
   
 

Stanowisko PTP 
w sprawie bezpieczeństwa pacjentów  

Bezpieczeństwo pacjenta jest niezbędne dla uporządkowania i doprecyzowania kultury 
bezpieczeństwa  w całym systemie ochrony zdrowia.  
Uczestnicy systemu powinni być świadomi kiedy i gdzie oraz jak eliminować błędy oraz 
niesprzyjające okoliczności ich powstawania.  
Rozwój kultury organizacyjnej dla bezpieczeństwa, w którym personel oraz pacjenci pracują 
razem dla wypracowania wiedzy i modeli dobrej praktyki jak zapobiegać błędom oraz 
niesprzyjającym okolicznościom ich powstawania, przyniesie korzyści nie tylko w Polsce, w 
krajach UE lecz także na całym świecie. 
Kompleksowość systemu ochrony zdrowia wymaga systematycznego zwiększenia komunikacji, 
koordynacji, kontynuacji oraz ustawicznej edukacji, a także rozwoju zarządzania 
dostosowanego do rozwoju nowoczesnych technologii w medycynie. Zależy to od pracy 
personelu zatrudnionego w sektorze ochrony zdrowia, który powinien posiadać umiejętności 
oraz wiedzę w tym zakresie. 
 
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie popiera działania Światowej Organizacji Zdrowia, 
Światowego Sojuszu na rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów, Rady Europy oraz Międzynarodowej 
Rady Pielęgniarek zmierzające do zapewnienia pacjentowi wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa. 
 Podkreślamy, że bezpieczeństwo pacjentów obejmuje działania o szerokim zakresie,                 
i jest jednym z priorytetów w odniesieniu do jakości opieki zdrowotnej i w pielęgniarstwie. 
Wskazuje także znaczącą rolę personelu pielęgniarskiego w zakresie bezpieczeństwa 
pacjentów w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej i  na kolejnych etapach opieki 
zdrowotnej.  
Pielęgnowanie jest nierozerwalnie związane z bezpieczeństwem pacjentów. Praca w trudnych 
warunkach, niedostatek ułatwień ergonomicznych, brak projektów i przystosowania do 
możliwości pracownika wyposażenia technicznego i udogodnień oraz niewystarczająca liczba 
personelu zwiększa ryzyko popełniana błędów. 
 
 Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie zaniepokojone jest brakiem projektów poprawy 
bezpieczeństwa pacjentów zawierających elementy dobrej praktyki pielęgniarskiej oraz 
brakiem środków warunkujących bezpieczne zaspakajanie potrzeb zdrowotnych pacjentów jak 
również  niewystarczającą liczbą przeszkolonego personelu. Ten negatywny stan pogłębiają 
czynniki związane z wystąpieniem błędów oraz zdarzeń niepożądanych (powikłań, urazów) 
spowodowanych przeważnie przez personel ochrony zdrowia, oraz niewłaściwa motywacja              
i niewystarczające umiejętności techniczne personelu wynikające z niewystarczającej 
motywacji do podnoszenia kwalifikacji zawodowych (brak możliwości korzystania z urlopów 
szkoleniowych, zauważany brak uczestnictwa pracodawcy w kosztach szkoleń oraz wysoki 
koszt szkoleń przy niskich wynagrodzeniach). 
 
W nawiązaniu do powyższych zagrożeń zwracamy się do Ministerstwa Zdrowia o uznanie                   
w polityce zdrowotnej państwa bezpieczeństwa pacjentów, jako naczelnego priorytetu oraz 
opracowanie systemowych i legislacyjnych rozwiązań w kontekście obowiązujących 
standardów postępowania. 
 
Tło: 
Jak wynika z badań prowadzonych w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii czy Australii, personel 
pielęgniarski odgrywa znaczącą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa pacjentom.  
Raport  Agencji Badań dla Ochrony Zdrowia i Jakości  przy Departamencie Zdrowia i Usług 
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Społecznych w USA (Agency for Healthcare Research and Quality U.S. Department of Health and 
Human Services 540 Gaither Road; Rockville, MD 20850; www.ahrq.gov), sporządzony                    
w  marcu 2007r. wskazuje, iż każdy dodatkowy pacjent na 1 pielęgniarkę w przypadku, gdy 
sprawuje opiekę nad 4 pacjentami w oddziale chirurgicznym to: 
1) 7% wzrost prawdopodobieństwa zgonu w okresie 30 dni od chwili przyjęcia  
2) 7% wzrost zakończonej niepowodzeniem akcji reanimacyjnej.      
3) w przypadku pacjentów z AIDS pozyskanie dodatkowej pielęgniarki na osobodzień 
powodowało 50% spadek śmiertelności w ciągu 30 dni ich pobytu; 
Natomiast wyższa proporcja godzin i wyższa liczba pielęgniarek, a tym samym zwiększenie 
stopnia opieki na osobodzień to: 

 niższe współczynniki zakażeń dróg moczowych,  
 krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego,  
 zapaleń płuc,  
 wstrząsów i zatrzymań akcji serca.  

Badania, które objęły ponad 700 szpitali i ponad 43 tys. pielęgniarek, pokazały, że tam, gdzie 
przypada większa liczba pacjentów na jedną pielęgniarkę, tam też istnieje większa śmiertelność 
i zachorowalność, więcej błędów w sztuce i niekorzystnych zdarzeń , włączając w to infekcje 
dróg moczowych, stanowiących 40% wszystkich zakażeń szpitalnych. Od 11% do 13% 
hospitalizowanych pacjentów cierpiało z powodu odleżyn, których leczenie kosztowało od 40 
do 70 tys. dolarów za każdego pacjenta.  
Wysoka liczba personelu pielęgniarskiego związana była ze zmniejszeniem od 2 do 25 % 
zdarzeń niepożądanych, wynikających z procesu leczenia. 
W innym badaniu wykazano zależność między liczbą pacjentów przypadających na 1 
pielęgniarkę a czasem pobytu w szpitalu. W przypadku oddziału Intensywnej Opieki badania 
wykazały zależność między małą liczbą pielęgniarek opiekujących się pacjentami a zdarzeniami 
niepożądanymi. W przypadku, gdy na oddziale na 1 pielęgniarkę przypadał 1 pacjent lub 2 
pacjentów w tym oddziale występowało znacznie mniej komplikacji niż w oddziałach, gdzie na 
1 pielęgniarkę przypadało 3 lub 4 pacjentów. 
Badania te dowodzą jednoznacznie kierunku w jakim powinny być podejmowane działania 
zarządzających ochroną zdrowia. 
 
PTP poleca publikacje: 
 ICN 2006: Odpowiednia obsada pielęgniarek ratuje życie pacjentów; www.ptp.na1.pl PTP, 

NRPiP 2007; 

 Raport Agencji Badań dla Ochrony Zdrowia i Jakości w USA przy Departamencie Zdrowia i 
usług Społecznych Nurse Staffing and Quality of Patient Care; www.ahrq.gov 2007 

 Raport WENR (Workgroup of European Nurse Researchers): Patient Safety in Europe: 
Medication Errors and Hospital-acquired Infection A report to the European Federation of 
Nurses Associations April 30, 2008 

PTP popiera projekty mające na celu ocenę zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską 
prowadzone w UE: 
 Projekt  HEALTH-2007-3.2-4: Health care human resource planning in nursing, który będzie 

realizowany w Polsce w latach 2008-2010 przez Wydział Nauk o Zdrowiu UJ w Krakowie – 
projekt dla oceny zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską na kolejne 10 i 30 lat oraz oceny 
wpływu obsad pielęgniarskich na występowanie zdarzeń niepożądanych. 
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