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Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) realizując projekt "Wsparcie szpitali we 
wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" kontynuuje inicjatywę poprawy bezpieczeństwa leczonych 
chorych, poprzez wypracowanie koncepcji wewnątrzszpitalnego systemu zgłaszania, analizowania i wyciągania 
wniosków ze zdarzeń niepożądanych oraz pomoc polskim szpitalom w jego wdrożeniu. 

Zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę za usługę pracy eksperta. 

I. Zamawiający 
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków 

II. Opis przedmiotu zamówienia 
Wypracowanie wraz z zespołem koncepcji merytorycznej wewnątrzszpitalnego systemu zgłaszania, analizowania 
i wyciągania wniosków ze zdarzeń niepożądanych, które dotyczą bezpieczeństwa pacjenta oraz przygotowanie 
przewodnika dla szpitali na temat metodyki wdrażania takiego systemu. Szczegółowy zakres zamówienia określa 
załącznik nr l 

III. Wymagania dotyczące kwalifikacji i doświadczenia eksperta 
Lekarz 
• pracujący w szpitalu (czynny zawodowo),mający co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie pracy 

w szpitalu, 
• posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, 
• posiadający doświadczenie pracy w obszarze poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej, 

obejmujące na przykład uczestnictwo w pracach szpitalnych zespołów zadaniowych dotyczących 
poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki, uczestnictwo jako ekspert w projektach dotyczących 
poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki, uczestnictwo w przeglądach akredytacyjnych, 

• posiadający umiejętność prowadzenia prac badawczych, przeprowadzenia analizy, przygotowania 
raportu, 

• posiadający wiedzę na temat oceny funkcjonowania opieki zdrowotnej, 
• posiadający znajomość terminologii zapewnienia jakości i pomiaru jakości, 
• mile widziane uczestnictwo w projektach l konferencjach, na których prezentowano temat systemu 

zgłaszania i analizowania zdarzeń niepożądanych dotyczących bezpieczeństwa pacjenta. 

IV. Termin wykonania zadań 

Koncepcja merytoryczna wewnątrzszpitalnego systemu zgłaszania, analizowania i wyciągania wniosków ze 

zdarzeń niepożądanych, obejmująca wszystkie wymienione wyżej elementy, powinna być sporządzona pisemnie 

do dnia 19 grudnia 2016 roku, natomiast przewodnik dla szpitali na temat metodyki wdrażania takiego 

systemu do 30 stycznia 2017 roku. 
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V. Kryteria oceny ofert: 
50% cena, 
50% kwalifikacje (w tym: udział jako ekspert w projektach dotyczących poprawy jakości i bezpieczeństwa 
opieki zdrowotnej, publikacje w czasopismach naukowych o tematyce poprawy jakości i bezpieczeństwa 
opieki zdrowotnej, nadany stopień naukowy doktora habilitowanego lub profesora, prowadzenie 
wykładów o tematyce poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej jako wykładowca akademicki 
lub na konferencjach/seminariach/szkoleniach dla środowiska medycznego) 

VI. Sposób przygotowania oferty 

Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku "OFERTA"- załącznik nr 2 oraz załączyć 
podpisane przez Wykonawcę wymagane informacje na temat kwalifikacji i doświadczenia- załącznik nr 3. 

Na kopercie należy umieścić napis "MONITOROWANIE ZDARZEŃ NIEPOŻĄDANYCH W SZPITALACH". 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 7 listopada 2016 r. do godz. 12.00 w formie: 
pisemnej (osobiście, listownie,) na adres: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, 
ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków, pok. 217 

VII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny. 

VIII. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

W przypadku zaistnienia takiej sytuacji wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. 

IX. Osobą do kontaktów z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest p. Ewa Dudzik-Urbaniak, 
e mail: pas@cmj .org .p l 

Halina Kuta.i· Wasikowska 
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Załącznik nr 1 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Do zadań Wykonawcy należy wypracowanie wraz z zespołem koncepcji merytorycznej 
wewnątrzszpitalnego systemu zgłaszania, analizowania i wyciągania wniosków ze zdarzeń 
niepożądanych, które dotyczą bezpieczeństwa pacjenta oraz przygotowanie przewodnika dla szpitali 
na temat metodyki wdrażania takiego systemu, według poniższych wytycznych: 

Informacje wstępne 

Bezpieczeństwo opieki stanowi wymiar jakości najbardziej ceniony przez pacjentów i ich bliskich. O to, by pacjent 
był bezpieczny trzeba zadbać, gdyż bezpieczeństwo nie jest wartością automatycznie wynikającą z funkcjonowania 
organizacji opieki zdrowotnej -stanowi wartość zadaną, która w anglosaskich i zachodnioeuropejskich systemach 
opieki zdrowotnej zyskała rangę priorytetu: tworzy się tam i wdraża programy bezpieczeństwa pacjenta. Jednym 
z istotniejszych jest system zgłaszania, analizowania i wyciągania wniosków ze zdarzeń niepożądanych. 

Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, zdarzenie niepożądane to szkoda wywołana w trakcie diagnostyki iflub 
leczenia nie związana z naturalnym przebiegiem choroby i stanem zdrowia pacjenta. Zdarzenia niepożądane 
występują w każdym systemie ochrony zdrowia na całym świecie, ich całkowita eliminacja jest niemożliwa, można 
jedynie zmniejszać ryzyko ich wystąpienia. 

Monitorowanie zdarzeń niepożądanych służy poprawie bezpieczeństwa opieki nad pacjentem. Poprzez gromadzenie 
i analizowanie zdarzeń niepożądanych można identyfikować obszary niepowodzeń i zapobiegać im w przyszłości. 
Należy podkreślić, że system nie służy penalizacji ani określeniu odpowiedzialności za zdarzenie do jakiego doszło: 
uzyskane dane i informacje służą do projektowania bezpiecznych systemów opieki, zabezpieczających pacjentów 
przed szkodą spowodowaną kontaktem z systemem opieki zdrowotnej a pracownikom stwarzających bezpieczniejsze 
warunki pracy. 

Tworzenie systemu monitorowania zdarzeń niepożądanych na poziomie pojedynczych szpitali, jest jednym 
z wymogów Zalecenia Rady Unii Europejskiej (2009/C 151/01) w sprawie bezpieczeństwa pacjentów, w tym 
profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną. 

Stan wyjściowy w szpitalach w zakresie wdrażania systemów monitorowania zdarzeń niepożądanych 
Systemy raportowania i analizowania (w różnym stopniu rozwoju) funkcjonują w polskich szpitalach akredytowanych, 
które wdrożyły wymogi dotyczące monitorowania zdarzeń niepożądanych, ale z powodu niedostatecznych kwalifikacji 
analizy te są powierzchowne i niewiele wnoszą do rzeczywistej poprawy opieki nad pacjentem. Zgodnie z modelem 
opracowanym przez prof. Dianne Parker z Uniwersytetu w Manchesterze, większość szpitali w Polsce ma tradycyjną 
kulturę organizacji pracy-szpitale rozpoczęły dopiero adaptację do standardów bezpieczeństwa funkcjonujących w 
krajach Europy Zachodniej. Poziom dojrzałości kultury bezpieczeństwa w szpitalach w Polsce jest niski, oscyluje 
najczęściej pomiędzy kulturą patologiczną (po co marnować czas na bezpieczeństwo?) i reaktywną (działanie 
podejmowane już w następstwie zdarzeń niepożądanych). Modele kultury proaktywnej, cechującej się wyczuleniem 
na możliwość wystąpienia ryzyka czy generatywnej, gdzie zarządzanie ryzykiem to integralny element 
funkcjonowania, typowy dla przemysłu lotniczego i nuklearnego, w ochronie zdrowia występują sporadycznie. Niskie 
oceny uzyskiwane podczas przeglądów akredytacyjnych w tym zakresie wskazują na niedostateczne zarządzanie 
istotnymi, często krytycznymi dla bezpieczeństwa pacjenta obszarami działalności szpitalnej, takimi jak np. 
znieczulenia i zabiegi chirurgiczne, farmakoterapia, przetoczenia. 

Monitorowaniu zdarzeń niepożądanych, wyciąganiu wniosków na ich podstawie nie sprzyja krajowa legislacja 
przewidująca sankcję za popełnienie błędu medycznego i brak ochrony prawnej w przypadku raportowania zdarzeń 
dla celu uczenia się na błędach. Sytuacja jest jeszcze trudniejsza od kiedy w prokuraturach regionalnych powstały 
komórki zajmujące się błędami medycznymi. 
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Istotna jest popularyzacja koncepcji bezpieczeństwa pacjenta i podjęcie zdecydowanych działań w celu zapobiegania 

zdarzeniom niepożądanym w ochronie zdrowia. Jednocześnie konieczne jest wypracowanie w szpitalach kultury 

otwartości, nie oskarżania, której sprzyjać będzie zmiana przepisów prawnych dotyczących odpowiedzialności 

zawodowej i monitorowania zdarzeń niepożądanych. 

W jakich szpitalach będzie wdrażany system zgłaszania, analizowania i wyciągania wniosków ze 
zdarzeń niepożądanych i do kogo skierowany będzie przewodnik? 
System monitorowania zdarzeń niepożądanych będzie wdrażany w 25 szpitalach posiadających oddziały zabiegowe, 

z wyłączeniem szpitali psychiatrycznych i rehabilitacyjnych, zarówno w takich, które jeszcze nigdy nie pracowały 

w oparciu o standardy akredytacyjne, jak i takich które mają przyznaną akredytację Ministra Zdrowia i znają oraz 

wdrażają wymogi dotyczące bezpieczeństwa opieki. Przewodnik adresowany będzie do zarządu/dyrekcji szpitala 

i personelu medycznego. 

Cel systemu monitorowania zdarzeń niepożądanych 
System będzie służył zbieraniu doświadczeń wynikających z popełnionych pomyłek i zdarzeń niepożądanych. Ma 

zapobiegać zdarzeniom niepożądanym w opiece zdrowotnej poprzez ich analizowanie, omawianie i wyciąganie 

stosownych wniosków oraz wdrażanie bardziej bezpiecznych rozwiązań w codziennej praktyce. Z założenia ma 

stymulować ciągłą poprawę bezpieczeństwa pacjentów i personelu. 

Zakres opracowania 

Opracowanie będzie się składać z dwóch części. 

Część I 

Wypracowanie koncepcji wewnątrzszpitalnego systemu zgłaszania, analizowania 

wniosków ze zdarzeń niepożądanych, które dotyczą bezpieczeństwa pacjenta, w tym: 

wyciągania 

• Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania systemów monitorowania zdarzeń niepożądanych w innych krajach; 

wybór elementów adekwatnych dla szpitali w Polsce, adaptacja. 

• Zapoznanie się z raportem CMJ z badań opinii personelu medycznego na temat systemów zgłaszania zdarzeń 

niepożądanych i wykorzystanie wniosków w pracy nad koncepcją systemu. 
• Opisanie aspektów prawnych dotyczących zdarzeń niepożądanych (prawa pacjenta, odpowiedzialność szpitala, 

pracowników medycznych, monitorowanie zdarzeń niepożądanych). 

• Określenie celu dla jakiego system będzie tworzony i wdrażany w szpitalach. 

• Określenie modelu systemu monitorowania zdarzeń niepożądanych: wymogi, kryteria dla zdarzeń niepożądanych 

podlegających zgłoszeniu i zabezpieczenia jakie system taki powinien uwzględniać. 

• Określenie zadań i kwalifikacji zarządu/dyrekcji i osoby/osób odpowiedzialnych za monitorowanie zdarzeń 

niepożądanych w szpitalach. 

• Określenie możliwości/ sposobu przełożenia informacji i danych wynikających z analizy zdarzenia na poprawę 

dotychczasowej praktyki. 

• Opisanie poszczególnych elementów procesu monitorowania zdarzeń niepożądanych: rodzaj zdarzeń, kto 

zgłasza, jak zgłasza (określenie danych i formuły zgłaszania), sposób analizy danych, opracowywanie 

i upowszechnianie rekomendacji dotyczących poprawy. 

• Określenie kosztów związanych z organizacją i wdrożeniem systemu monitorowania zdarzeń niepożądanych. 
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Część II 

Wypracowanie przewodnika na temat metodyki wdrażania w szpitalach systemu zgłaszania, 

analizowania i wyciągania wniosków ze zdarzeń niepożądanych, które dotyczą bezpieczeństwa 

pacjenta, w tym: 

1. Opracowanie słownika podstawowych pojęć związanych z systemem monitorowania zdarzeń niepożądanych. 

2. Opisanie dlaczego należy raportować i analizować zdarzenia niepożądane? Jaki jest cel raportowania zdarzeń 

niepożądanych? 

3. Opisanie przyczyn błędów w ochronie zdrowia (rola czynnika ludzkiego, wpływ złożoności systemu opieki 

zdrowotnej, rola przywództwa i znaczenie pracy zespołowej). 

4. Określenie modelu systemu monitorowania zdarzeń niepożądanych: wymogi, kryteria dla zdarzeń 

niepożądanych podlegających zgłoszeniu i zabezpieczenia jakie system taki powinien uwzględniać. 

5. Opisanie aspektów prawnych dotyczących zdarzeń niepożądanych (prawa pacjenta, odpowiedzialność 

szpitala, pracowników medycznych, monitorowanie zdarzeń niepożądanych). 

6. Wskazówki dla kadry zarządzającej dotyczące monitorowania zdarzeń niepożądanych: kultura otwartości, 

nieoskarżania, zasada poufności raportów i osób zgłaszających zdarzenia niepożądane, zapewnienie 

informacji zwrotnej, upowszechnianie wiedzy ze zdobytych doświadczeń. 

7. Opisanie poszczególnych elementów procesu monitorowania zdarzeń niepożądanych: rodzaj zdarzeń, kto 

zgłasza, jak zgłasza (określenie danych i formuły zgłaszania), sposób analizy danych. 

8. Założenia/Wskazówki dotyczące prowadzenia analizy przyczyn źródłowych zdarzeń niepożądanych. 

9. Wskazówki dotyczące opracowywania i upowszechniania rekomendacji dla poprawy. 

10. Określenie zadań i kwalifikacji osób odpowiedzialnych za realizację monitorowania zdarzeń niepożądanych 

w szpitalach i udzielających wsparcie osobom biorącym udział w zdarzeniu/osobie zgłaszającej zdarzenie. 

11. Określenie kosztów związanych z organizacją i wdrożeniem systemu monitorowania zdarzeń niepożądanych. 

12. Określenie zasad postępowania gdy wystąpi zdarzenie niepożądane, w tym właściwego informowania 

pacjentów i ich bliskich, wyrażania współczucia oraz rekompensaty, wspierania personelu medycznego, który 

uczestniczył w zdarzeniu. 

Sposób pracy eksperta: 

• Zapoznanie się z przesłanymi przez Zamawiającego materiałami na temat systemów monitorowania zdarzeń 
niepożądanych w innych krajach oraz z raportem CMJ z badań opinii personelu medycznego na temat 
systemów zgłaszania zdarzeń niepożądanych. 

• Współpracę w zespole 4 lekarzy koordynowanym przez personel projektu. 

• Udział w 3 Skype telekonferencjach. 

• Pisemne opracowanie określonego tematu. 

• Konsultacje telefoniczne. 

• Konsultacje mejlowe - pisemne opiniowanie koncepcji systemu i przewodnika dla szpitali na każdym etapie 
prac. 

• Możliwość 3-dniowego wyjazdu studyjnego do kraju Europy Zachodniej, w którym funkcjonuje system 
wewnątrzszpitalnego zgłaszania i analizowania zdarzeń niepożądanych dotyczących bezpieczeństwa 
pacjenta. 

Szacowany czas pracy: ok 30 godzin. 

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 

ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków 
tel.: 12 427 81 70, www.cmj.org.pl 



Fundusze 
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Wiedza Edukacja Rozwój 

Załącznik nr 2 

SZ-ZNI-0701-1/16 

CQContrum 
Monttorowania 
Jako-ś(i "' O<hrunil' Zdruwi.l 

Unia Europejska 
Europejski Fundusz Społeany 

FORMULARZ OFERTOWY 

CJ 
. 

. 

Dotyczy usługi eksperckiej - wypracowania wraz z zespołem koncepcji merytorycznej 
wewnątrzszpitalnego systemu zgłaszania, analizowania i wyciągania wniosków ze zdarzeń 
niepożądanych, które dotyczą bezpieczeństwa pacjenta oraz przygotowanie przewodnika dla 
szpitali na temat metodyki wdrażania takiego systemu. 

Imię i nazwisko l nazwa Wykonawcy: ..................................................................................................................... . 

Dane kontaktowe: ............................... .............. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. 

Cena brutto oferty: ............................................. (słownie: . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . ... . . . . . . ................................... . . ..... . .. . . .. . . .  1zł 

Podpis Wykonawcy: . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . .. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .......... .......... ... . . .. . . . ...... ... . . . .. . . . . . . . . . ... . . . . ... . . ......... . . . . . . .. . ... . . .. . . . . . . . . . . . . .  . 

Wypełniony formularz należy przesłać w terminie do dnia 7 listopada 2016 r. do godz. 12.00 w formie: 

pisemnej (osobiście, listownie,) na adres: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 
60, 30-347 Kraków, pok. 217 

Na kopercie należy umieścić napis "MONITOROWANIE ZDARZEŃ NIEPOŻĄDANYCH W SZPITALACH". 

1 Cena obejmuje wszystkie koszty, w tym również wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich oraz prawa 

wykonywania i zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego w odniesieniu do wszystkich utworów (powstałych 

w wyniku realizacji zlecenia)- w rozumieniu ustawy z dnia 41utego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 

z 2016, poz.666). 
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