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W medycynie liczy się każde życie – każda najmniejsza szansa uratowania życia
Hanna Krall

Bezpieczeństwo pacjenta to kwestia o nadrzędnym znaczeniu dla przedstawicieli wszystkich zawodów
medycznych. Opieka zdrowotna skoncentrowana na pacjencie staje się coraz bardziej skomplikowana i
wyspecjalizowana. Wymaga to zwrócenia większej uwagi na bezproblemową pracę zespołową w systemie ochrony
zdrowia.

W okresie ostatnich 20 lat nastąpiły olbrzymie zmiany w opiece zdrowotnej, a wiedza o chorobach oraz
innowacje technologiczne przyczyniły się do wydłużenia średniej długości życia w XX wieku. Niestety wszelkie
stosowane formy leczenia i opieki wiążą się z możliwością rozmaitych zagrożeń - leki mają skutki uboczne, lekarze
czasami przepisują niewłaściwe leki, pacjenci są narażeni na zakażenia podczas leczenia, czy błędy w trakcie
diagnostyki i terapii.

W wielu krajach opublikowano badania zwracające uwagę na olbrzymią liczbę dowodów wskazujących na
to, że w wyniku świadczeń medycznych istotna liczba pacjentów doznała szkód skutkujących trwałym uszczerbkiem
na zdrowiu, wydłużeniem pobytu w placówce opieki zdrowotnej lub nawet zgonem. Szacuje się, że jeden na
dziesięciu pacjentów przyjmowanych każdego roku do szpitali w UE doznaje uszczerbku na zdrowiu w wyniku
leczenia, a około 37.000 pacjentów umiera z powodu zakażeń związanych z opieką zdrowotną, którym w wielu
przypadkach można było zapobiec. Zakażenia związane z opieką zdrowotną w szpitalach niosą za sobą koszty rzędu
7 mld euro rocznie. Zdarzenia niepożądane związane z błędnym podaniem leków notuje się u około 1%
hospitalizowanych pacjentów.

W Polsce, według badania przeprowadzonego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia,
występuje ok. 7% zdarzeń niepożądanych związanych z hospitalizacją. Wielu takim zdarzeniom można było
zapobiec.

Istotnym celem stawianym obecnie wszystkim pracownikom ochrony zdrowia i instytucjom ochrony
zdrowia jest zminimalizowanie tych zagrożeń i zapewnienie pacjentom bezpiecznej, skutecznej oraz dostosowanej
do ich potrzeb i preferencji wysokiej jakości opieki zdrowotnej.

Zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów wymaga wielu skoordynowanych działań międzysektorowych,
a postęp powyższego zależy od zmian zarówno na najniższym poziomie codziennej praktyki klinicznej, jak i na
poziomie strategicznym w zakresie promowania systemów ochrony zdrowia z działaniami na rzecz bezpieczeństwa
pacjentów oraz na odpowiednim informowaniu pacjentów w celu umożliwienia im wpływania na istniejące zasady
i praktyki.

Wszyscy pracownicy ochrony zdrowia powinni zaangażować się w ciągłą poprawę jakości opieki
i współdziałanie z innymi profesjonalistami, by redukować błędy medyczne, zwiększać bezpieczeństwo pacjenta,
minimalizować zbędne wykorzystywanie zasobów i optymalizować wyniki opieki.

Wszyscy indywidualnie i poprzez stowarzyszenia lekarskie, muszą przyjąć odpowiedzialność za stworzenie
i wdrożenie mechanizmów ciągłej poprawy jakości opieki.

W związku z powyższym coraz większe znaczenie ma edukacja pracowników ochrony zdrowia w zakresie
zasad i koncepcji bezpieczeństwa pacjentów.

Konieczne jest systematyczne wzmocnienie tych kompetencji, aby nadążyć za coraz większym stopniem
złożoności systemu i rosnącymi wymaganiami dotyczącymi kwalifikacji personelu medycznego.

Temu celowi mają służyć ta i kolejne Konferencje.





Wydział Nauk o Zdrowiu

UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU  

HONOROWY PATRONAT

• Rzecznik Praw Pacjenta – Bartłomiej Łukasz Chmielowiec
• Prezydent Miasta Białegostoku - dr hab. Tadeusz  Truskolaski
• JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - prof. Adam Krętowski 
• Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB - prof. Sławomir J. Terlikowski 

PATRONI MEDIALNI 
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ORGANIZATORZY

• Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB
• Wydział Nauk o Zdrowiu UMB
• Stowarzyszenie „Pro Salute”
• Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy UMB
• Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Oddział Białystok
• Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

MIEJSCE OBRAD 

Centrum Dydaktyczno-Naukowe 
Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB
ul. Szpitalna 37, 15-295 Białystok
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8.00-9.00
Rejestracja uczestników
9.00-9.15
Choroba, pacjent i medycy pędzlem malowani - Krajewska-Kułak Elżbieta, Cybulski Mateusz,
Guzowski Andrzej, Kowalczuk Krystyna, Łukaszuk Cecylia, Lewko Jolanta, Van Damme–Ostapowicz
Katarzyna, Baranowska Anna, Jankowiak Barbara, Klimaszewska Krystyna, Kondzior Dorota,
Kowalewska Beata, Krajewska-Ferishah Katarzyna, Lankau Agnieszka, Rolka Hanna, Sierakowska
Matylda, Szyszko-Perłowska Agnieszka
9.15-9.30
Powitanie gości

I CZĘŚĆ - BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA 
9.30-10.00
Medyczne czynniki bezpieczeństwa pacjenta oraz jakości w opiece zdrowotnej - dr hab. Ludmiła
Marcinowicz
10.00-10.30
Pozamedyczne czynniki bezpieczeństwa pacjenta oraz jakości w opiece zdrowotnej - dr Bartosz
Pędziński
10.30-10.50
Szpital XXI wieku na przykładzie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku - mgr Patryk
Karnowski
10.50-11.20
Medyczne zdarzenia niepożądane - taksonomia, system monitorowania – mgr Irena Stepaniuk
11.20-11.50
Bezpieczeństwo pacjenta z perspektywy Rzecznika Praw Pacjenta – mgr Grzegorz Błażewicz
11.50-12.20
Naruszenia bezpieczeństwa pacjentów oraz działanie systemu rozpatrywania skarg i postępowań z
perspektywy Podlaskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia – mgr Monika Stasiak

12.20-12.50 - PRZERWA NA KAWĘ 



Wydział Nauk o Zdrowiu

UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU  

II CZĘŚĆ - BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA W SZPITALU – ASPEKTY KLINICZNE

12.50-13.00
Wystąpienie przedstawiciela firmy Medipment
13.00-13.30
Ergonomiczna organizacja przestrzeni, pomoce mechaniczne i techniki pracy w pielęgnacji osób o
ograniczonej sprawności ruchowej – dr Joanna Fiłon
13.30-14.00
Czas pracy, pora dnia i praca zmianowa, jako istotne czynniki wpływające na bezpieczeństwo
pacjenta – mgr Agnieszka Krynicka
14.00-14.30
Nowoczesne technologie na rzecz bezpieczeństwa pacjenta – dr Paweł Sowa

14.30 ROZDANIE CERTYFIKATÓW
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WARSZTATY DLA STUDENTÓW
Sale seminaryjne Centrum Dydaktyczno-Naukowego Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB

ul. Szpitalna 37

9.00-12.00
„BEZPIECZNE PROCEDURY ZWIĄZANE Z PRZEMIESZCZANIEM PACJENTÓW”

cześć teoretyczna
• prof. dr hab. n. med. Wojciech Kułak „Następstwa długotrwałego unieruchomienia”
• mgr Sylwia Boczkowska „Bezpieczne przemieszczanie i pionizacja pacjenta”

cześć praktyczna
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13.00-15.30
„BEZPIECZNE PROCEDURY OBSŁUGI LINII NACZYNIOWEJ”

cześć teoretyczna
• dr n. med. Hanna Rolka, dr n. med. Beata Kowalewska „Zasady dobrej praktyki-strategia

postępowania z dostępem naczyniowym”
• dr n. med. Iwona Jarocka, mgr Agata Kulikowska,  dr n. med. Sławomir Lech Czaban  

„Zakażenia związane z cewnikiem naczyniowym”

cześć praktyczna






