
STRESZCZENIE 

Obecna sytuacja w ochronie zdrowia ulega ciągłym zmianom. W ostatnich latach 

zmiany te są widoczne nie tylko jeśli chodzi o kwestię hospitalizacji ale również w obszarze 

jakości w systemie ochrony zdrowia, a także kwestii formalno-prawnych z nią związanych. 

Polski system ochrony zdrowia nieustanie przechodził szereg reform począwszy od roku 

1945, kiedy bazował na modelu socjalistycznym Siemaszki, aż do roku 1989, gdzie 

zaczerpnął szereg reform m.in. z niemieckiego systemu Bismarcka. Niemiecki system 

zdrowotny jest uważany za jeden z najlepszych na świecie dlatego też jest on odpowiednim 

punktem wyjścia do przeprowadzenia właściwych badań pacjentów hospitalizowanych i 

porównania go do panujących w Polsce norm związanych z leczeniem. Co więcej nie można 

zapominać, o innych zmianach, jakie zaszły w krajowej służbie zdrowia od wejścia Polski do 

Unii Europejskiej 2004 roku. Polska, jako członek wspólnoty została zobligowana do 

przeprowadzenia gruntownych reform w systemie zdrowotnym. Skomputeryzowanie i 

informatyzacja przyniosły ze sobą wprowadzenie chociażby systemu eWUŚ czyli 

elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców.  

 Na potrzeby niniejszej rozprawy rozdano 400 pacjentom 2 rodzaje ankiet. Pierwszą z 

nich stanowiła ankieta standaryzowana Pasat Hospit 1 stworzona przez Centrum 

Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie jako narzędzie do oceny jakości 

hospitalizacji. Zawiera ona kilkanaście szczegółowych pytań dotyczących hospitalizacji, w 

aspektach takich jak: przyjęcie do szpitala, pobyt na izbie przyjęć, pobyt w podziale 

szpitalnym, ocenę opieki lekarskiej oraz pielęgniarskiej, opiekę rehabilitacyjną, inne aspektu 

pobytu w szpitalu, ocenę ogólną, akredytację oraz metryczkę. Drugim narzędziem 

wykorzystanym do badania była ankieta dotycząca praw pacjenta. Respondenci mogli 

odpowiedzieć na pytania dotyczące ich praw i obowiązków, a także wskazać czy ich prawa 

zostały przez pracowników ochrony zdrowia w jakikolwiek sposób naruszone. Znaczna część 

pytań była powiązana z funkcją Rzecznika Praw Pacjenta jako osoby, na której w głównej 

mierze spoczywa obowiązek ochrony pacjentów przez faktycznymi naruszeniami ich prawa 

przez pracowników służby zdrowia.  

 Całościowa analiza wyników pozwoliła odpowiedzieć na pytania jak pacjenci 

hospitalizowani na oddziale chorób wewnętrznych oraz onkologicznym postrzegają przebieg 

procesu hospitalizacji zarówno względem organizacyjnym, jakościowym, jak również 

społecznym i formalno-prawnym. Te płaszczyzny wskazują widziane od strony pacjenta 

klienta mocne i słabe strony poszczególnych jednostek szpitalnych, jak też pośrednio 

wskazują na potrzeby zmian w krajowym systemie ochrony zdrowia, które powinny być 



ukierunkowane na możliwe najwyższe zaspokojenie potrzeb pacjentów przy jednoczesnym 

uwzględnieniu bieżących zasobów finansowych. 

 Zgromadzony materiał empiryczny odpowiada wytyczonym w pracy celom jakimi 

było: badanie percepcji jakości funkcjonowania polskiego systemu ochrony zdrowia, 

zbadanie wiedzy respondentów dotyczącej podstaw prawnych i organizacyjnych polskiego 

systemu ochrony zdrowia, a także zbadanie oceny przez pacjentów leczonych w warunkach 

szpitalnych jakości hospitalizacji. 

W niniejszej pracy po gruntownie przeprowadzonej analizie uzyskanych wyników 

stwierdzono, iż w subiektywnej ocenie pacjentów jakość funkcjonowania polskiego sytemu 

ochrony zdrowia jest na dostatecznym poziomie. Niemniej jednak według ankietowanym 

obszarem najbardziej wymagającym poprawy jest profilaktyka leczenia, szczególnie na 

oddziałach onkologicznych. Ponadto połowa ankietowanych pacjentów zgłosiła potrzebę 

uzyskiwania informacji na temat przysługującym im praw, a co czwarty ankietowany nie 

otrzymał zadowalającej informacji na temat własnego stanu zdrowia. Ponadto wykazano, że 

urząd Rzecznika Praw Pacjenta jest instytucją nienależycie wykorzystywaną przez pacjentów 

hospitalizowanych jako formy pomocy prawnej. Ponadto żaden z ankietowanych nigdy nie 

skorzystał z pomocy Rzecznika Praw Pacjenta, pomimo, iż duża część badanych wskazała na 

naruszenia ich praw i obowiązków. Pomimo to żaden z badanych pacjentów nie zgłosił 

naruszenia swoich praw do Rzecznika Praw Pacjenta. Według większości badanych rodzina 

oraz wskazane przez pacjentów osoby mogły uczestniczyć w sprawowaniu opieki nad nimi w 

trakcie procesu hospitalizacji. Ponadto respondenci obu badanych oddziałów lepiej oceniali 

opiekę lekarską niż pielęgniarską. Wyniki badań wykazały, że zdecydowana większość 

pacjentów obu oddziałów biorących udział w badaniu pozytywnie oceniła proces 

hospitalizacji, jednakże bardziej usatysfakcjonowani z tego procesu byli pacjenci 

przebywający na oddziale onkologii. Ponadto u pacjentów obu oddziałów można było 

dostrzec dużą świadomość w zakresie naruszania ich praw przez pracowników systemu 

ochrony zdrowia. Przeprowadzone badania wskazują, iż nie występują znaczące różnice w 

ocenie funkcjonowania obu oddziałów przez pacjentów w nich przebywających. Zaledwie co 

drugi badany respondent wskazał, iż był informowany o wszystkich procedurach dotyczących 

jego osoby w trakcie pobytu w szpitalu.  

Usługę zdrowotną charakteryzuje niski poziom wymierności, ale wysoki poziom 

zróżnicowania w sensie ilościowym i jakościowym. W związku z powyższym można 

powiedzieć, iż jakość usług zdrowotnych kształtują cechy, wartości oraz czynniki, mające na 

celu maksymalizowanie mierzalnego dobra pacjenta, biorąc pod uwagę równowagę 



oczekiwanych korzyści i strat towarzyszących procesowi opieki na wszystkich jej etapach. 

Indywidualizacja postrzegania jakości usług zdrowotnych oraz subiektywizm oceny 

świadczenia przez pacjenta, skłaniają więc do posługiwania się pojęciem postrzeganej jakości 

usługi jako wyniku komparatywnej oceny dwóch elementów: usługi doświadczonej i 

projektowanych oczekiwań. 


