19. Choć każdego dnia 
mamy pełne ręce roboty, walczymy z czasem i ustawicznie podejmujemy sta-
rania w celu pozyskania pieniędzy na inwestycje, funkcjonujemy na wysokich 
obrotach, to jednak z niemałą satysfakcją patrzymy, jak te wysiłki nabierają re-
alnych kształtów. To odważne przedsięwzięcie pozwoli nam zwiększyć bazę lo-
kalową i to już wkrótce. Oczywiście, nie ma co ukrywać, że takie tempo prac jest 
możliwe dzięki zaangażowaniu środków Starostwa Powiatowego w Wołominie
oraz dotacji celowej budżetu państwa. 
Pod koniec tego roku będziemy mogli przenieść do nowo wybudowanego budyn-
ku Przychodnię Specjalistyczną AOS dla dorosłych i dzieci, Zakład Rehabilitacji, 
Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną oraz POZ. Na nowe gabinety lekarskie, ga-
binety zabiegowe, wygodne poczekalnie przeznaczony jest ponad 4600 m2. Dzięki 
temu będziemy mogli też zwiększyć ofertę świadczeń medycznych i uruchomić 
nowe poradnie specjalistyczne dla dorosłych i dzieci.
W ramach drugiego etapu prac, na który staramy się pozyskać środki zewnętrzne, 
oddany do użytku ma być budynek, w którym znajdzie się nowoczesny SOR, blok 
operacyjny z kilkoma salami, w tym salą hybrydową, własny Zakład Diagnostyki 
Obrazowej, Centralna Sterylizatornia i powiększony Oddział Anestezjologii i In-
tensywnej Terapii. Na tym nie koniec, bo drugi etap prac obejmuje również trzy 
kondygnacje głównego budynku szpitala. Ten plan zakłada utworzenie nowych 
oddziałów, a w następnej kolejności powstanie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. 
Liczymy, że choć czasy są niepewne, to inwestycje te sprawią, że Szpital w Woło-
minie w pełni będzie mógł odgrywać rolę szpitala regionalnego, który zapewnia 
mieszkańcom kompleksową opiekę zdrowotną i wspiera ościenne placówki – bo 
jak wiemy, duży może więcej. Dlatego też w ubiegłym roku przystąpiliśmy do 
PFSz, żeby dzielić się swoim doświadczeniem i jednocześnie korzystać z do-
świadczenia innych w ramach organizacji, która zrzesza wiele szpitali. ■

Grzegorz Krycki

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
w Wołominie

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY 
IM. PROF. W. ORŁOWSKIEGO CMKP

SZPITAL MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W WOŁOMINIE
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to możliwość przeprowadzania pokazowych operacji w asyście robota 
Versius dla chirurgów z całego regionu, a także programów szkolenio-
wych dla zespołów chirurgicznych z Polski i innych krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej.
W Salve Medica prowadzimy Oddział Onkologii Klinicznej i Chemiote-
rapii, czynny 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Pacjenci onkologiczni są 
objęci indywidualną opieką przez zespół doświadczonych lekarzy onkolo-
gów klinicznych, pielęgniarek onkologicznych i farmaceutów. Prowadzimy 
leczenie w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także 
komercyjnie w przypadku terapii nierefundowanych w Polsce.
Salve Medica to także Poradnia Lekarzy Specjalistów zatrudniająca 
ponad 200 lekarzy z zakresu ponad 40 specjalizacji, Klinika Płodności, 
diagnostyka obrazowa z nowoczesnym rezonansem 3-teslowym, POZ, 
badania kliniczne, laboratorium genetyczne i Klinika Dermatologicz-
na Salve Medica Dermatologic.
W czerwcu 2021 r. oddaliśmy dla pacjentów nową część Centrum 
Medycznym Salve Medica. Inwestycja powstała przy wsparciu Łódz-
kiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nowe skrzydło Salve Medica 
zapewnia nowoczesną przestrzeń, a także pozwala na sprawną obsługę 
i podniesie komfortu pacjentów szpitala.
W 2020 r. oddano do użytku nowy, wybudowany od podstaw, kompleksowo 
wyposażony budynek Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.  ■

Ewelina Barylska

Dyrektor Zarządzająca Salve Medica w Łodzi

D ecyzja o dołączeniu Salve Medica do PFSz wynikała z chęci współ-
tworzenia najlepszych standardów opieki szpitalnej w Polsce. Chce-

my czynnie uczestniczyć w dyskusjach dotyczących sektora ochrony 
zdrowia i mieć realny wpływ na jego rozwój. Chętnie dzielimy się swoim 
doświadczeniem oraz z uwagą będziemy słuchać cennych podpowiedzi 
innych członków Polskiej Federacji Szpitali. Polski system ochrony 
zdrowia mierzy się z wieloma wyzwaniami. Jesteśmy przekonani, że 
wspólne stanowisko wypracowane w dyskusjach pomiędzy szpitalami 
ułatwi znajdowanie najlepszych pomysłów i rozwiązań.
Szpital Specjalistyczny Salve Medica dysponuje blokiem operacyjnym, na 
którym wykonywane są zabiegi z zakresu chirurgii, urologii, ginekologii, 
onkologii oraz chirurgii dziecięcej. Operacje wykonujemy w ramach kon-
traktu z NFZ oraz komercyjnie. Do ich przeprowadzania wykorzystujemy 
także dwa roboty chirurgiczne: Versius i da Vinci. Robota chirurgicznego 
Versius kupiliśmy w 2021 r. jako pierwszy ośrodek w Polsce. 
Nasz szpital jest również pierwszym polskim ośrodkiem referencyj-
nym dla systemu Versius dla Europy Środkowo-Wschodniej. Oznacza 

SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY SALVE MEDICA W ŁODZI

W yróżnienie to przyznawane jest przez 
Polskie Towarzystwo Żywienia Pozaje-
litowego, Dojelitowego i Metabolizmu, 

a podstawą jego uzyskania jest pomyślny wy-
nik weryfikacji szpitali prowadzących żywienie 
kliniczne. Posiadanie certyfikatu potwierdza 
przestrzeganie przez placówkę najwyższych 
standardów w zakresie leczenia żywieniowego, 
zapewnienie pacjentowi z ryzykiem żywienio-
wym odpowiedniej opieki i jest wzorem wśród 
praktyk leczenia żywieniowego.
Certyfikat w dziedzinie żywienia klinicznego dla 
Szpitala Orłowskiego to efekt wysokiej jakości pra-
cy zespołu Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogól-
nej i Żywienia Klinicznego pod kierownictwem 

Leczenie przez żywienie – 
wyróżnienie dla szpitala PFSz

prof. dr hab. Jacka Sobockiego. Należy podkreślić, 
że Oddział ten jest największym i głównym tego 
rodzaju ośrodkiem w Polsce i jednym z trzech naj-
większych w Europie. Zajmuje się szczególnie trud-
nymi przypadkami chirurgicznymi, które mogą 
stanowić problem dla standardowego oddziału 
chirurgicznego. Należą do nich w szczególności 
trudne przypadki onkologiczne, choroby zapalne 
jelit, powikłania po operacjach i zespół krótkiego 
jelita, czyli sytuacja, kiedy jelita nie funkcjonują. 
W szpitalu stosowane są techniki chirurgiczne, en-
doskopowe i techniki żywienia klinicznego. Część 
pacjentów może być wyleczona w czasie pobytu 
w szpitalu, część w sposób sztuczny żywiona jest 
w warunkach domowych, pozostając pod sta-

łą opieką szpitala. 
Pacjenci otrzymują 
wtedy mieszaninę 
żywieniową oraz 
ustalony indywi-
dualny program 
żywieniowy. Pod 
opieką Poradni dla 
Chorych Leczo-
nych Pozajelitowo 
i Dojelitowo w Wa-
runkach Domo-
wych – integralnej 
części Oddziału, 
znajduje się 250 

chorych żywionych pozajelitowo w warunkach 
domowych i ok. 250 chorych żywionych dojelitowo 
z terenu całego kraju. SPSK im. Prof. W. Orłow-
skiego dysponuje dużą, nowoczesną Pracownią 
Żywienia Pozajelitowego, która przygotowuje mie-
szaniny dla pacjentów żywionych dożylnie. Spełnia 
ona najwyższe standardy przygotowywania takich 
mieszanin. Dziennie w Pracowni produkowanych 
jest ok. 110 mieszanin żywieniowych. Szpital dys-
ponuje również własnym transportem do prze-
wozu pielęgniarki i lekarza na badania kontrolne 
pacjentów leczonych pozajelitowo i dojelitowego 
w warunkach domowych, a także w celu dostar-
czania im żywności klinicznej i sprzętu.              ■

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego 

(SPSK) Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego  

w Warszawie uzyskał certyfikat „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia 

Klinicznego – Leczenie przez Żywienie”.
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M ultitasking to chyba właściwe słowo, żeby określić sposób na 
zarządzanie szpitalem takim jak nasz – Szpitalem Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy w Wołominie. Przypomina to trochę grę 

w orkiestrze, ale takiej, w której liderzy muszą umieć grać nie na jed-
nym, a na różnych instrumentach. Bo każdy dzień u nas to nieustanne 
szukanie nowych możliwości na poszerzanie oferty świadczeń medycz-
nych, to analizowanie sposobów na rozwój szpitala i jego unowocześnie-
nie, a do tego jeszcze gigantyczne przedsięwzięcie, jakim jest rozbudowa 
placówki. Co ważne, bez tego ostatniego punktu, trudno byłoby reali-
zować te wcześniejsze. Do takiej wielozadaniowości skłania nas choćby 
wielkość powiatu wołomińskiego, największego na Mazowszu. Mamy 
ponad 250 tys. mieszkańców, czyli potencjalnych pacjentów, których 
oczekiwania względem tego, co oferuje im powiatowy szpital, stale 
rosną. Pacjenci chcą mieć możliwość pełnego i na dobrym poziomie 
leczenia, bez konieczności jeżdżenia do innych ośrodków w Warszawie. 
Dlatego właśnie w ostatnich miesiącach poszerzyliśmy ofertę zabiegów 
z zakresu wysokospecjalistycznej chirurgii narządów ruchu. Portfolio 
zabiegów powiększyło się o zabiegi z zakresu chirurgii kręgosłupa, 
w tym discektomie (dyskopatia kręgosłupa szyjnego i lędźwiowo-
-krzyżowego) oraz stabilizacje transpedikularne (złamania kręgosłupa 
szyjnego, piersiowego i lędźwiowo-krzyżowego). Dzięki ortopedom 
z naszego wołomińskiego zespołu rozpoczęliśmy również procedury 
w zakresie endoprotezoplastyki stawu ramiennego (choroba zwyrod-
nieniowa stawu ramiennego, zmiany zwyrodnieniowe pourazowe 
stawu ramiennego). Na naszym bloku chirurgicznym wykonujemy 
zabiegi przy użyciu nowoczesnych metod. Onkourologia to jedna z tych 
dziedzin, której kiedyś nie mieliśmy w ofercie, a dziś to już codzienność 
– pacjentów wymagających zabiegów w tym zakresie przybywa. Teraz 
nasz Szpital daje im możliwość diagnozy i leczenia na miejscu. Wiele 

Z życia Szpitala w Wołominie

z tych zabiegów to skomplikowane procedury, niektóre wykonywane są 
tylko w kilku ośrodkach w kraju, ale stosowana przez naszych specjali-
stów metoda laparoskopowa, także przy użyciu okularów 3D, daje wiele 
korzyści. Przede wszystkim większą precyzję cięcia, ale również szybsze 
dochodzenie pacjentów do siebie, ponieważ skraca się czas ich rekonwa-
lescencji i zmniejsza ilość podawanych leków przeciwbólowych. 
A skoro mowa o bólu, a właściwie jego leczeniu, to na tym polu też 
mamy ofertę dla naszych pacjentów. Przeprowadzamy zabiegi kriolezji 
i termolezji, czyli nowoczesnych metod leczenia bólów kręgosłupa. 
Zabiegi są małoinwazyjne, każdy trwa 30–60 minut, w zależności od 
liczby nerwów poddawanych tym procedurom i wykonuje się je pod 
kontrolą ultrasonografii, co pozwala na precyzyjne zlokalizowanie 
uszkodzonego nerwu. 
Świadczenia te uzupełniają i wzmacniają naszą ofertę medyczną, a tym 
samym zabezpieczają pacjentów powiatu wołomińskiego w najnowo-
cześniejsze, zaawansowane procedury.
Wkrótce zaprosimy pacjentów do nowego budynku. Kończymy właśnie 
I etap rozbudowy Szpitala. W nowych i nowocześnie zaprojektowanych 
pomieszczeniach znajdą swoje miejsce przychodnia specjalistyczna dla 
dzieci i dorosłych, POZ, zakład rehabilitacji oraz nocna i świąteczna 
opieka lekarska.                      ■

Grzegorz Krycki

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
w Wołominie
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• udostępnienie szkolenia on-line dla pra-
cowników szpitala;

• przeprowadzenie po wdrożeniu dwóch 
spotkań kontrolno-ewaluacyjnych (audy-
tów systemu).

Zaangażowanie pracowników szpitala:
• oddelegowanie jednej osoby do kontaktu 

(udostępnianie procedur, przekazywanie 
uwag itp.);

• docelowo funkcja/stanowisko osoby od-
powiedzialnej za działanie systemu;

• powołanie Komisji Etycznej (zebranie raz 
w roku i ad hoc w przypadku zgłoszenia 
nadużycia).

Istnieje możliwość realizowania wszelkich dzia-
łań w formie zdalnej.
Serdecznie zachęcamy Państwa do skorzysta-
nia z oferty projektu MedKompas, jak również 
do śledzenia kont projektu w social media, 
polecania i udostępniania publikowanych na 
nich treści, a także komentowania i dyskusji 
pod postami, które wzbudzą Państwa zainte-
resowanie.            ■

Medkompas – zaproszenie 
dla szpitali PFSz

W ramach projektu MedKompas szpital 
ma możliwość bezpłatnego przeszko-
lenia swoich pracowników z zakresu 

zapobiegania zagrożeniom korupcyjnym w jed-
nostce leczniczej, jak również wdrożenia syste-
mu antykorupcyjnego zgodnego z wymogami 
dyrektywy 2019/1937.
Wdrażany w placówce system antykorupcyjny 
jest każdorazowo dostosowany do indywidual-
nych potrzeb danego podmiotu.
W ramach projektu MedKompas przeprowa-
dzono już 180 szkoleń oraz rozpoczęto wdra-
żanie systemu w 18 placówkach.
Wdrażając system antykorupcyjny, zapewniają 
Państwo swojej placówce:
• spełnienie wymogu należytej staranności 

w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom 
korupcyjnym (wymóg taki jest elementem 
projektu nowelizacji ustawy o odpowie-
dzialności podmiotów zbiorowych);

• spełnienie wymogu wdrożenia systemu 
ujawniania nadużyć (do 17.12.2021 obo-
wiązek implementacji wymogów dyrek-
tywy UE dot. Whistleblowingu);

• mapowanie ryzyka korupcy jnego – 
w szczególności procedur i stanowisk naj-
bardziej narażonych;

• ograniczenie ryzyka prawnego związane-
go z działaniami korupcyjnymi, konflik-
tami interesów itp.;

• spełnienie wymogów procesu akredytacji 
w odniesieniu do etycznych standardów 
działalności jednostki leczniczej;

• ograniczenie ryzyka reputacyjnego.
Przebieg wdrożenia:
• szkolenie dla pracowników szpitala z za-

kresu działań antykorupcyjnych;

• diagnoza potrzeb szpitala w zakresie zarzą-
dzania ryzykiem; diagnoza obejmuje wywiad 
z członkami Zarządu w zakresie obowiązu-
jących w szpitalu polityk/procedur/potrzeb 
oraz ankietę przeprowadzaną wśród pracow-
ników szpitala (ankieta pozwala na określe-
nie świadomości zagrożeń korupcyjnych);

• przegląd przez ekspertów projektu doku-
mentacji (dot. Kodeksu etyki, polityki/
procedury antykorupcyjnej, procedury 
zgłaszania nadużyć, procedury zarządza-
nia konfliktem interesów itp.);

• przygotowanie przez ekspertów propozycji 
uzupełnień lub zmian (o ile będą konieczne);

• opracowanie przez ekspertów całościo-
wego systemu zarządzania zgodnością 
(compliance) – dostosowanego do potrzeb 
i możliwości szpitala;

• formalne wdrożenie systemu (po stronie 
szpitala);

• przeprowadzenie przez ekspertów warsz-
tatu wdrożeniowego dla osób mających 
zarządzać systemem;

Polska Federacja Szpitali, dbając o najwyższe standardy współpracy 
pomiędzy uczestnikami rynku ochrony zdrowia, zachęca i zaprasza 

szpitale do uczestnictwa w projekcie MedKompas prowadzonym przez 
Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Wyrobów Medycznych POLMED.
Informujemy, że ruszyły zapisy do udziału w projekcie na okres 

kwiecień – wrzesień 2022 r. Pozostało jeszcze kilka wolnych miejsc, 
dlatego zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami i jak najszybszego 

zgłaszania chęci uczestnictwa.

Wdrażanie systemów antykorupcyjnych w szpitalach – projekt POLMED 

Fot. freepik.com
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DODATEK. 
Podsumowanie działań PFSz  

w II półroczu 2022 r.  

45. Światowy Kongres Szpitali w Dubaju – globalne lekcje, lokalne działania

Światowa Federacja Szpitali (IHF) oferuje 
unikalne globalne forum, które gromadzi 
liderów szpitali i globalnego sektora ochrony 

zdrowia w celu omówienia kluczowych czynników 
wpływających na politykę krajową i międzyna-
rodową, przywództwo, zarządzanie, świadczenie 
usług, trendy finansowe i rozwiązania. Światowa 
Federacja Szpitali jako jedyna globalna federacja 
szpitali umożliwia dzielenie się wiedzą i dobrymi 
praktykami, wymienianie się nowymi pomysłami 
i innowacjami oraz nawiązywanie kontaktów 
przez ludzi całej międzynarodowej społeczności 
opieki zdrowotnej. Jest to idealne miejsce dla kadry 
kierowniczej i menedżerów opieki zdrowotnej, 
którzy poszukują możliwości zaangażowania się 
w 360-stopniowe uczenie się i dzielenie się wiedzą 
wśród rówieśników.

W dniach 9–11.11.2022 odbył się 45th World Hospi-
tal Congress IHF. Miejscem tegorocznej konferencji 
był Dubaj, ZEA. Tematem przewodnim Kongresu 
były słowa: „Globalne lekcje, lokalne działania: 
zrównoważona opieka zdrowotna”. W konferencji 
udział wzięło ponad 1000 przedstawicieli szpitali 
z całego świata, a Polska była reprezentowana przez 
kilkunastoosobową delegację, przede wszystkim 
dzięki członkostwu Polskiej Federacji Szpitali w IHF.
Pandemia COVID-19 nadal wpływa na sektor 
opieki zdrowotnej. W 2022 r. liderzy szpitali na 
całym świecie tłumaczą wnioski płynące z pandemii 
i przewodzą zmianom w zakresie świadczenia usług 
zdrowotnych w bardziej odporny i zrównoważony 
sposób. 45th World Hospital Congress IHF zapre-
zentował wiele z tych innowacji modeli i przykła-
dów przywództwa.

Konferencja została podzielona na trzy sekcje tema-
tyczne w ramach tematu przewodniego:
1. Ulepszenia w dostarczaniu opieki

a. Wykorzystanie technologii cyfrowej do 
optymalizacji wydajności.

b. Alternatywne modele dostarczania usług 
szpitalnych, przyspieszone przez pande-
mię COVID-19.

c. Zapewnienie ciągłości opieki podczas i po 
kryzysie.

2. People Agenda
a. Wyzwania i rozwiązania dla pracowni-

ków służby zdrowia.
b. Opieka skoncentrowana na osobie popra-

wiająca wyniki i doświadczenia.
c. Zapewnienie dobrego samopoczucia pra-

cowników
d. Integracyjna i sprawiedliwa opieka zdro-

wotna: co ujawniła pandemia COVID-19.
e. Budowanie wiedzy, umiejętności i pewno-

ści siebie, aby odnieść sukces jako lider.
f. Rola przywództwa w budowaniu i kształ-

towaniu odnoszącej sukcesy organizacji.
3. Zielone szpitale

a. Dobre praktyki i innowacje ze szpitali 
walczących ze zmianą klimatu i jej skut-

Fot. freepik.com
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kami w środowiskach o niskich, średnich 
i wysokich dochodach. Praktyki te będą 
obejmować (między innymi):
i. zarządzanie łańcuchem dostaw,
ii. zmiany w opiece klinicznej,
iii. projekt i rozwój szpitala (zakład/in-

frastruktura fizyczna),

iv. rozwiązania high-tech do low-tech,
v. kulturę organizacyjną skoncentrowa-

ną na zrównoważonym rozwoju,
vi. zielone przywództwo i zarządzanie.

Profesor Jarosław J. Fedorowski, prezes PFSz, 
reprezentował Polskę na Walnym Zgromadzeniu 
Światowej Federacji Szpitali IHF i na posiedzeniu 

Zarządu IHF. Prezes PFSz pracował także w skła-
dzie Komitetu Naukowego Światowego Kongresu 
Szpitali IHF.
Podczas Kongresu odbyły się liczne panele dysku-
syjne, warsztaty, sesje plakatowe oraz wizyty stu-
dyjne w szpitalach z udziałem delegatów z Polski.
Prezentację ustną wygłosiła Urszula Szybowicz, 
dyrektor operacyjna PFSz, wystąpienie dotyczy-
ło zielonych szpitali w Polsce. Dyrektor PFSz 
przedstawiła wyniki badania ankietowego wśród 
szpitali PFSz, a także omówiła założenia koalicji 
Green Hospital PFSz.
Do sesji plakatowej zakwalifikowani zostali m.in. 
przedstawiciele NEO Hospital z Krakowa, szpi-
tala zrzeszonego w PFSz, z plakatami: A patient-
-focused approach for the surgical treatment of 
cervical and endometrial cancer using the da Vinci 
robot oraz Enhancing medicine by augmenting the 
surgeons horizon for better patient’s safety – the 
case study of NEO Hospital. Natomiast Collegium 
Prometricum – członek wspierający PFSz, pod 
przewodnictwem dr. Piotra Szynkiewicza zapre-
zentował plakat na temat kompetencji cyfrowych 
wśród studentów MBA w opiece zdrowotnej. 
Zwieńczeniem Kongresu była Gala Global-
nych Nagród Światowej Federacji Szpitali #IHF 
Awards2022. Wśród laureatów (IHF Bronze 
Award), w kategorii dobrostanu pracowników 
ochrony zdrowia szpitali znalazła się zgłoszo-
na przez PFSz Fundacja „Nie Widać Po Mnie” 
pod przewodnictwem Urszuli Szybowicz, dy-
rektor operacyjnej PFSz, za projekt wsparcia 
psychologicznego pracowników ochrony zdrowia  
W(y)SPA. W składzie międzynarodowego jury 
Globalnych Nagród IHF 2022 pracowała Ligia 
Kornowska, dyrektor zarządzająca PFSz.
Kolejny, 46. Światowy Kongres Szpitali zaplano-
wano na 25–27 października 2023 r. – miejscem 
obrad będzie Lizbona! Polska Federacja Szpitali 
zaprasza liderów szpitali członkowskich oraz firm 
wspierających do rezerwowania czasu w kalen-
darzu na to kluczowe wydarzenie szpitalnictwa 
w skali globalnej.                                                              ■
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P rojekt W(y)SPA – Wsparcie dla Medyka 
to projekt, który powstał z potrzeby 
wsparcia pracowników służby zdro-

wia. Pandemia dobitnie pokazała, że leka-
rze, pielęgniarki i inne zawody medyczne są 
obarczone olbrzymim stresem, który prowa-
dzi do wypalenia zawodowego, a to skutkuje 
odejściem z zawodu i uszczuplaniem kadry 
szpitali i innych placówek medycznych. Pro-
jekt rozpoczął się od przeprowadzenia badań, 
które wskazały na olbrzymią skalę problemu – 
około 30% pracowników służby zdrowia ma 
objawy wypalenia zawodowego, zaburzeń 
depresyjnych i lękowych. W ramach projektu 
powstała innowacyjna platforma, gdzie każdy 
pracownik służby zdrowia znajdzie wsparcie 
psychologiczne.     

BADANIA STANU PSYCHICZNEGO KADRY 
MEDYCZNEJ BYŁY KLUCZOWE 
– W ramach projektu przeprowadziliśmy 
badania ankietowe wśród pracowników służy 
zdrowia na temat ich zdrowia psychicznego. 
Pierwsze badania były prowadzone w Polsce 
i  Holandii. Zestawiliśmy je i okazało się, że 
kondycja psychiczna polskiej służby zdrowia 
jest znacznie gorsza niż holenderskiej. W Pol-
sce pracownicy medyczni częściej odczuwają 

radością i satysfakcją. Ale największą satys-
fakcją jest to, że ze wsparcia, które oferujemy, 
korzysta coraz więcej osób. Powoli przełamu-
jemy tabu, jakim w środowisku medycznym 
i społeczeństwie jest zdrowie psychiczne kadry 
medycznej. Nasz projekt to o wiele więcej niż 
badania i przygotowanie platformy do wspar-
cia psychologicznego. To przede wszystkim 
włączenie do dyskusji publicznej zagadnień 
szeroko pojętego zdrowia psychicznego. Bo jak 
pokazują różne badania, pod tym względem 
w Polsce jest źle, a my jesteśmy Fundacją, któ-
ra chce działać na rzecz poprawy kondycji psy-
chicznej Polaków – mówi  Urszula Szybowicz, 
prezeska Fundacji „Nie Widać Po Mnie”.  
Trzeba edukować, rozmawiać i działać! 
Projekt W(y)SPA, który właśnie otrzymał 
międzynarodowe docenienie, jest ważnym 
elementem na rzecz profilaktyki zdrowia 
psychicznego. Uznanie go przez międzynaro-
dową kapitułę i członków Międzynarodowej 
Federacji Szpitali pokazuje, jak zmieniło się 
postrzeganie zdrowia psychicznego pracow-
ników służby zdrowia na świecie i jak wspar-
cie pracowników medycznych jest ważne. 
Nikt go już nie pomija i nie kwestionuje.
– Nagroda, którą właśnie otrzymaliśmy, to 
dla nas również zastrzyk energii do dalszego 
działania.  Do naszej bazy wpływa coraz wię-
cej ankiet, w których pracownicy służby zdro-
wia dzielą się swoimi problemami z zakresu 
zdrowia psychicznego. Coraz więcej osób 
korzysta z narzędzi, które opracowaliśmy 
w ramach naszej platformy. W planach mamy 
przygotowywanie nowych form wsparcia dla 
pracowników ochrony zdrowia, a także inne 
projekty, które mają za zadanie wsparcie 
różnych grup zawodowych narażonych na 
wypalenie i przeciwdziałanie depresji wśród 
dzieci i młodzieży oraz seniorów – dodaje 
Urszula Szybowicz.   
Serdecznie podziękowania kierujemy w stro-
nę Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomo-
cy w Wołominie, do dyrektora Grzegorza 
Kryckiego i dyrektor Katarzyny Kamińskiej, 
którzy uwierzyli w projekt W(y)SPA i jako 
pierwszy szpital w Polsce wspierali z Funda-
cją pracowników medycznych. Dziękujemy 
za zaufanie i wszelką pomoc, jaką od Państwa 
na co dzień otrzymujemy.                              ■

Fundacja Nie Widać Po Mnie zdobyła nagrodę International 

Hospital Federation za stworzenie i prowadzeniu projektu 

W(y)SPA – Wsparcie dla Medyka. Gala rozdania nagród 

odbyła się podczas 45. Kongresu Międzynarodowej Federacji 

Szpitalu w Dubaju. Nagrodę odebrała Urszula Szybowicz 

założycielka i prezes Fundacji. 

objawy depresji, są bardziej zestresowani i wy-
kazują objawy wypalenia zawodowego. Bada-
nie robiliśmy w okresie pandemii, gdy problem 
ten nabrał nowego wymiaru. Od lat mówi się 
o wypaleniu zawodowym lekarzy i pielęgnia-
rek, ale ta sytuacja była pomijana i wypiera-
na przez samo środowisko. Teraz wiemy, że 
problem jest i trzeba się z nim zmierzyć na 
poziomie całego systemu ochrony zdrowia – 
mówi prof. Ewa Mojs, przewodnicząca Rady 
Naukowej Fundacji „Nie Widać Po Mnie”. 

PROJEKT W(Y)SPA SPODOBAŁ SIĘ NA 
ŚWIECIE!  
Projekt W(y)SPA został doceniony przez mię-
dzynarodowy zespół ekspertów za innowa-
cyjny koncept wsparcia pracowników służby 
zdrowia i otrzymał tytuł Bronze Winner 
International Hospital Awards 2022! Na-
groda jest przyznawana między innymi dla 
instytucji współpracujących ze szpitalami, 
które wykazały się wybitnymi osiągnięcia-
mi w zapewnianiu dobrego samopoczucia 
i zrównoważonego rozwoju pracowników 
służby zdrowia poprzez innowacyjne projek-
ty lub inicjatywy.
– Samo wyróżnienie, zakwalifikowanie się 
do grupy fi nalistów i nagroda International 
Hospital Federation jest dla nas ogromną 
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Zielone szpitale

W yzwaniom, jakie niesie za sobą negatywny wpływ ochrony 
zdrowia na środowisko, może sprostać nowa idea rozwijająca 
się w Polsce, tzw. zielone szpitale. Wdrożenie w życie konceptu 

zrównoważonych szpitali sprowadza się do spełnienia wymagań stawia-
nych przez Europejski Zielony Ład i Porozumienie Paryskie, które zobo-
wiązują m.in. do redukcji efektów globalnego ocieplenia, a tym samym 
utrzymania wzrostu temperatury poniżej 1,5°C, redukcji emisji o co 
najmniej 55% do 2030 r. (w stosunku do 1990 r.) oraz uczynienia z Europy 
kontynentu net zero pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r.
Wiele osób nie kojarzy sektora ochrony zdrowia z zanieczyszczaniem 
środowiska, tymczasem statystyki są przerażające. Jeśli zdamy sobie 
sprawę z wpływu środowiskowego szpitali, zaczniemy lepiej rozumieć, 
dlaczego wizja zielonego szpitala jest tak istotna. Przechodząc do 
konkretów, zielony szpital przyszłości to taki, który m.in. prowadzi 
racjonalne procesy zakupowe i wybiera dostawców stosujących politykę 
zrównoważonego rozwoju. Zalicza się do tego chociażby sprzęt medycz-
ny. Na czym to polega? W pierwszej kolejności na zagwarantowaniu, że 
aparatura charakteryzuje się odpowiednimi parametrami technicznymi, 
np. zużycia energii oraz służy personelowi medycznemu i pacjentom jak 
najdłużej. Takie wsparcie gwarantuje zespół specjalistów serwisowych, 
a w przypadku wielu sprzętów możliwe jest dodatkowe wydłużenie ich 
przydatności poprzez wymianę komponentów i tzw. podnoszenie jakości 
oraz polepszenie parametrów w miarę wdrażania nowych rozwiązań. 
Uwarunkowane jest to różnymi aspektami branymi pod uwagę już 
podczas projektowania sprzętu, m.in. z jakich materiałów wykonane jest 

urządzenie, czy dostawca uwzględnia rozwiązania z zakresu wydłużania 
żywotności aparatu i czy ma on obniżoną energochłonność. Istotną 
kwestią jest to, co dzieje się ze sprzętem, kiedy jego okres eksploatacji 
się zakończy. Dlatego warto zwrócić uwagę, czy urządzenie, które trzeba 
wymienić, będzie odpowiednio zutylizowane oraz czy wybrane kom-
ponenty sprzętu będą ponownie wykorzystane. Philips jako fi rma, dla 
której zrównoważony rozwój jest priorytetem, przykłada dużą wagę do 
ochrony środowiska, projektując sprzęt zgodnie z zasadami EkoDesign. 
Jednym z przykładów innowacji w tym zakresie jest zmniejszenie ilości 
helu w rezonansie magnetycznym do 7 litrów. Standardowe urządzenia 
tego typu potrzebują 1500 litrów helu, który jest nieodnawialnym zaso-
bem naturalnym oraz generuje dodatkowe koszty dla szpitala w czasie, 
gdy przychodzi do uzupełnienia surowca.
– Gospodarka obiegu zamkniętego, oprócz niewątpliwych korzyści dla 
środowiska, pomaga budować również bardziej elastyczny system ochrony 
zdrowia, z dostępem do najwyższej jakości sprzętów w różnych formach 
użytkowania. Warto, by świadomość tych kompleksowych benefitów 
wzrastała, przyczyniając się do jak najszerszej implementacji rozwiązań 
proekologicznych. W Philips realizujemy wiele programów, które wspierają 
cyrkularną gospodarkę. Jednym z nich jest „Circular Edition” – program 
odbioru i odnowy sprzętu, w ramach którego odebrany od klienta sprzęt 
gruntownie odnawiamy, modernizujemy i poddajemy wielu testom jako-
ści, by mógł działać jak nowy, zużywając przy tym mniej materiałów niż 
w przypadku budowy całkowicie nowego systemu – mówi Michał Grzy-
bowski CEO Philips.                    ■

Sektor ochrony zdrowia odpowiada za 4,4% globalnej emisji dwutlenku węgla, co oznacza, że bardziej zanieczyszcza 

środowisko niż np. przemysł lotniczy. Dodatkowo pojedyncze łóżko szpitalne dziennie produkuje 13 kg odpadów, 

z czego 15–25% to odpady niebezpieczne. 
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wizlink.eu/ochrona-zdrowia Wspieramy personel medyczny

Poznaj specjalną ofertę dla sektora Ochrony Zdrowia

Wizlink® to polskie narzędzie klasy RPA (Robotic Proces Automation), za pomocą którego można 
ekspresowo i nie posiadając wiedzy programistycznej, budować scenariusze dla 

tzw. robotów software’owych. 

Robot to program komputerowy, który jest w stanie odwzorowywać czynności wykonywane przez 
człowieka (jego ręce) na ekranie komputera. Dzięki temu można zautomatyzować powtarzalne i oparte 

na regułach czynności wykonywane przez personel.

Robot może działać 24/7 na różnych systemach IT, aplikacjach biznesowych, plikach (np.: excel, pdf), 
bazach danych lub innych, a w tym czasie pracownicy mogą zająć się innymi obowiązkami.

Robotyzacja procesów 
w Ochronie Zdrowia 

mwawiorko@wizlink.eu

+48 660 769 259

Michał Wawiórko

Raportowanie w systemach 
centralnych Ochrony Zdrowia

Przenoszenie danych pomiędzy 
różnymi systemami i plikami 

używanymi w podmiocie

Lepsze wykorzystanie 
potencjału personelu

Zmniejszenie kosztów 

Zwiększenie jakości 
opieki

Szybsze dostosowywanie
 się do zmian

Wsparcie personelu 
w wykonywaniu działań 

na systemach IT w podmiocie 
(HIS, diagnostyka, ERP, itp)
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Roboty apteczne – dlaczego warto automatyzować apteki szpitalne

Szacuje się, że rocznie w szpitalach na całym 
świecie marnowane są zapasy leków o war-
tości 33 mld USD. Ministerstwo Zdrowia 

w swoim raporcie* jako jeden z kierunków rozwoju 
polskiego systemu ochrony zdrowia wskazuje po-
prawę infrastruktury aptek szpitalnych w kierunku 
automatyzacji, zwiększenia poziomu informatyza-
cji i ograniczenia strat.
Odpowiedzią na te potrzeby mogą być instalacje 
robotów aptecznych w szpitalach.

CZYM SĄ ROBOTY APTECZNE?
To zintegrowane urządzenia oraz specjalistyczne 
oprogramowanie pomagające zoptymalizować 
i zautomatyzować proces przygotowania, maga-
zynowania i wydawania leków apteki na potrzeby 
oddziałów szpitala. Roboty umożliwiają efektyw-
niejsze wykorzystanie powierzchni do przecho-
wywania medykamentów dzięki wykorzystaniu 
inteligentnego systemu sterującego optymalnym 
planowaniem ułożenia leków wewnątrz robota. 
Ułatwiają także bieżący nadzór nad stanami ma-

gazynowymi apteki, co skutkuje oszczędnościa-
mi, ponieważ szpital nie ponosi kosztów utylizacji 
przeterminowanych leków oraz nie dokonuje za-
kupu tych, których znajdują się w jego magazynie. 
Ten natomiast można uzupełniać całą dobę bez 
udziału farmaceuty.
Roboty apteczne składają się zwykle z kilku mo-
dułów i mogą zostać zainstalowane zarówno 
w dużej, jak i małej przestrzeni. Opcje dodatkowe 
umożliwiają konfigurację zgodnie z wymaga-
niami konkretnej placówki medycznej. Dzięki 
taki założeniom roboty można przystosować do 
potrzeb każdej apteki.
Jako największą zaletę wdrożenia automatyzacji 
należy wskazać wzrost bezpieczeństwa pacjen-

tów. Zastosowanie robotyki usprawnia realizację 
zamówień na leki spływających z oddziałów szpi-
tala, co skraca czas oczekiwania na konkretny 
farmaceutyk. 

DOŚWIADCZENIA APTEK SZPITALNYCH 
Robot apteczny (BD Rowa) został zainstalowany 
w King’s College Hospital w Brinklow (UK), dzięki 
czemu pracownicy nie musieli już zajmować się 
obsługą magazynu aptecznego, na którą poświęcali 
do tej pory około 60 min każdego dnia. W szpitalu 
spadła o 65% liczba błędów związanych z wydawa-
niem leków. Pojawiły się także odczuwalne korzy-
ści finansowe w wysokości 534 tys. funtów z tytułu 
poprawy kontroli nad zapasami oraz zmniejszenie 
kosztów utylizacji przeterminowanych leków na 
poziomie 50 tys. funtów rocznie.
Szpital New Cross w Wolverhampton (UK) po 
wprowadzeniu automatyzacji w aptece z wykorzy-
staniem systemu BD Rowa zmniejszył wydatki na 
leki dzięki bieżącej, automatycznej kontroli stanów 
magazynowych. Ocena efektywności pracy wy-
kazała, że na sprawdzaniu leków, których termin 
ważności upłynął, zaoszczędzono do 10% czasu, na 
przechowywaniu i uzupełnianiu farmaceutyków 
21–30%, ich śledzeniu i dokumentowaniu 21–30%, 
a na dostarczaniu ich do pacjentów 11–20% czasu.
Inwestycja w automatyzację daje wymierne ko-
rzyści dla szpitala, w tym konkretne oszczędno-
ści. Firma Synektik jest wyłącznym dystrybuto-
rem systemów robotycznych BD Rowa Vmax na 
Polskę w sektorze aptek szpitalnych.         ■

Zapraszamy do kontaktu: 
Urszula Wieczorkiewicz, Synektik 
uwieczorkiewicz@synektik.com.pl, 
tel. +48 697 802 241 

* Raport Ministerstwa Zdrowia z grudnia 2021 r. Zdrowa przyszłość. Ramy 
strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021–2027, 
z perspektywą do 2030 r.

Przeciążenie personelu aptek czy przestarzałe sposoby zarządzania lekami 

w szpitalach to codzienne wyzwania, z którymi mierzy się niejedna 

apteka szpitalna. Przepracowanie może skutkować błędami w wydawaniu 

leków, a manualne sposoby monitorowania i zarządzania logistyką 

medykamentów prowadzić do strat finansowych.

Roboty umożliwiają efektywniejsze wykorzystanie powierzchni do 
przechowywania medykamentów dzięki wykorzystaniu inteligentnego systemu 

sterującego optymalnym planowaniem ułożenia leków wewnątrz robota. 
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Pandemia koronawirusa ujawniła długotrwałe 
niedoinwestowanie sektora ochrony zdrowa 
– od środków ochrony indywidualnej przez 

wydajność systemu podstawowej opieki zdrowot-
nej po braki w infrastrukturze ochrony zdrowia 
oraz jej cyfryzacji. Aparatura medyczna w krajach 
europejskich wymaga modernizacji. Jedna piąta 
używanych obecnie urządzeń ma więcej niż 10 lat*, 
co przekłada się na trudności w ich utrzymaniu 
i naprawie, a niekiedy wręcz uniemożliwia wyko-
nanie określonych procedur. W całej Europie nadal 
istnieją znaczne różnice w infrastrukturze ochrony 
zdrowia, dlatego też konieczne są inwestycje gwa-
rantujące równy dostęp do opieki medycznej. 
Fundusze służące odbudowie i zwiększaniu od-
porności krajów członkowskich Unii Europej-
skiej, wraz ze środkami z nowej perspektywy 
fi nansowej UE 2021–2027 oraz krajowymi źró-
dłami fi nansowania, takimi jak Fundusz Medycz-
ny, stanowią bezprecedensową możliwość wspar-
cia rozwoju sektora ochrony zdrowia w Polsce.

JAK DOBRZE PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO NOWEJ 
PULI FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH?
W związku ze znaczącym opóźnieniem ogłoszenia 
pierwszych naborów dla środków z Krajowego Pla-
nu Odbudowy czy Funduszy Europejskich należy 
spodziewać się spiętrzenia wielu naborów z różnych 
źródeł w jednym czasie oraz skrócenia czasu ich 
trwania, a co za tym idzie – czasu na przygotowanie 
dokumentacji i niezbędnych załączników.
Ważne, by osiągnąć możliwie wysoką gotowość 
aplikacyjną już teraz i zadbać o m.in.:
• ustalenie koncepcji inwestycyjnej, biorąc pod 

uwagę preferowane obszary wsparcia z po-
szczególnych funduszy,

• opracowanie dokumentacji technicznej w celu 
uzyskania pozwolenia na budowę lub przygo-
towanie programu funkcjonalno-użytkowego 
(dla trybu „zaprojektuj i wybuduj”),

• przygotowanie studium wykonalności w formie 
uniwersalnej w celu jego późniejszego dostoso-
wania do wymogów naboru,

• uzyskanie opinii wojewody o celowości inwe-
stycji dla planowanego przedsięwzięcia,

• uzyskanie opinii o braku konieczności przepro-
wadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

• uzyskanie zaświadczeń o braku wpływu na 
obszary Natura 2000 i gospodarkę wodną,

• zebranie ofert potencjalnych dostawców sprzę-
tu i wyposażenia,

• określenie formy zatrudnienia zespołu zarzą-
dzającego i ewentualne dostosowanie regula-
minu wynagradzania,

• analizę możliwości fi nansowania wkładu wła-
snego.

Programy fi nansowania zewnętrznego 
i wsparcie działań z zakresu transformacji ekologicznej, cyfryzacji i zwiększania odporności poprzez inwestycje w ochronę zdrowia

PRIORYTETOWE TYPY PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA 
W NADCHODZĄCEJ PULI FUNDUSZY

Rozwój nowych szpitali, w tym 
centrów pandemicznych
i ośrodków szybkiej 
diagnostyki

Gęstsza sieć placówek 
podstawowej opieki 
zdrowotnej, które odciążą 
szpitale

Technologie cyfrowe 
umożliwiające zarządzanie 
szpitalem i opieką nad 
pacjentem w sposób bardziej 
płynny, wydajny, elastyczny 
i zintegrowany. Zwiększenie 
możliwości wymiany informacji 
między szpitalami i innymi 
placówkami

Rezerwy krytycznego sprzętu 
i materiałów medycznych, takich 
jak respiratory, monitory pacjenta 
oraz mobilna aparatura 
obrazująca (m.in. RTG, USG czy 
urządzenie typu CT in a box)

Telemedycyna zapewniajaca 
ciągłą dostępność opieki 
medycznej

Inwestycje badawczo-rozwojowe 
i technologiczne

Podnoszenie kwalifi kacji 
personelu medycznego 
w dedykowanych specjalistycznych 
ośrodkach szkoleniowych 
z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii i narzędzi cyfrowych

KLUCZOWE OBSZARY WSPARCIA

Cel Przykłady projektów

TRANSFORMACJA 
EKOLOGICZNA

Zbuduj bardziej ekologicz-
ny, bardziej zrównowa-
żony ekosystem ochrony 
zdrowia, promując 
rozwiązania, które będą 
przyjazne dla środowiska

• Zrównoważony rozwój i model cyrkularny wyko-
rzystania sprzętu medycznego

• Minimalizacja wpływu produktów na środowisko
• Rozwiązania eliminujące wykorzystanie papieru
• Regeneracja i ponowne wykorzystanie
• Rozwiązania oparte na technologii chmury lub 

technologii hosta

TRANSFORMACJA 
CYFROWA

Zwiększ wydajność i ogra-
nicz koszty, modernizując 
infrastrukturę szpitalną 
poprzez cyfryzację syste-
mów ochrony zdrowia, 
szpitali i sposobów świad-
czenia opieki

• Inwestycje w innowacyjną technologię medyczną 
wykorzystującą rozwiązania cyfrowe (w tym meto-
dy deep-learnig i sztuczną inteligencję)

• Strategiczna zmiana mająca na celu cyfryzację 
procesów zarządzania szpitalem i opieki nad pa-
cjentami w celu zapewnienia większej przejrzysto-
ści, wydajności i spójności procesów

• Telemedycyna, e-zdrowie (w tym teleradiologia), 
cyfrowe udostępnianie danych dotyczących 
zdrowia w celu stworzenia ekosystemu opieki nad 
pacjentem

ODPORNOŚĆ

Popraw wydajność i od-
porność systemu ochrony 
zdrowia, aby stworzyć 
nowy, solidny i elastyczny 
ekosystem

• Zakupy sprzętu medycznego, materiałów, części i środ-
ków do terapii; utworzenie szpitali pandemicznych

• Innowacyjne szkolenia, edukacja, wysoka jakość 
warunków pracy oraz dobro pracownika

• Zapewnienie dostepu do wszystkich pacjentów i roz-
wiązanie problemu długu zdrowotnego w onkologii, 
kardiologii itp.

• Zdalny serwis, łatwa dezynfekacja, automatyzacja itp.

MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ GE HEALTHCARE WRAZ Z AMT PARTNER. ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Paulina Tkaczyk
GE Healthcare 
tel: +48 881 057 747
e-mail: paulina.tkaczyk@ge.com

Izabela Gorzelak
GE Healthcare
tel. +48 602 467 430
e-mail: izabela.gorzelak@ge.com

Patryk Kropidłowski
AMT Partner sp. z o.o.
tel: + 48 509 555 747
e-mail: p.kropidlowski@amtpartner.pl

* Źródło: MEDICAL IMAGING EQUIPMENT AGE PROFILE & DENSITY 2019 Edition, COCIR
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Jednym z wyzwań współczesnego świata jest 
ograniczenie negatywnego wpływu człowieka 
na środowisko naturalne. Powszechny pro-

blem nadmiernego generowania odpadów i oraz 
emisji dwutlenku węgla dotyczy wszystkich branż, 
w tym również sektora medycznego. Globalnie 
odpowiada on za produkcję ogromnej ilości zanie-
czyszczeń, a z drugiej strony mierzy się z skutkami 
degeneracji środowiska, np. rosnącą liczbą pacjen-
tów cierpiących na choroby układu oddechowego 
czy układu sercowo-naczyniowego. 

W KIERUNKU EFEKTYWNOŚCI 
ENERGETYCZNEJ
Nawet jeśli proekologiczne inicjatywy nie należą 
do priorytetów dla zarządzających placówkami 
medycznymi, to zainteresowanie nimi rośnie i jest 
widoczne również w Polsce. Przykładem rozwią-
zań, po które sięgają szpitale, są działania, które 
pomagają zwiększyć ich efektywność energetyczną. 
Wsparcie w tym obszarze zapewnia Grupa Impel, 
ogólnopolski dostawca usług outsourcingowych. 
Oferowany przez Grupę Impel system Prognosis 
został stworzony do monitorowania i prognozo-
wania zużycia energii elektrycznej. To rozwiązanie, 
którego zastosowanie nie wymaga inwestycji ze 
strony zarządcy obiektu, a jednocześnie pozwala 
uzyskać oszczędności w rachunkach za energię. 

Usługi dla szpitali – jak rozwiązania outsourcingowe 
wspierają proekologiczne działanie?

Aby korzystać z systemu, konieczne jest za-
montowanie w wybranych punktach poboru 
energii urządzenia Prognosis-Box. Pobiera ono 
informacje zgromadzone w liczniku energii elek-
trycznej, nie ingerując w żaden sposób w jego 
działanie. Następnie zebrane dane przekazywane 
są do systemu, który dzięki zaimplementowa-
nym algorytmom przeprowadza analizy i ge-
neruje trafne diagnozy. Dodatkowo, na bazie 
zebranych danych i wstępnych analiz, eksper-
ci z firmy Prognosis dobierają rekomendacje 
dotyczące zmian, jakie powinna wprowadzić 
placówka, aby zmniejszyć zużycie energii lub 
obniżyć rachunki. Urządzenie Prognosis-Box 
odczytuje nie tylko bieżące dane z licznika, ale 
ma również dostęp do danych historycznych. 
Dzięki ich analizie można dowiedzieć się, czy 
zamówione parametry dystrybucyjne zgadzają 
się z konfi guracją licznika oraz czy dane rozlicze-
niowe są poprawne, a jeśli nie – można ubiegać 
o korektę i zwrot poniesionych opłat. 
System Prognosis ma również funkcję strażnika 
mocy, dzięki której można zapobiegać przekro-
czeniom mocy czynnej pobranej, aby nie płacić 
kar z tytułu przekroczeń mocy zamówionej. 
W razie przekroczenia zdefi niowanych stanów 
alarmowych system wysyła automatyczne alerty 
drogą mailową lub poprzez SMS. W ten sposób 

zarządzanie energią elektryczną placówki jest 
pod stałą kontrolą. 

ZIELONA ENERGIA DLA SZPITALI
Większe oszczędności na rachunkach za energię 
wymagają inwestycji i poważniejszych nakładów 
fi nansowych. Do rozwiązań, które zasługują na 
uwagę, należą m.in. zastosowanie energoosz-
czędnych źródeł oświetlenia, termomoderni-
zacje budynków czy wdrożenie niezależnych 
źródeł zasilania energią i ciepłem, np. instalacji 
fotowoltaicznych czy pomp ciepła. W tym ob-
szarze Grupa Impel również zapewnia wsparcie, 
oferując swoje rozwiązania. 
W pakiecie usług oferowanych przez Grupę 
Impel placówkom ochrony zdrowia znajdują 
się również:
• usługi porządkowo-czystościowe i dezyn-

fekcja obiektów medycznych,
• usługi pomocowe przy pacjencie,
• catering dla szpitali,
• wynajem, pranie i serwis bielizny szpitalnej,
• serwis techniczny nieruchomości,
• obsługa kadrowo-płacowa,
• zarządzanie dokumentacją.
Więcej informacji na temat usług dla placówek 
ochrony zdrowia można znaleźć na stronie 
impel.pl                   ■
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Międzynarodowe badanie mające na celu ocenę i określenie 
skali oszczędności czasu, dzięki zastosowaniu niestandardowych 
zestawów, w celu zwiększenia wydajności pracy na sali operacyjnej

WPROWADZENIE
Szpitale w Europie są tradycyjnie zaopatrywane w po-
jedynczo pakowane produkty sterylne do zabiegów 
chirurgicznych. W przypadku każdej procedury, 
pielęgniarki muszą dostarczyć z magazynu na salę 
operacyjną potrzebne produkty jednorazowe i przy-
gotować je do zabiegu. Kolejne kroki niezbędne do 
uzyskania odpowiednich narzędzi to inwentaryzacja 
i zamawianie, a także magazynowanie i transport.
Dyrekcja szpitala dąży dziś do uzyskania jak najbar-
dziej efektywnych procedur leczenia bez uszczerb-
ku dla jakości i bezpieczeństwa. W związku z tym 
wzrasta presja na obsługę większej liczby zabiegów 
przy niezmienionych zasobach [1, 2]. Optymalizacja 
procesów wewnętrznych w celu poprawy wydajności 
staje się coraz ważniejsza.

CEL
Celem badania było zbadanie efektów i ilościowe 
określenie oszczędności czasu przy wdrażaniu nie-
standardowych zestawów zabiegowych Procedure-
Pak firmy Mölnlycke Health Care.

METODA
Było to otwarte badanie prospektywne przeprowa-
dzone jako studium przypadku w różnych szpitalach 
zlokalizowanych w Niemczech, Francji i Szwecji.  
W sumie zastosowano 26 różnych zestawów Procedure- 
Pak Mölnlycke®.  W każdym ze szpitali przeanalizo-
wano proces użytkowania materiałów jednorazowego 
użytku, od zamówienia materiałów do ich utylizacji. 
Proces ten składa się zazwyczaj z 6 głównych etapów: 
zamówienie wewnętrzne i dostawa, odbiór towaru na 
oddziale chirurgicznym, przygotowanie do i sprzą-
tanie po zabiegu, zamówienie zewnętrzne, odbiór 
towaru przez dział zakupów i fakturowanie (ryc. 1).
Kroki te można podzielić na podprocesy i czynności.  
Na przykład proces główny, czyli przygotowanie do 
i sprzątanie po zabiegu, można podzielić na 14 pod-
procesów lub 33 czynności.  Każdy krok w procesie 
został opisany i zmierzony zarówno przed, jak i po 
wdrożeniu zestawów ProcedurePak Mölnlycke®. Dla 
każdego etapu procesu zidentyfikowano czynniki 
wpływające na czas i koszty, badając praktyczne za-
stosowanie i mierząc czas.

WYNIKI
Wyniki badania wskazują, że po wprowadzeniu ze-
stawów ProcedurePak Mölnlycke® oszczędność czasu 
w procesie, w którym były używane materiały jedno-
razowe, wyniosła w badanych szpitalach od 40% do 
59% (tab. 1, ryc. 2, 3).

Ilość zaoszczędzonego czasu zależy od kilku czyn-
ników, w tym od liczby użytych różnych zestawów 
ProcedurePak Mölnlycke®, liczby komponentów 
w każdym zestawie oraz liczby zabiegów wykona-
nych z ich użyciem.  Największe korzyści w zakresie 
oszczędności czasu stwierdzono podczas przygoto-
wania do i sprzątania po zabiegu, ale wykazano je 
również na innych etapach procesu.
Zaoszczędzony czas był wykorzystywany w różny 
sposób w zależności od indywidualnych celów szpi-
tala, np. na:

44,1%

26,5%

• wykonywanie dodatkowych procedur chirur-
gicznych, zapewnienie pacjentom szybszego 
dostępu do leczenia:
• we francuskim szpitalu po wdrożeniu wyko-

nano o 37% więcej zabiegów chirurgicznych,
• w niemieckim szpitalu liczba interwencji 

wzrosła o 18% w ciągu roku;
• szkolenie personelu.

WNIOSKI
Wyniki analizy przypadków pokazują, że można 
uzyskać znaczną oszczędność czasu (40–55%) dzięki 
wdrożeniu niestandardowych zestawów do zabiegów 
ProcedurePak Mölnlycke® na sali operacyjnej. 
Uzyskany w ten sposób czas pozwala na wykonanie 
dodatkowych zabiegów chirurgicznych. Efekt finanso-
wy tego rozwiązania stanowi pole do dalszych badań.

Piśmiennictwo
1.  Berry M., Berry-Stotzle T., Schleppers A. Zarządzanie 

salą operacyjną i produktywność sali operacyjnej: przypa-
dek Niemiec. Health Care Manage Sci 2008; 11: 228–239. 

2.  Frost and Sullivan. Building the Custom Procedure Tray 
Business Case in Europe. 2004.
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1. 
Zamówienie 
wewnętrzne  
i dostawa

2. 
Odbiór towaru 
na oddziale 
chirurgicznym

3. 
Przygotowanie  
do i sprzątanie  
po zabiegu

4. 
Zamówienie 
zewnętrzne

5. 
Odbiór towaru 
przez dział 
zakupów

6. 
Fakturowanie

Ryc. 1. Sześć głównych kroków procesu

Ryc. 3. Całkowita oszczędność czasu po zastosowaniu 
zestawów ProcedurePak Mölnlycke® we Francji

Tabela 1. Podsumowanie zaoszczędzonego czasu

Szpital
Liczba użytych 

zestawów 
zabiegowych

Roczna liczba 
zabiegów

Łącznie 
zaoszczędzony 

czas (godz.)

Łącznie 
zaoszczędzony 

czas (%)

Oszczędność czasu na 
przygotowania 
i sprzątanie (%)

Francja 3 4199 2699 59 55

Szwecja 12 3005 2047 59 48

Niemcy 11 2785 1060 40 40

Ryc. 2. Całkowita oszczędność czasu po zastosowaniu zestawów ProcedurePak Mölnlycke® w Niemczech

Czas w minutach dla 2785 interwencji

Czas w godzinach dla 4199 interwencji

bez zestawów
z zestawami

Zamówienie  
wewnętrzne  
i dostawa  
+ zamówienie  
zewnętrzne

Odbiór towaru 
na oddziale 
chirurgicznym

Przygotowanie 
i sprzątanie  
po zabiegu

Odbiór towaru 
przez dział 
zakupów

Fakturowanie

Bez zestawów           Z zestawami

Oszczędność  
czasu na przygotowaniu  
do i sprzątaniu po zabiegu
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ul. Nowogrodzka 11, 5 p., 00-513 Warszawa
tel.: +48 22 447 43 00, 509 754 724
e-mail: biuro@pfsz.org | www.pfsz.org

Numer rachunku bankowego: 
30 1600 1068 1843 0059 4000 0001 
Bank BNP Paribas Polska SA, oddział w Warszawie

Status prawny: Organizacja pracodawców wpisana 
pod numerem 0000402294 KRS przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

NIP: 7010339318, REGON: 146086853

Kancelaria Prawna: Miller, Canfi eld, 
Babicki, Chełchowski i wsp., Warszawa

Biuletyn zrealizowało na zamówienie Polskiej Federacji Szpitali Wydawnictwo Termedia

Redaktor prowadzący: Urszula Szybowicz | Redaktor naczelny: Jarosław J. Fedorowski

CENTRALA POLSKIEJ FEDERACJI SZPITALI
Ligia Kornowska – Warszawa
dyrektor zarządzająca PFSz
kontakt: ligia.kornowska@pfsz.org | tel. 690 875 075
Urszula Szybowicz – Warszawa
dyrektor operacyjna PFSz
kontakt: urszula.szybowicz@pfsz.org | tel. 697 752 855

RADA NACZELNA POLSKIEJ FEDERACJI SZPITALI
Przewodniczący Rady Naczelnej: 
Krzysztof Bederski (Kraków)
Wiceprzewodniczący Rady Naczelnej: 
Bogusław Budziński (Warszawa)
Wiceprzewodnicząca Rady Naczelnej: 
Anna Warczyńska (Warszawa)
Członkowie:
Maciej Banach (Łódź) • Andrzej Chełchowski (Warszawa) • Krzysz-
tof Czerkas (Gdańsk) • Rafał Holanowski (Wrocław) • Izabela Marce-
wicz-Jendrysik (Warszawa) • Renata Mikołajczyk (Brzeziny) • Grzegorz 
Kloc (Świdnica) • Janusz Michalak (Poznań) • Roman Lewandowski 
(Ameryka) • Bożena Łapińska (Suwałki) • Konrad Łukaszewski (Łodź) 
• Dariusz Madera (Opole) • Sławomir Nawrocki (Częstochowa) 
• Dariusz Oleński (Biała Podlaska) • Mariusz Paszko (Zamość) • Irena Petry-
na (Olsztyn) • Jarosław Rosłon (Warszawa) • Łukasz Rozdeiczer (Warszawa) 
• Joanna Szyman (Kraków) • Tadeusz Urban (Zabrze) • Krystyna Walendo-
wicz (Zakopane) • Jarosław Wieczorek (Katowice) • Wanda Korzycka-Wi-
lińska (Bydgoszcz) • Dorota Gałczyńska-Zych (Warszawa)

SZPITALE, KTÓRE NIEDAWNO DOŁĄCZYŁY DO PFSz:
Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp z o.o. w Ciechocinku • Szpital Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie • Szpital w Dębnie im. św. Matki 
Teresy z Kalkuty Sp z o.o. • Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp z o.o. 
• Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP 
• Salve Medica • Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu • Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie • Szpital Wojewódzki 
w Poznaniu • NZOZ Szpital Mazovia • Szpital ZOZ Ostrowiec Świętokrzyski 
• Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu • SPZOZ 
MSWiA we Wrocławiu • Szpital Lipno Sp. z o.o. • Centrum Zdrowia w Mikołowie 
Sp. z o.o. • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im J. Gromkowskiego we Wro-
cławiu • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach 
• Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. • Instytut Matki i Dziecka w Warszawie 
• Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopo-
cie Sp. z o.o. • Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana 
Mazurkiewicza w Pruszkowie, Tworki

Zapraszamy do wspólnego działania w ramach PFSz!

POLSKA FEDERACJA SZPITALI
GŁOS POLSKICH SZPITALI W POLSCE, EUROPIE I NA ŚWIECIE

PREZES POLSKIEJ FEDERACJI SZPITALI
Jarosław J. Fedorowski – Warszawa

CZŁONKOWIE ZARZĄDU PFSz (KADENCJA 2018–2024):
•  Janusz Boniecki – Gdańsk, wiceprezes Zarządu PFSz, b. dyrektor 

szpitali w Tczewie, Gdyni, Ostródzie i Człuchowie
•  Ewa Książek-Bator – Gdańsk, członek Zarządu i dyrektor ds. fi nan-

sowych PFSz, prezes Zarządu w HMS Assistance Clinic w Gdyni, 
członek honorowy Polskiej Unii Szpitali Klinicznych, b. dyrektor 
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku

•  Krystyna Barcik – Legnica, wykładowca WSM w Legnicy, b. dyrektor 
Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy oraz b. dyrektor operacyjna Ra-
domskiego Centrum Onkologi

•  Irena Kierzkowska – Olsztyn, członek Zarządu PFSz, dyrektor 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, wiceprezes 
Związku Pracodawców Szpitali Warmii i Mazur

•  Mariusz K. Wójtowicz – Zabrze, członek Zarządu PFSz, prezes Zarzą-
du Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o., prezes Związku Pracodaw-
ców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego

•  Małgorzata Majer – Zduńska Wola, członek Zarządu, prezes Zduń-
skowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.


