
 

 

 

 

Czego można oczekiwać od 
dobrego szpitala? 
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Niniejsza broszura przedstawia standardy opieki, leczenia lub pomocy jakiej 
pacjent (lub członkowie jego rodziny bądź znajomi) może oczekiwać podczas 
pobytu w dobrym szpitalu w Anglii.  
 
Komisja ds. Jakości Opieki Zdrowotnej (ang. Care Quality Commission 
- CQC) 
 
Zadaniem Komisji jest kontrolowanie usług w zakresie opieki zdrowotnej i 
społecznej dla dorosłych świadczonej między innymi przez szpitale, domy 
opieki i przychodnie lekarzy pierwszego kontaktu. Celem kontroli jest 
zapewnienie opieki wysokiej jakości. Po jej przeprowadzeniu przyznajemy 
ocenę, która może być „wyróżniająca”, „dobra”, „wymagająca poprawy” lub 
„niespełniająca wymogów”. Jeżeli świadczone usługi wymagają poprawy, 
dokładamy wszelkich starań aby ich jakość została podniesiona.  
 
Podczas kontroli świadczonych usług zawsze sprawdzamy czy są one: 

 bezpieczne 

 skuteczne 

 świadczone z należytą troską 

 zaspokajające potrzeby pacjentów; oraz 

 właściwie prowadzone 
 
Niniejsza broszura przedstawia standardy jakich pacjent może oczekiwać od 
opieki szpitalnej świadczonej między innymi przez oddziały chirurgiczne i 
przychodnie przyszpitalne, które otrzymały ocenę dobrą za każdy z pięciu 
obszarów wymienionych powyżej. Niektóre szpitale świadczą usługi na 
wyjątkowo wysokim poziomie, za który otrzymują ocenę wyróżniającą w 
jednym lub kilku z pięciu obszarów. Inne mogą wymagać poprawy, a w 
przypadku stwierdzenia poważnych zastrzeżeń są oceniane jako 
niespełniające wymogów. 
 
Łączymy poszczególne oceny cząstkowe przyznając szpitalowi ocenę 
ogólną. Szpitale zobowiązane są do umieszczenia oceny w widocznym 
miejscu, warto więc zwrócić na to uwagę. Nawet w dobrym szpitalu niektóre 

obszary mogą wymagać poprawy, co pozwala mimo wszystko przyznać mu 
ogólną ocenę dobrą. Jeśli w szpitalu nie można znaleźć przyznanej mu 
oceny, należy poprosić o umieszczenie jej w widocznym miejscu.
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Można oczekiwać, że dobry szpital jest bezpieczny, ponieważ… 

 Zapewniana jest właściwa liczba członków personelu posiadającego 
stosowną wiedzę, umiejętności i doświadczenie. 

 Personel sprawdza wszelkie potencjalne zagrożenia zdrowia pacjenta. 
Na przykład personel zauważa oznaki pogorszenia się stanu zdrowia 
pacjenta i podejmuje działania, aby je poprawić. 

 W razie wystąpienia jakichkolwiek błędów w zakresie opieki lub 
leczenia, szpital bada ich przyczynę i przeprasza pacjenta za ich 
wystąpienie. Następnie informuje go jakie działania zamierza podjąć w 
ramach poprawy i zapobieżenia popełnienia podobnych błędów w 
przypadku innych pacjentów. 

 Personel dokonuje wszelkich starań aby chronić przed krzywdą dzieci, 
młodzież i osoby dorosłe wymagające szczególnej opieki. 

 W razie konieczności prosi o pomoc współpracowników. 
 Dokumentacja medyczna pacjenta jest pełna i dokładna oraz 

przechowywana bezpiecznie z zachowaniem poufności. 
 Szpital posiada plan na wypadek nagłych przypadków i znacznej 

liczby pacjentów. 

 Szpital jest utrzymywany w czystości, a personel stara się obniżyć do 
minimum ryzyko wystąpienia infekcji. 

 

Można oczekiwać, że dobry szpital jest skuteczny, ponieważ… 

 Personel wie jak utrzymać pacjenta w jak najlepszym zdrowiu. Dotyczy 
to również zapewnienia mu wystarczającej ilości pożywienia i napojów. 

 Personel posiada stosowną wiedzę, kwalifikacje, umiejętności i 
doświadczenie zapewniające leczenie zgodnie z wytycznymi 
zawodowymi. 

 Personel ma dostęp do informacji niezbędnych do zapewnienia opieki, 
takich jak dokumentacja medyczna pacjenta, któremu pomaga z 

zrozumieniu leczenia. 

 Pacjent jest zawsze proszony o wyrażenie zgody (pozwolenia) na 
świadczoną opiekę lub leczenie. W razie potrzeby personel wspiera 
pacjenta w podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia. 
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 Różne zespoły współpracują ze sobą w celu zapewnienia właściwej 
koordynacji leczenia. 

 Szpital porównuje swoje wyniki z wynikami innych placówek i dobrze 

wypada na ich tle.  

 

Można oczekiwać, że szpital świadczy usługi z należytą troską, 
ponieważ… 

 Pacjenci traktowani są z godnością, życzliwością i szacunkiem, 

odczuwając wsparcie i troskę personelu. 
 Pacjent jest angażowany w podejmowanie decyzji dotyczących opieki i 

leczenia; personel znajduje czas na ich omówienie. 

 Wszelkie kwestie dotyczące opieki, leczenia i schorzenia wyjaśniane 
są pacjentom w zrozumiały dla nich sposób. 

 Personel okazuje życzliwość pacjentom wymagającym pomocy i 
przewiduje, czego mogą potrzebować. 

 Pacjent ma zapewniony właściwy poziom prywatności. 
 Personel wspiera emocjonalnie pacjenta i jego najbliższych podczas 

świadczonej opieki i leczenia, umożliwiając utrzymanie kontaktu z 
rodziną i znajomymi. 

 Personel pomaga pacjentom w zachowaniu zdrowia i utrzymaniu jak 

największej niezależności. 
 

Można oczekiwać, że dobry szpital zaspokaja potrzeby pacjenta, 

ponieważ… 

 Szpital bierze pod uwagę indywidualne potrzeby pacjenta podczas 
planowania opieki i leczenia.  

 W miarę możliwości uwzględnia kwestie dotyczące wieku, 
niepełnosprawności, płci, tożsamości płciowej, rasy, wyznania lub 
wierzeń, orientacji seksualnej (niezależnie od tego czy pacjent jest 

homoseksualny, biseksualny czy heteroseksualny). 

 O ile to możliwe, pacjent może korzystać z usług szpitala w dogodnych 
dla siebie terminach. 

 System ustalania terminów wizyt jest prosty w obsłudze. 
 Szpital stara się unikać długiego oczekiwania, opóźnień oraz 

odwoływania ustalonych wizyt.  
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 Personel informuje pacjenta o wszelkich zmianach i zakłóceniach, 
które mogłyby mieć wpływ na leczenie. 

 Pacjentowi łatwo jest złożyć skargę lub zgłosić zastrzeżenia. Każda 
skarga traktowana jest poważnie; szpital podejmuje bezzwłoczne 
działania i wprowadza konieczne ulepszenia. 

 

Można oczekiwać, że dobry szpital jest właściwie prowadzony, 
ponieważ… 

 Zapewnienie bezpiecznej, życzliwej opieki wysokiej jakości jest ważne 
na każdym poziomie zarządzania szpitalem. 

 Szpital otwarcie ocenia jakość swoich działań. 
 Szpital ceni sobie opinie pacjentów i wykorzystuje informacje zwrotne 

do podnoszenia jakości świadczonych usług. 
 Personel zachęcany jest do zgłaszania zastrzeżeń, a szpital przykłada 

wagę do jego opinii. Wszelkie zastrzeżenia są badane i brane pod 
uwagę. 
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Działania jakie należy podjąć w razie zastrzeżeń dotyczących szpitala 
 

Jeżeli pacjent lub osoba, którą się opiekuje, otrzymuje opiekę niskiej 
jakości, należy: 
 

 Zgłosić zastrzeżenia szpitalowi 
Należy poinformować personel szpitala o swoich zastrzeżeniach. W 
razie niemożności natychmiastowego rozpatrzenia zgłoszonych 
zastrzeżeń, można skorzystać z procedury szpitala dotyczącej 
składania formalnych skarg.  
 

Zgodnie z przepisami prawa, każdy szpital powinien posiadać 
skuteczne procedury rozpatrywania skarg. Pacjenci składający skargę 
na szpital prowadzony przez NHS mogą zapoznać się ze swoimi 
prawami wyjaśnionymi na stronie internetowej 
www.nhs.uk/NHSConstitution.  
 

W razie niezadowolenia z rozpatrzenia skargi przez szpital 

prowadzony przez NHS, można skontaktować się z Rzecznikiem Praw 

Obywatelskich ds. Administracji i Służby Zdrowia (ang. Parliamentary 

and Health Service Ombudsman) pod numerem telefonu 0345 015 

4033 lub na stronie internetowej www.ombudsman.org.uk. 
 

Pacjenci niezadowoleni ze sposobu rozpatrzenia ich skargi przez 

szpital nie podlegający NHS mogą skontaktować się organem 
orzekającym w sprawie skarg w sektorze niezależnym (ang. 
Independent Sector Complaints Adjudication Service) pod numerem 

telefonu 020 3713 1746 lub na stronie internetowej 

www.iscas.org.uk. 
 

 Przekazywanie informacji Komisji 

Pragniemy poznać opinie pacjentów dotyczące świadczonej im opieki. 
Pomagają one w podejmowaniu decyzji kiedy, gdzie i co należy 
poddać kontroli oraz jakie działania podjąć w celu zapobieżenia niskiej 
jakości usług w przyszłości. 
 

http://www.nhs.uk/NHSConstitution
http://www.ombudsman.org.uk/
http://www.iscas.org.uk/
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Cenne są również informacje dotyczące pozytywnych doświadczeń 
pacjentów. Sposoby przekazywania opinii na temat swoich 

doświadczeń znajdują się na odwrocie. 
 

Lokalne grupy wsparcia, takie jak Healthwatch, oraz organizacje 

wolontariackie i środowiskowe również przekazują informacje 
dotyczące opinii pacjentów na temat świadczonej im opieki. 
 

Należy jednak zaznaczyć, że Komisja nie może składać skarg ani 
przekazywać ich dalej w imieniu pacjenta, ponieważ nie jest 
uprawniona do ich badania ani rozwiązywania.  

 

Sposoby prowadzenia kontroli oraz podejmowanie działań 
 

Podczas kontroli szpitala prowadzone są rozmowy z pacjentami na temat 
ich doświadczeń związanych ze świadczoną opieką oraz rozmowy z 
personelem, sprawdzane są również stosowane systemy i procedury. 
Czasami dokonywane są przeglądy dokumentacji medycznej dotyczącej 
świadczonej opieki - ze ścisłym zachowaniem zasad ochrony informacji. 
W kontrolach często biorą udział biegli, w tym członkowie społeczeństwa 
korzystający uprzednio z opieki szpitalnej. Te osoby nazywane są 
„ekspertami z doświadczenia” (ang. Experts by Experience). 
 

Jeżeli szpital nie spełnia standardów opieki, jakich należy od niego 

oczekiwać (zwanych standardami podstawowymi) zostają podjęte 
stosowne działania. Szpital zobowiązany jest do przedstawienia programu 
naprawczego. Możliwe jest również: 
 nałożenie kary lub udzielenie formalnego ostrzeżenia; oraz 

 wydanie zakazu przyjmowania pacjentów jeśli miałoby to narazić ich 
na poważne niebezpieczeństwo; oraz  

 podjęcie działań zmierzających do zamknięcia szpitala (w skrajnych 
przypadkach). 
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Sposoby przekazywania informacji pacjentom 

Na naszej stronie internetowej można sprawdzić ocenę przyznaną 
danemu szpitalowi po wprowadzeniu jego nazwy, lokalizacji lub kodu 

pocztowego. Po przeprowadzonej kontroli na stronie umieszczany jest 

raport przedstawiający pozytywne aspekty, wszelkie zastrzeżenia oraz 
działania naprawcze wymagane od szpitala. Można tam również: 
 

 przedstawić własne doświadczenia dotyczące świadczonej opieki, 
 zarejestrować się w celu otrzymywania nowych raportów 

pokontrolnych drogą elektroniczną po ich opublikowaniu,  

 zarejestrować się w celu otrzymywania comiesięcznych biuletynów 

elektronicznych z najnowszymi wiadomościami; oraz 

 przyłączyć się do społeczności internetowej pomagając w lepszym 
wykonywaniu naszej pracy. 

 
 
Sposoby kontaktowania się z Komisją 
 

Telefonicznie: 03000 616161 (wg stawek krajowych)  
Elektronicznie: enquiries@cqc.org.uk 
Na stronie internetowej: www.cqc.org.uk 
Listownie: Care Quality Commission, Citygate, Gallowgate, Newcastle 
upon Tyne, NE1 4PA 
 

Na portalach Twitter i Facebook:  

 @CareQualityComm 

 www.facebook.com/CareQualityCommission 
 

Niniejszą broszurę można pobrać w innych formatach z naszej strony 
internetowej. Należy skontaktować się z nami  
aby otrzymać broszurę w innym języku lub formacie. 
 

Wykorzystywanie uzyskanych informacji 

Wszelkie dane kontaktowe podane przez pacjenta są zawsze chronione i bezpiecznie 
przetwarzane. Udzielane informacje nie są udostępniane bez zgody pacjenta, za wyjątkiem 
okoliczności szczególnych. Dane osobowe przechowywane są zgodnie z Ustawą o 
ochronie danych z 1998 r. (ang. Data Protection Act 1998) oraz Regulaminem w sprawie 
poufnych danych osobowych (ang. Code of Practice on Confidential Personal Information), 
które zostały opublikowane na naszej stronie internetowej. 


