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PROBLEMATYKA JAKOŚCI W OCHRONIE ZDROWIA 
– WYZWANIE DLA ZARZĄDZANIA

QUALITY ISSUES IN HEALTH CARE 
– CHALLENGE FOR MANAGEMENT

Streszczenie: Jakość w ochronie zdrowia jest ważna dla zarządzania i pacjentów. Narodowy 
Fundusz Zdrowia akceptuje wybrane normy ISO i akredytację. Ten artykuł prezentuje defini-
cje norm ISO, akredytacji i integracji obu. Głównym celem artykułu jest odpowiedź na pytania 
badawcze dotyczące jakości w polskiej ochronie zdrowia poprzez krytyczną analizę literatury.
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Abstract: Quality in healthcare is important to management and patients.National Health Fund 
of Polandaccepts selected ISO standards and accreditation. The article presents definitions about 
ISO standards, accreditation and integration of both.The aim of the article is answer to research 
questions regarding quality issues in health care in Polandthrough a critical critical literature review.
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Wprowadzenie

Jakość danej usługi medycznej jest postrzegana subiektywnie przez pacjenta, 
zależy od wiedzy dotyczącej zdrowia i medycyny, zapotrzebowania i doświadcze-
nia osób oceniających jakość, od aktualnej sytuacji branży, dostępu do informa-
cji, świadomości, czym jest jakość w danym zakresie usług i wymagań klientów1. 
Dobrze obrazującą tę sytuację jest branża ochrony zdrowia, gdzie na ocenę jakości 
usługi składa się wiedza, doświadczenia, ale i emocje pacjentów. Istnieje też wysoka 
rozbieżność między poziomem wiedzy (asymetria informacyjna) na temat procesu 
leczenia – pacjenta i  lekarza2. Warto również zwrócić uwagę na istotę usługi me-
dycznej – zwykle towarzyszy temu stres u pacjenta, więc empatia i zachowanie pro-
fesjonalisty medycznego może w dużej mierze wpływać na ostateczną ocenę jakości 
przez świadczeniobiorcę3. Warto jednak zwrócić uwagę, że to, co pacjent uważa za 
wysoką jakość usług, niekoniecznie taką jest w świetle wiedzy medycznej i standar-
dów na poziomie światowym. Dlatego podejmuje się próby standaryzacji jakości 
w branży ochrony zdrowia na poziomie obsługi pacjenta, ale także samych proce-
dur medycznych, aby były zgodne z aktualną wiedzą medyczną.

1. Cel i pytania badawcze

Niniejszy artykuł ma na celu eksplorację i opis pojęcia jakości w ochronie zdro-
wia oraz odpowiedź na pytania badawcze:

−	 Od czego zależy jakość w ochronie zdrowia?
−	 Jakie są motywatory do podnoszenia jakości w jednostce ochrony zdrowia?
−	 Jakie certyfikaty jakości są uznawane przez narodowego płatnika?
−	 W jakim kierunku powinna rozwijać się jakość w ochronie zdrowia?
 Metodą badawczą był krytyczny przegląd literatury obejmujący, ze względu 

na specyfikę sektora zależną od krajowej polityki, głównie pozycje polskojęzyczne. 

1  A. Bielawa, Postrzeganie i rozumienie jakości – przegląd definicji jakości, „Studia i Prace Wydziału Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania” 2011, nr 21, s. 143.
2  A. Łoś, D. Puciato, Niedoskonały rynek świadczeń zdrowotnych, „Handel Wewnętrzny” 2011, nr 1, s. 19.
3  A. Waszkiewicz, B. Białecka, Kształtowanie usług medycznych na podstawie oceny i odczucia pacjenta, 
„Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 2012. Seria: Organizacja i Zarządzanie. 63a, nr kol. 1891, s. 261.
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Wkład w nauki o zarządzaniu i jakości to przede wszystkim, dzięki krytycznej ana-
lizie, aktualny obraz czynnika jakościowego w sektorze i jednostkach ochrony zdro-
wia oraz wskazanie potencjalnego obszaru badawczego związanego ze spójnością 
systemów zarządzania jakością ISO i akredytacją.

 
2. Jakość w ochronie zdrowia

Jakość w ochronie zdrowia to zgodnie z definicją WHO stopień, do jakiego usługi 
zdrowotne obejmujące jednostki i populacje zwiększają prawdopodobieństwo osiągnię-
cia oczekiwań w zakresie efektów leczenia oraz wykazują zgodność z aktualną i pro-
fesjonalną wiedzą4. Wzrost znaczenia jakości usług medycznych spowodowany jest 
przede wszystkim rozwojem wiedzy medycznej i epidemiologicznej, ponadto w Polsce 
do działań projakościowych przyczyniła się konkurencja między świadczeniodawcami, 
próba zracjonalizowania zarządzania zasobami i dzięki temu zwiększenie efektywności 
systemu, wprowadzenie mechanizmu kontraktowania świadczeń, możliwość swobod-
nego wyboru świadczeniodawcy przez pacjenta oraz zauważenie wagi jakości jako po-
tencjalnego źródła wzrostu efektywności i sukcesu organizacji5. 

W ochronie zdrowia główną motywacją do podnoszenia jakości powinno być bez-
pieczeństwo pacjentów, jakość obsługi oraz zadowolenie personelu. Jakość z perspekty-
wy płatnika powinna się zgadzać z tym, co za wysoką jakość uważa pacjent6. W polskim 
systemie ochrony zdrowia kontrakty na udzielanie świadczeń medycznych przez pod-
miot leczniczy z NFZ są zawierane w ramach procedury kontraktowania, tj. konkur-
su ofert bądź rokowania7. W ramach procedury konkursowej udziela się punktów za 
elementy wymienione w aktach prawnych8. Głównymi punktowanymi elementami są 
kwestie związane z kwalifikacjami personelu (wykształceniem, umiejętnościami i do-
świadczeniem), wyposażenie w sprzęt (istotne jest tu posiadanie sprzętu medycznego 
zgodnego z wykazem sprzętu obligatoryjnego i dodatkowo punktowanego oraz waż-
ność przeglądów), ocena poziomu zakażeń szpitalnych i  polityki antybiotykoterapii, 
wyniki bezpośrednich kontroli NFZ oraz ocena zewnętrznych instytucji, tj. certyfikat 
systemu zarządzania i/lub certyfikat akredytacyjny9. Brane są również pod uwagę takie 

4  M. Bembnowska, J. Jośko-Ochojska, Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia, „Hygeia Public Health” 
2015, 50(3), s. 458.
5  M. Wiśniewska, Jakość usług medycznych instrumenty i modele, CeDeWu, Warszawa 2016, s. 33.
6  M. Dobska, P. Dobski, Systemy zarządzania jakością w podmiocie leczniczym, Wolters Kluwer, War-
szawa 2016, s. 70.
7  I. Witczak, Ekonomika szpitala. Uwarunkowania, elementy, zasady, Wydawnictwo CeDeWu, Warsza-
wa 2009, s. 101.
8  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szcze-
gółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej (Dz.U. 2018, poz. 385).
9  A. Trela, Zarządzanie jakością w placówce medycznej, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 
2014, s. 17.
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kwestie jak prawidłowość prowadzenia kolejek oczekujących czy informatyzacja pla-
cówki. Co do zasady każdy podmiot może tworzyć swoje systemy zarządzania jakością; 
problem pojawia się w ocenie, jak dany system naprawdę działa, dlatego narodowy płat-
nik w ramach uwierzytelnienia działań jakościowych podmiotu opiera się na certyfika-
tach poświadczających jakość10.

3. Normy ISO w ochronie zdrowia
 
Systemy zarządzania jakością według wymagań norm ISO są stosowane na 

wszystkich poziomach referencyjności. Pierwszy certyfikat ISO w polskim szpitalu 
otrzymano w  lutym 2001 r.11, co na tamte czasy było ogromnym wyzwaniem dla 
zakładu opieki zdrowotnej. Certyfikaty zgodności brane pod uwagę przez NFZ to:

−	 ISO 9001 – certyfikat systemu zarządzania jakością,
−	 ISO 14001 – certyfikat systemu zarządzania środowiskowego,
−	 ISO 27001 – certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
−	 ISO 18001 – certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pra-

cy oraz
−	 ISO 22000 – certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.
Aby normy ISO zostały prawidłowo wdrożone, najlepiej żeby stało się to przy 

okazji zmian organizacyjnych, strukturalnych, poczucia potrzeby uporządkowania 
organizacyjnego czy właściwie stabilności organizacyjnej12. Certyfikat ISO przyzna-
je się na 3 lata, jednak co roku odbywają się audyty nadzorujące. Ceny certyfikacji 
to kilkanaście tysięcy złotych dla małej firmy medycznej13. Dodatkowo wiele placó-
wek decyduje się na pomoc firmy. Należy zaznaczyć, że w procedurze konkursowej, 
wykazując certyfikat ISO, musimy go utrzymać przez cały okres obowiązywania 
umowy ‒ konieczne są więc dwa cykle. Za normy ISO odpowiada Międzynaro-
dowa Organizacja Normalizacyjna, która co do zasady aktualizuje normy zgodnie 
z wiedzą i praktyką gospodarczą, tak więc na przykład aktualnie obowiązuje nor-
ma 9001:2015 wnosząca elementy analizy strategicznej, BSC czy szacowanie ry-
zyka, uchylając konieczność prowadzenia księgi jakości wskazanej w normie ISO 
9001:200814. Co ciekawe, istnieje również norma 9001:2015 dedykowana ochronie 
zdrowia, nieprzetłumaczona, a wprowadzona wprost przez Polski Komitet Norma-
lizacyjny EN ISO 15224:2016 Quality management systems EN ISO 9001:2015 for 
healthcare, nieznajdująca oficjalnie zastosowania przez publicznego płatnika. Po-
dobnie jest z normą EN ISO 13940, EN ISO 80001-1 i ISO 13485, które są wskazane 

10  A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 133.
11  M. Ligarski, Budowa systemów zarządzania jakością według norm ISO serii 9000 w ochronie zdrowia, 
„Przegląd Organizacji” 2005, nr 7-8, s. 66.
12  A. Trela, Zarządzanie jakością…, s. 55.
13  Ibidem, s. 86.
14  M. Dobska, P. Dobski, Systemy zarządzania…, s. 182.
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w normie EN 15224 jako możliwe do wspólnego wdrożenia15. Zaletą norm ISO jest 
możliwość integracji norm w jeden system. Za podstawowe zadanie integracji syste-
mów uznaje się usprawnienie procesów wewnętrznych oraz ich optymalizację i za-
gwarantowanie współpracy poszczególnych systemów zarządzania równocześnie16. 
Integracja może być częściowa lub całkowita.

 
4. Akredytacja w polskim systemie ochrony zdrowia

 
Certyfikat akredytacyjny jest obecnie najbardziej pożądanym przez szpitale za-

świadczeniem o wysokiej jakości udzielania świadczeń, ponieważ wpływa bezpo-
średnio na wysokość ryczałtu, jaki otrzymuje szpital w sieci. Akredytację uzyskuje 
się, gdy podmiot spełnia kryteria od 75 do 100 punktów. Wzór ryczałtu jest korygo-
wany między innymi o współczynnik jakościowy dotyczący akredytacji, czyli jeśli 
podmiot uzyskał akredytację w przedziale od 75 do 80, korekta następuje o 0,01, 
natomiast jeśli od 80 do 90 punktów, korekta ta wynosi 0,015, powyżej 90 stosujemy 
0,0217. Certyfikat akredytacyjny nadaje Centrum Monitorowania Jakości w Ochro-
nie Zdrowia (w skrócie CMJ) i aby go uzyskać, należy spełnić szereg standardów 
akredytacyjnych. Certyfikacja jest przeznaczona dla podstawowej opieki zdrowot-
nej i szpitalnictwa. Standardy dla szpitala dotyczą ciągłości opieki, praw pacjenta, 
oceny stanu pacjenta, opieki nad pacjentem, kontroli zakażeń szpitalnych, zabiegów 
i znieczuleń, farmakoterapii, laboratorium, diagnostyki obrazowej, odżywiania, po-
prawy jakości i bezpieczeństwa pacjenta, zarządzania ogólnego, zasobami ludzkimi, 
informacją i środowiskiem opieki18. Natomiast w podstawowej opiece zdrowotnej 
standardy podzielono na działy dotyczące wszechstronności opieki, prawom pa-
cjenta, poprawy jakości, bezpieczeństwa opieki, zespołu współpracowników, doku-
mentacji medycznej oraz organizacji jednostki i  infrastruktury19. Każdy podmiot 
musi zaimplementować standardy do potrzeb i  specyfiki swojej jednostki. CMJ 
opublikował zasady udziału w systemie akredytacji20. Tabela nr 1 obrazuje owe za-
sady wraz z uzasadnieniem.

15  PN-EN 15224 Systemy zarządzania jakością EN ISO 9001:2015 dla sektora ochrony zdrowia, Polski 
Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2017, s. 13.
16  B. Węgrzyn, Zintegrowany system zarządzania etapem kształtowania w przedsiębiorstwie zarządzania 
przez jakość (TQM), „Przegląd Organizacji” 2007 nr 6, s. 39-42.
17  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2017 r. w sprawie sposobu ustalania ryczałtu 
systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2017, poz. 
1783 z późn. zm.).
18  CMJ, Zestaw Standardów Akredytacyjnych – Szpitale, Kraków 2009.
19  CMJ, Zestaw Standardów Akredytacyjnych – Podstawowa Opieka Zdrowotna, Kraków 2011.
20  CMJ, Program Akredytacji Szpitali – Przewodnik po procesie, Kraków 2011, s. 4.
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Tabela 1. Zasady i idea akredytacji wg CMJ
Table 1. Principles and idea of CMJ accreditation

Zasady Idea

Dobrowolne uczest-
nictwo

Akredytacja nie jest obowiązkowa, w związku z tym każdy pod-
miot może zdecydować samodzielnie, czy chce do niej przystą-
pić, czy nie.

Ocena według stan-
dardów

Standardy są zrozumiałe i  mierzalne, ocena zewnętrzna i  we-
wnętrzna (przed wizytą akredytacyjną) odbywa się na tych sa-
mych zasadach.

Przegląd rówieśniczy
Oceny dokonują czynni zawodowo pracownicy ochrony zdro-
wia, dzięki temu są w stanie profesjonalnie ocenić i doradzić. Jest 
to ogromna przewaga wobec ISO.

Edukacja Edukacja w  zakresie standardów, szkolenia, wymiana wiedzy 
i doświadczeń między szpitalami.

Autonomia Proces akredytacji jest prowadzony przez niezależną od pod-
miotów jednostkę.

Cykliczność oceny Założenie ciągłego doskonalenia. Akredytacja jest nadawana na 
3 lata, po ich upływie należy ponownie przejść cały proces.

Samoocena
Już na etapie przeglądów wewnętrznych jest się w stanie ocenić 
poziom spełniania kryteriów oraz zidentyfikować samodzielnie 
obszary doskonalenia.

Zgodność z procedurą 
akredytacyjną

Cała procedura od zgłoszenia do wydania decyzji przez CMJ jest 
jawna i powszechnie znana.

Jawność i równość 
zasad oceny i podej-
mowania decyzji

Lista szpitali posiadających akredytację jest jawna, zasady są 
transparentne, podmioty są wobec siebie równe, a  także ze-
wnętrzna ocena dostarcza wiedzy na temat niezauważalnych 
wcześniej problemów.

Źródło: opracowanie własne na podstawie CMJ, Program Akredytacji Szpitali Przewodnik 
po procesie, Kraków 2011.

Na chwilę obecną (tj. 17 grudnia 2019 r.), akredytację posiada 220 szpitali oraz 
195 POZ21.

Badaniach Pawła Dzięcioła22 na temat akredytacji wskazują, że menedżerów 
podejmujących decyzję o  przystąpieniu do procedury najbardziej przekonywało 
usystematyzowanie procesów i zwiększenie zaangażowania pracowników, następ-
nie większy kontrakt z NFZ, na trzecim miejscu ex aequo znalazły się większa liczba 
pacjentów i spadek liczby roszczeń. Jak wynika z badań, motywacją do akredytacji 
są głównie sprawy organizacyjne. Warto zwrócić jednak uwagę, że badania odbyły 

21  https://www.cmj.org.pl/akredytacja/certyfikaty.php [dostęp: 17.12.2019].
22  P. Dzięcioł, Rola akredytacji w zarządzaniu szpitalem, CeDeWu, Warszawa 2015, s. 87.
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się przed wprowadzeniem sieci szpitali i wynika z nich, że 82,25% po wdrożeniu 
standardów akredytacyjnych i uzyskaniu certyfikatu nie powiększyła swoich przy-
chodów. Aktualnie wyniki powyższych badań mogłyby się różnić. Badania prowa-
dzone w krajach UE wskazują, iż szpitale posiadające akredytację (dla każdego kraju 
system akredytacyjny jest inny) wykazywały wyższą jakość i  bezpieczeństwo pa-
cjenta niż te bez akredytacji23. Może to być spowodowane największą zaletą akredy-
tacji, a mianowicie dedykacji tego systemu jednemu sektorowi – ochronie zdrowia.

 
5. Spójność systemów jako element zarządzania jakością 

w podmiocie medycznym
 
Program akredytacji i normy ISO mają zapewnić wysoką jakość w placówce me-

dycznej. Często oba te systemy występują obok siebie, niejako dublując procedury, 
szkolenia, przeglądy, powodując straty czasu personelu bezpośrednio odpowiedzial-
nego za oba systemy, jak i trudność z organizacją wielu szkoleń. Co do zasady o inte-
gracji mówi się w przypadku norm ISO, gdzie łączenie wielu systemów zarządzania 
w jedną spójną politykę jest wysoce zalecane24. W literaturze jednak spotyka się in-
tegrację pomiędzy innymi systemami. Integracja systemów to łączenie oddziaływu-
jących wzajemnie na siebie zbiorów elementów systemu w jedną spójną całość, czyli 
w strukturę zintegrowanego systemu przekształcającego sygnały i informacje znajdu-
jące się w otoczeniu w działania w ramach elementów tworzących tę strukturę25. 

Do zalet integracji można zaliczyć26: optymalizację wyników systemu zarządza-
nia, ujednolicenie dokumentacji (poprzez standaryzację i  eliminację powtórzeń), 
ograniczenie biurokracji, zmniejszenie kosztu utrzymania systemów i administra-
cji, mniejszą liczbę personelu, poprawę konkurencyjności, zrównoważony rozwój, 
poprawę wizerunku, holistyczne podejście do ryzyka, unikanie potencjalnych kon-
fliktów między systemami, efektywne audyty, ujednolicenie i  zmniejszenie liczby 
szkoleń, lepiej zdefiniowaną odpowiedzialność, otwartość na rozwój i  implemen-
tację innych systemów, efekt synergiczny i ogólną poprawę skuteczności zarządza-
nia. Ze względu na małą liczbę dostępnych na rynku lekarzy i pielęgniarek27 każda 
minuta ich czasu jest bardzo cenna, więc wszelkie oszczędności czasowe są istotne. 

23  Ch. Shaw, O. Groene, N. Mora, R. Sunol, Accreditation and ISO certification: do they explain differences in 
quality management in European hospitals?, “International Journal for Quality in Health Care” 2010, s. 447.
24  J. Ejdys, U. Kobylińska, A. Lulewicz-Sas, Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem 
i bezpieczeństwem pracy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2012, s. 20.
25  R. Baum, K. Wajszczuk, J. Wawrzynowicz, Zintegrowane systemy zarządzania w przedsiębiorstwach, 
03-34 Koncepcje i strategie logistyczne. Koncepcje nr 6 7/28/11, s. 13.
26  J. Ejdys, Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy, Oficyna Wy-
dawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2011, s. 52.
27  OECD, Health at a Glance: Europe 2018 State Of Health In The Eu Cycle, https://ec.europa.eu/health/sites/
health/files/state/docs/2018_healthatglance_rep_en.pdf [dostęp: 10.12.2019], s. 179 i 182.
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Niewątpliwie wadą tworzenia spójnych systemów zarządzania jakością jest ko-
nieczność zaangażowania, wiedzy i  dużej otwartości najwyższego kierownictwa 
oraz pracowników bezpośrednio tworzących te systemy, jasny cel wprowadzania 
integracji28. 

Warto wskazać największe podobieństwa normy ISO 9001:2015 i  standardów 
akredytacyjnych:

−	 podejście do szkolenia personelu, posiadania przez pracowników wysokich 
kwalifikacji i ciągłego doskonalenia przez system szkoleń,

−	 satysfakcja pacjenta; w  obydwu systemach bada się poziom zadowolenia 
pacjentów z usług, a także przyjmuje się skargi i zażalenia. W przypadku akredytacji 
powołuje się komisję zdarzeń niepożądanych w celu doskonalenia procedur,

−	 opis struktury organizacyjnej i procesów,
−	 konieczność analizowania ryzyka,
−	 poddawanie się kontroli zewnętrznej i wewnętrznej,
−	 troska o zasoby rzeczowe, stan techniczny, aktualne przeglądy techniczne.
Największe różnice i działania dostosowawcze ujęte są w tabeli 2.

Tabela 2. Różnice normy ISO i akredytacji oraz możliwe dostosowania 
Table 2. Differences in ISO and accreditation standards and possible adjustments
Różnice Działania dostosowawcze

Terminologia

Nazewnictwo obu norm się różni; ISO to nazewnictwo ogólne z możliwo-
ścią dopasowania do branży, akredytacja to stricte medyczne słownictwo. 
ISO i tak należy dostosować do potrzeb branży, w związku z tym można 
stosować w większości słownictwo akredytacyjne, odpowiednio impliku-
jąc dokumenty, można ponadto zrobić słownik w celu certyfikacji.

Zakres 
stosowania

Akredytacja z  zasady obejmuje całą jednostkę i  każdy jej element jest 
sprawdzany; certyfikacja wymienia komórki, które poddały się procesowi 
weryfikacyjnemu, nie wszystkie komórki związane z leczeniem muszą się 
mu poddać.

Relacje 
z pracowni-
kami

Nie wszyscy pracownicy podlegają szkoleniu akredytacyjnemu, ISO natomiast 
tak. W praktyce jednak stosuje się szkolenia dla całego personelu, co poświad-
czone jest podpisem. Dzięki integracji można szkolenia prowadzić wspólnie, 
co ogranicza ilość czasu niezwiązanego z procesem udzielania usług.

Relacje z klien-
tami zewnętrz-
nymi

Dokumenty wykonywane w ramach obu systemów różnią się; akredytacja 
skupia się na bardziej medycznych – odżywianie, laboratorium. ISO zaś 
skupia się jedynie na podwykonawcach i klientach, ewentualnie na syste-
mie zakupowym. Należałoby spróbować tworzyć spójne dokumenty.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Szetela, Zewnętrzne metody oceny jakości 
w ochronie zdrowia – akredytacja i system zarządzania jakością według normy ISO 9001:2008, 
„Problemy Zarządzania” 2012 , nr 2(37), s. 224.

28  J. Ejdys, U. Kobylińska, A. Lulewicz-Sas, Zintegrowane systemy…, s. 24.
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6. Potencjalne działania zwiększające jakość w podmiotach leczniczych
 
Jak wskazuje literatura, systemy zarządzania ISO i akredytacja nie są jedynymi 

elementami mogącymi ulec integracji. Grzegorz Głód i Wojciech Głód podkreśla-
ją, iż w  ochronie zdrowia (w publicznych jednostkach) może nastąpić integracja 
owych systemów z kontrolą zarządczą. Autorzy wymieniają wspólne cechy syste-
mów – standardy kontroli zarządczej, akredytacyjne i elementy normy ISO29. Inte-
gracja dotyczy kwestii związanych z personelem, strukturą organizacyjną, monito-
rowaniem i oceną realizacji celów i zadań, ochroną zasobów, identyfikacją, analizą 
i  reakcją na ryzyko, bieżącą informacją, komunikacją wewnętrzną i  zewnętrzną, 
monitorowaniem systemu. Ponadto warto zauważyć, iż inni autorzy również suge-
rują głębszą integrację różnych systemów30. 

Elementy spójności można zauważyć między takimi działami jak jakość (akre-
dytacja i normy ISO) i bezpieczeństwo informacji (RODO, zabezpieczenie się przed 
socjotechnikami, polityka ryzyka). Ochrona zasobów jest mocno podkreślana w stan-
dardach akredytacyjnych, ale też w normie ISO 27001, nie bez znaczenia są też obo-
wiązujące przepisy prawne – ustawa o ochronie danych osobowych31 oraz zapisy tzw. 
dyrektywy RODO32. Ze względu na wielość obowiązujących aktów prawnych, syste-
mów i norm każda firma powinna integrować swoje systemy zgodnie z potrzebami. 
Połączenie różnych metod i systemów zarządzania jakością może prowadzić do po-
wstania nowych systemów lub bardzo silnych powiązań między nimi33.

Podsumowanie

Proces kontraktowania świadczeń nie motywuje w dużym stopniu podmiotów 
leczniczych do uzyskania certyfikatu ISO, natomiast system ryczałtowy zachęca do 
uzyskiwania akredytacji. Tworzenie systemu zarządzania jakością jest jednak czymś 
więcej niż wyłącznie „punktem do odhaczenia”. Pozwala tworzyć dobrze zarządza-
ne podmioty, które zapewniają bezpieczeństwo pacjentom, mają uporządkowane 
struktury, a  pracownicy są lepiej zmotywowani. Wartością dodaną jest spójność 

29  G. Głód, W. Głód, W kierunku integracji systemów zarządzania jakością i  ryzykiem w publicznych 
jednostkach ochrony zdrowia, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach” 2017, nr 316, s. 89-91.
30  J. Ejdys, U. Kobylińska, A. Lulewicz-Sas, Zintegrowane systemy…, s. 25.
31  Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000).
32  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do 
celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania 
czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyla-
jąca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW.
33  V. Ismyrlis, The contribution of quality tools and integration of quality management systems to the orga-
nization, “The TQM Journal” 2017, Vol. 29, No. 5, s. 680.
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systemu zarządzania jakością, który stanowi istotny element przy podejmowaniu 
decyzji. Potencjalne przyszłe kierunki badań to przede wszystkim wpływ integracji 
systemów zarządzania jakością na podmioty lecznicze oraz analizy wdrożeń spój-
ności procedur akredytacji i  systemów zarządzania jakością. Ze względu na dużą 
dynamikę zmian w sektorze każdorazowo należy sprawdzać akty prawne dotyczą-
ce jakości w pomiotach leczniczych jako kierunek wytyczany przez Ministerstwo 
Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia. Właściwym kierunkiem będzie ujednoli-
canie procedur w celu ograniczenia marnotrawstwa, a skala eliminacji marnotraw-
stwa powinna być zbadana. 
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