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Doświadczenia pacjenta w Polsce

O Siemens Healthineers

Jesteśmy jednym z wiodących dostawców technologii medycznych. Szacu-
jemy, że każdego dnia pięć milionów pacjentów na całym świecie korzysta 
z naszych innowacyjnych technologii i usług w obszarze diagnostyki obra-
zowej, terapii, diagnostyki laboratoryjnej oraz digitalizacji ochrony zdrowia.

Stale angażujemy się w rewolucjonizowanie ochrony zdrowia i kształtowanie 
jej przyszłości. Celem Siemens Healthineers jest wspieranie świadczenio-
dawców w rozwijaniu medycyny precyzyjnej, transformacji sposobu dostar-
czania usług zdrowotnych oraz polepszaniu doświadczeń pacjenta, wspiera-
nych przez digitalizację opieki zdrowotnej.

Uważamy, że z czasem pacjenci w coraz większym stopniu będą konsumen-
tami, zaangażowanymi w zarządzanie własnym zdrowiem i dobrostanem 
przy użyciu technologii cyfrowych i poszukującymi usług ochrony zdrowia 
o większej wartości. Stanie się to kluczowym czynnikiem kształtującym ich 
postrzeganie opieki zdrowotnej i podejmowane decyzje. Przewidujemy, że 
pacjenci jako coraz lepiej poinformowani konsumenci będą z większą wyrazi-
stością formułować swoje oczekiwania i dokonywać bardziej świadomych 
wyborów.

Jesteśmy zdania, że świadczeniodawcy mogą dostarczać lepsze doświad-
czenia dzięki koncentracji na czterech obszarach:

• angażowaniu pacjentów i ich bliskich,
• optymalizacji doświadczeń diagnostycznych,
• dostarczaniu rezultatów, które są ważne dla pacjentów,
• utrzymaniu lojalności pacjenta.

Autor raportu: Piotr Kuskowski, Siemens Healthcare Sp. z o.o. 
Konsultacja naukowa: dr hab. n. med. Dorota Cianciara, prof. Centrum Medycznego Kształcenia 
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Wprowadzenie

Koncepcja Patient Experience, czyli doświadczeń pacjenta, znalazła się 
w ostatnich latach w centrum zainteresowania wielu dojrzałych systemów 
opieki zdrowotnej na świecie. Jest to niezwykle istotny trend, ponieważ 
kładzie nacisk na najważniejszych uczestników systemu – pacjenta i jego 
bliskich. Koncentrując się na tym, co zostało spostrzeżone, zrozumiane 
i zapamiętane ze wszystkich interakcji z opieką zdrowotną, przenosi punkt 
uwagi z tego, co ważne dla usługodawcy, na to, co ważne dla użytkownika 
usług. Daje także szereg narzędzi pozwalających na lepsze zrozumienie,  
co jest ważne dla pacjentów, i taką zmianę systemu opieki zdrowotnej,  
która przyczyni się do ich większej satysfakcji.

Nasz raport jest próbą zwrócenia uwagi na kwestie pozostające często na 
uboczu publicznego dyskursu o polskim systemie zdrowotnym. Podejmując 
temat doświadczeń pacjenta w Polsce, chcieliśmy pokazać nową perspek-
tywę, w której aspekty najczęściej komentowane (dostęp, finansowanie, 
efektywność kliniczna i operacyjna) stanowią jedynie element tego, czego 
oczekuje i co otrzymuje (lub nie) pacjent i opiekun. Naszym celem było także 
spopularyzowanie koncepcji i narzędzi związanych z Patient Experience, 
które od lat są z powodzeniem wykorzystywane na najbardziej rozwiniętych 
rynkach opieki zdrowotnej.

Mamy nadzieję, że niniejszy raport otworzy nowy rozdział dyskusji o sytuacji 
pacjenta i jego opiekuna w Polsce oraz zainspiruje świadczeniodawców  
do uruchomienia programów mających na celu lepsze zrozumienie i pozy-
tywną zmianę doświadczeń ich pacjentów.

Joanna Miłachowska
Prezes Zarządu 
Siemens Healthcare Sp. z o.o.
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Podsumowanie raportu

Pacjent i opiekun, który trafia do szpitala lub przychodni, jest zwykle 
uprzedzony do całego systemu ochrony zdrowia

Jedynie 18% badanych pozytywnie ocenia opiekę zdrowotną w Polsce, 
w tym tylko 2% bardzo pozytywnie. Aż 39% uważa, że polska opieka zdro-
wotna jest zła lub bardzo zła. Z drugiej strony – oceny ich własnych ostat-
nich doświadczeń z placówek ochrony zdrowia są znacząco lepsze, choć 
wciąż dalekie od doskonałości.

Doświadczenia w szpitalach i przychodniach Ambulatoryjnej Opieki 
Specjalistycznej (AOS) są w zauważalny sposób gorsze niż 
w przychodniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)

Pacjenci i opiekunowie oceniają swoje doświadczenia korzystania z usług 
zdrowotnych umiarkowanie pozytywnie. Ostatnia wizyta lub pobyt 
w placówce ochrony zdrowia przebiegły w pełni satysfakcjonująco dla 37% 
użytkowników Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), 32% Ambulatoryjnej 
Opieki Specjalistycznej (AOS) i tylko 26% użytkowników szpitali.

Najwięcej ocen (38-39%) wskazywało na umiarkowaną satysfakcję – 
oznacza to, że nie stało się nic, co zostałoby odebrane jako istotnie nega-
tywne, jednak czegoś zabrakło do pełnej doskonałości usługi.

Nie brakuje przy tym i złych doświadczeń. Najmniej jest ich w POZ, gdzie 
niezadowolonych było 25% użytkowników. W przypadku AOS złych doświad-
czeń było nieco więcej, bo 29%, zaś w szpitalach – 36%.

Doświadczenia pacjenta przekładają się na reputację przychodni 
i szpitala – decyduje o tym skłonność do polecania lub odradzania 
świadczeniodawcy

Użytkownicy usług, zapytani o skłonność do polecania swojego ostatniego 
świadczeniodawcy, w pewnym stopniu wyostrzają opinie – w porównaniu 
z ocenami swoich doświadczeń są bardziej skłonni zarówno do polecania, 
jak i odradzania danej placówki. Postawy te można ująć w formie wskaźnika 
NPS: różnicy między odsetkami osób skłonnych do polecania świadczenio-
dawcy swoim bliskim oraz tych odradzających go. O ile w przypadku POZ 
użytkownicy częściej stają się promotorami (NPS = 11), to w AOS użytkow-
nicy zachowują neutralność (NPS = 2), zaś w szpitalach stają się krytykami 
(NPS = -11).

Zrozumienie doświadczeń pacjenta wymaga poznania, co dokładnie 
wydarzyło się podczas leczenia i jak zostało to odebrane

Aby zrozumieć, co stoi za takim ogólnym obrazem, trzeba spojrzeć głębiej 
– w poszczególne czynniki i wymiary doświadczeń pacjenta, składające się 
na obszary niezawodności systemu, zaangażowania i dobrostanu pacjenta 
i opiekuna. Analizując je, warto zwrócić uwagę na dwa rodzaje doświadczeń:  
te doskonałe, gdy w pełni spełniono lub przekroczono oczekiwania (oceny 
zdecydowanie pozytywne); oraz te złe, gdy podczas leczenia użytkownik 
usług dostrzegł i zapamiętał coś wyraźnie negatywnego (oceny raczej 
i zdecydowanie negatywne).

Doświadczenia pacjenta (Patient Experience) to suma wszystkich
interakcji, kształtowanych przez kulturę organizacji, które wpływają 
na odczucia pacjenta w całym kontinuum opieki zdrowotnej.

Definicja: The Beryl Institute

pacjentów i opiekunów  
ma negatywne opinie  
o polskiej służbie zdrowia

39%

Raport „Doświadczenia pacjenta w Polsce” jest pierwszą w naszym kraju próbą 
kompleksowej diagnozy doświadczeń użytkowników systemu ochrony zdrowia.

Koncepcja Patient Experience w ostatnich latach znalazła się w centrum 
zainteresowania wielu dojrzałych systemów opieki zdrowotnej na świecie.  
Jest to niezwykle istotny trend, ponieważ kładzie nacisk na potrzeby 
najważniejszych uczestników systemu: pacjenta i jego bliskich.

Niniejszy raport to rezultat badań jakościowych i ilościowych, obejmujących 
reprezentatywną próbę 1872 pacjentów oraz opiekunów pacjentów 
niepełnoletnich i niesamodzielnych osób dorosłych. Ich doświadczenia 
przebadaliśmy poprzez 29 szczegółowych czynników, które uporządkowaliśmy 
w szersze wymiary:

• dostęp do usług i zasobów,

• koordynacja i bezpieczeństwo,

• efektywność,

• komunikacja i edukacja,

• podmiotowość pacjenta,

• szacunek i poszanowanie godności,

• zapewnienie dobrostanu fizycznego,

• zapewnienie dobrostanu psychicznego,

• otoczenie i komfort.

Łącznie składają się one na kompleksowy obraz tego, co spostrzeżone, 
zrozumiane i zapamiętane podczas korzystania z usług lecznictwa otwartego 
i szpitalnego.

pacjentów i opiekunów 
ocenia, że ich ostatnie 
doświadczenia ze szpitalem 
zakończyły się niezado- 
woleniem z usługi
(29% w AOS i 25% w POZ)

36%

pacjentów i opiekunów było 
w pełni usatysfakcjonowanych 
swoimi ostatnimi 
doświadczeniami w POZ 
(32% w AOS i 26% w szpitalu)

37%

pacjentów i opiekunów 
staje się krytykami  
placówki szpitalnej 
(AOS: 33%, POZ: 27%)

40%

pacjentów i opiekunów  
staje się promotorami 
placówki POZ
(AOS: 35%, szpital: 29%)

38%

n=1872 (1341 lecznictwo otwarte / 531 lecznictwo szpitalne)
Pokazano tylko te odpowiedzi, w których dana sytuacja miała miejsce / zastosowanie.
Ogólne doświadczenia oraz NPS oceniano wg skali od 0 do 10, gdzie 0 jest najniższą możliwą oceną,  
a 10 jest najwyższą możliwą oceną. Wskaźnik NPS = % promotorów (oceny 9-10) - % krytyków (oceny 0-6)
Źródło: Siemens Healthineers na podstawie badania 4p
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Najlepiej  
ocenione czynniki

Doskonałe  
doświadczenia 

(ocena zdecydowanie 
pozytywna)

Najgorzej  
ocenione czynniki 

Złe doświadczenia 
(ocena raczej  

i zdecydowanie negatywna)

Uzyskanie zrozumiałych 
wytycznych odnośnie 

dalszego leczenia
50% / 51% Jakość wyżywienia nd. / 48%

Uzyskanie zrozumiałych 
wskazówek odnośnie dbania 

o zdrowie
44% / 44%

Zrozumiałe informowanie  
o ryzykach  

związanych z lekami
31% / 38%

Łatwość poruszania się  
po placówce 44% / 38% Czas oczekiwania  

na przyjęcie / konsultację 28% / 30%

Zapewnienie prywatności 
podczas procedur 

medycznych i pobytu
46% / 35% Wsparcie emocjonalne  

ze strony personelu 24% / 32%

Czystość placówki 41% / 39%
Uwzględnienie zdania, 

preferencji i sytuacji  
w decyzjach odnośnie 

leczenia
24% / 31%

Zapewnienie prywatności 
podczas rozmów o zdrowiu 44% / 34%

Zrozumiałe informowanie  
o ryzykach związanych  

z procedurami medycznymi
26% / 28%

Traktowanie z szacunkiem 
przez personel 38% / 35% Zainteresowanie personelu 

stanem emocjonalnym 23% / 31%

Poświęcenie odpowiedniej 
ilości czasu przez personel 38% / 33% Warunki snu nd. / 24%

Zrozumiałość informacji 
otrzymywanych  

od personelu
38% / 32% Komfort placówki 18% / 28%

Możliwość swobodnego 
zadawania pytań i zgłaszania 

wątpliwości personelowi
39% / 31%

Sprawność przeprowadzania 
procedur administracyjnych 

i medycznych
19% / 26%

Lekarze starają się zapewnić ciągłość leczenia mimo trudności 
z dostępem do usług

Ciągłość opieki zdrowotnej jest zaburzona przez problemy z dostępem do 
usług (przede wszystkim z dostępnością terminów usług i nowoczesnych 
technologii medycznych) – złe doświadczenia związane z czasem oczekiwania 
na usługę zdrowotną w stosunku do potrzeb miało 28-30% pacjentów i opie-
kunów. Lekarze robią jednak co mogą, starając się zapewnić ciągłość przynaj-
mniej w ramach swojej pracy z pacjentem. W efekcie użytkownicy bardzo 
dobrze oceniają sposób, w jaki przygotowuje się ich do dalszych kroków 
w leczeniu (przyjmowania leków, przeprowadzania kontroli, badań czy kolej-
nych konsultacji). Jest to źródłem doskonałych doświadczeń dla 50-51% 
z nich.

Gdy termin przyjęcia nadejdzie, doświadczenia związane z dostępem 
polepszają się

Dostęp do usług zdrowotnych to także kwestia poświęcenia odpowiedniej 
ilości czasu przez personel. Pod tym względem doświadczenia są stosunkowo 
dobre – zdecydowanie pozytywnie oceniło je 38% pacjentów i opiekunów 
w lecznictwie otwartym oraz w 33% w lecznictwie szpitalnym (tu jednak 
miało miejsce także 22% złych doświadczeń). Oceny poszczególnych grup 
personelu są jednak mocno zróżnicowane – najgorzej oceniono pod tym 
względem personel administracyjny, najlepiej zaś lekarzy w lecznictwie 
otwartym oraz pielęgniarki w lecznictwie szpitalnym. 

Personel na ogół dobrze komunikuje kwestie istotne dla pacjenta 
i opiekuna, wyjaśnia i doradza

Zrozumiałość komunikacji ze strony personelu była doskonałym doświadcze-
niem dla 38% pacjentów i opiekunów w lecznictwie otwartym i 32% w lecz-
nictwie szpitalnym (tu jednak jeden na czterech użytkowników miał pod tym 
względem złe doświadczenia). Zazwyczaj nie było także problemów z możli-
wością zadawania pytań i zgłaszania wątpliwości personelowi (39% doskona-
łych doświadczeń w przychodniach i 31% w szpitalach, choć w szpitalach 
także 25% złych). Doceniana jest też edukacja w zakresie dbania o zdrowie: 
diety, stylu życia, aktywności fizycznej (44% doskonałych doświadczeń).

Brakuje zrozumiałego informowania o ryzykach zdrowotnych leków 
i procedur medycznych

Z drugiej strony, wiele złych doświadczeń komunikacyjnych wiąże się 
z kwestiami bezpieczeństwa pacjenta. Aż 31% pacjentów i opiekunów w przy-
chodniach (38% w szpitalach) ocenia, że nie poinformowano ich w zrozu-
miały sposób o możliwych skutkach ubocznych przepisywanych lub podawa-
nych leków. Nieco mniej, bo odpowiednio 26% i 28% ma złe doświadczenia 
z komunikacją ryzyk zdrowotnych związanych z procedurami medycznymi.

pacjentów i opiekunów ma 
złe doświadczenia związane 
ze zrozumiałością informacji 
otrzymywanych od personelu 
szpitala (15% w lecznictwie 
otwartym)

24%

pacjentów i opiekunów 
ocenia, że czas oczekiwania 
na usługę zdrowotną w lecz-
nictwie otwartym był w pełni 
adekwatny do ich potrzeb 
zdrowotnych (29% w szpitalu)

24%

pacjentów i opiekunów 
uważa, że lekarz podczas 
korzystania z usług lecznictwa 
otwartego poświęcił im 
w pełni wystarczającą ilość 
czasu (37% w szpitalu)

44%

pacjentów i opiekunów 
ocenia, że w szpitalu 
poinformowano ich w pełni 
zrozumiały sposób o ryzykach 
zdrowotnych związanych 
z przepisywanymi lub 
podawanymi lekami
(29% w lecznictwie otwartym)

26%

Najlepiej i najgorzej ocenione czynniki doświadczeń

Doświadczenia pacjenta w Polsce 

Podsumowanie raportu

n=1872 (1341 lecznictwo otwarte / 531 lecznictwo szpitalne)
Pokazano tylko te odpowiedzi, w których dana sytuacja miała miejsce / zastosowanie.
Źródło: Siemens Healthineers na podstawie badania 4p X% lecznictwo szpitalne/X% lecznictwo otwarte

x%x% Doskonałe doświadczenia 
(ocena zdecydowanie pozytywna)

Złe doświadczenia 
(ocena raczej i zdecydowanie negatywna)
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Godność pacjenta i opiekuna jest w większości przypadków 
respektowana

Wielu pacjentów i opiekunów ma doskonałe doświadczenia z zapewnieniem 
prywatności podczas procedur medycznych i całego pobytu oraz podczas 
rozmów o zdrowiu. Jest ich jednak znacznie mniej w szpitalach (odpo-
wiednio 35% i 34%) niż w lecznictwie otwartym (46% i 44%). Podczas hospi-
talizacji częściej zdarzają się także przypadki naruszeń prywatności w powyż-
szych sytuacjach (17% i 23%). Pacjenci i opiekunowie zazwyczaj mają także 
poczucie, że personel traktuje ich z szacunkiem (35-38% doskonałych 
doświadczeń), choć w 14% przypadków hospitalizacji szacunku w interak-
cjach zabrakło.

Potrzeba więcej partnerstwa w relacjach personelu medycznego 
z pacjentem i opiekunem

Użytkownicy usług zdrowotnych uważają, że lekarze traktują ich nie dość 
podmiotowo – aż 31% uznało, że ich zdanie, preferencje i sytuacja nie 
zostały wzięte pod uwagę w decyzjach odnośnie leczenia w szpitalu. W lecz-
nictwie otwartym problem dotyczył 24% pacjentów i opiekunów. Co więcej, 
w szpitalach 19% użytkowników oceniło, że pielęgniarki nie słuchały ich 
z uwagą (lekarze 16%), zaś 25% – że lekarze nie byli otwarci na pytania 
i wątpliwości (pielęgniarki 22%).

Personel medyczny zbyt często nie okazuje empatii wobec stanu 
emocjonalnego pacjentów i opiekunów

Świadczeniodawcy zasadniczo dbają o dobrostan fizyczny pacjentów 
– oceny zainteresowania poziomem bólu i kontroli jego poziomu są umiar-
kowanie pozytywne (nieco gorzej wypada wsparcie fizyczne w szpitalach, 
np. przy poruszaniu się, przebieraniu). Brakuje jednak empatii i wsparcia 
w zakresie dobrostanu psychicznego. Wyraźny brak zainteresowania perso-
nelu medycznego ich stanem emocjonalnym odczuło 31% pacjentów i opie-
kunów w szpitalach i 23% w lecznictwie otwartym. Nie otrzymali oni także 
wsparcia w radzeniu sobie z odczuwanym lękiem, obawami lub wątpliwo-
ściami związanymi z leczeniem (odpowiednio 32% i 24%).

Jedynie co czwarty badany ocenił, że personel pielęgniarski wykazał pełne 
zainteresowanie jego stanem emocjonalnym. Oceny odnośnie lekarzy były 
nieco lepsze, jednak wyłącznie w przychodniach (31% zdecydowanie 
pozytywnych).

Warunki, w których odbywa się leczenie i pobyt, pozostawiają wiele  
do życzenia

Dobrostan pacjenta i opiekuna kształtuje także otoczenie, w którym odbywa się 
leczenie. O ile placówki zdrowotne spełniają podstawowe wymogi związane 
z czystością czy łatwością poruszania się po nich, to ich użytkownicy zwykle nie 
mają poczucia, że zapewniają one odpowiedni poziom komfortu. Szczególne 
dotyczy to szpitali (28% negatywnych doświadczeń), w których dochodzą złe 
doświadczenia związane z warunkami snu (24%) i jakością wyżywienia (48%). 

To, co istotne klinicznie, nie musi być kluczowym elementem 
doświadczeń pacjenta. Mówimy tu o innej perspektywie, która wymaga 
odrębnego podejścia

Na podstawie badania przeanalizowaliśmy poszczególne czynniki doświad-
czeń pod względem ich wpływu na poziom ogólnej satysfakcji z usług ochrony 
zdrowia.

Punktami zachwytu mogą być przede wszystkim kwestie interpersonalne:

• zrozumiała komunikacja (choć w szpitalach zachwytu nie ma),
• słuchanie z uwagą,
• otwartość na pytania i wątpliwości.

Ważne jest także to, co na styku relacji i efektywności:
• poświęcenie odpowiedniej ilości czasu pacjentowi i jego opiekunowi,
• edukacja zdrowotna,
• przygotowanie do dalszych kroków w leczeniu.

Punktami bólu są przede wszystkim:
• niski poziom komfortu placówek,
• nieuwzględnianie głosu pacjenta i opiekuna w decyzjach,
• nieprzejrzystość planu przebiegu procedur (w szpitalu),
• niski poziom zainteresowania personelu stanem emocjonalnym pacjenta 

i opiekuna (w szpitalu).

Brak standardów obsługi klienta wpływa negatywnie na interakcje 
z personelem administracyjnym

Jedną ze słabych stron świadczonych usług zdrowotnych, przede wszystkim 
w szpitalach, jest doświadczenie zagubienia na ścieżce pacjenta. Istotną rolę 
w tym przypadku odgrywają interakcje z personelem administracyjnym, które 
są często oceniane negatywnie. W komunikacji z personelem administracyjnym 
wszystko było doskonale jasne tylko dla 29% pacjentów i opiekunów w przy-
chodniach i 24% w szpitalach. Użytkownicy wskazują także, że personel ten 
poświęcił im zbyt mało czasu – ocenia tak 23% osób w szpitalach i 16% 
w przychodniach. Tyle samo uznało, że jakość kontaktów w ramach poświę-
conego czasu była niska, tj. że personel nie słuchał z uwagą tego, co pacjenci 
i opiekunowie mieli im do powiedzenia.

pacjentów i opiekunów 
ocenia, że komunikacja  
ze strony personelu 
administracyjnego szpitala 
była niezrozumiała 
(21% w lecznictwie otwartym)

29%

pacjentów i opiekunów 
ocenia, że personel medyczny 
szpitala nie interesował się 
poziomem bólu pacjenta
(18% w lecznictwie otwartym)

20%

pacjentów i opiekunów 
uważa, że personel medyczny 
szpitala nie interesował się 
ich stanem emocjonalnym 
(23% w lecznictwie otwartym)

31%

pacjentów i opiekunów 
uznało, że personel szpitala 
traktował ich w sposób 
pozbawiony szacunku
(9% w lecznictwie otwartym)

14%

pacjentów i opiekunów 
ocenia, że ich zdanie, 
preferencje i sytuacja zostały 
w pełni wzięte pod uwagę 
w decyzjach odnośnie leczenia 
(22% w szpitalu)

24%

pacjentów i opiekunów 
ma doskonałe doświadczenia 
z komfortem placówki 
w lecznictwie otwartym 
(26% w szpitalu)

30%

Punkty bólu
Obszary gorzej oceniane,  
a przy tym istotne dla satys-
fakcji, które należy więc 
poprawić w pierwszej 
kolejności, aby zmniejszyć 
poziom niezadowolenia

Punkty zachwytu
Obszary lepiej oceniane  
i istotne dla satysfakcji, które 
należy rozwijać i udoskonalać 
by zwiększyć satysfakcję

Doświadczenia pacjenta w Polsce 

Podsumowanie raportu

x%x% Doskonałe doświadczenia 
(ocena zdecydowanie pozytywna)

Złe doświadczenia 
(ocena raczej i zdecydowanie negatywna)
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Doświadczenia pacjenta w przychodniach publicznych i prywatnych 
to niestety wciąż dwa różne światy

Doświadczenia pacjentów i opiekunów w prywatnych przychodniach 
są lepsze pod względem niemal każdego z analizowanych czynników. 
Nie chodzi jedynie o kwestie związane z dostępem czy infrastrukturą, czyli 
te, gdzie ogromną rolę odgrywa kondycja finansowa świadczeniodawcy. 
Różnice w doświadczeniach są widoczne także w wielu wymiarach, które 
zależą od kultury organizacyjnej. Prywatne przychodnie to nie tylko więcej 
doskonałych doświadczeń z komunikacją (56% vs 44% w publicznych). 
Różnica polega również na stopniu partnerstwa: 53% pacjentów przychodni 
prywatnych ma poczucie, że lekarze słuchają ich z pełną uwagą; tyle samo 
– że można im bez żadnych przeszkód zadawać pytania lub zgłaszać wątpli-
wości. Podobne wrażenie ma 46% i 43% w przychodniach publicznych.

Doświadczenia hospitalizacji wiążą się z licznymi punktami bólu 
– z wyjątkiem szpitali klinicznych

Choć pacjenci częściej narzekają na czas oczekiwania na przyjęcie w szpita-
lach klinicznych, doświadczenia związane z niezawodnością są tu lepsze. 
Decyduje o tym m.in. przejrzystość planu leczenia (37% bardzo dobrych 
ocen vs 21% w ogólnoprofilowych szpitalach miejskich i powiatowych 
i 24% w szpitalach wojewódzkich i specjalistycznych), sprawność jego prze-
prowadzania (37% vs 23-24%) oraz czas poświęcony przez lekarzy (54% 
vs 32-34%). Różnice dotyczą także stopnia zaangażowania pacjenta i opie-
kuna. W szpitalach klinicznych doceniana jest uwaga ze strony lekarzy 
(51% vs 29-31%) i otwartość na dialog (44% vs 28-30%). Traktowanie bez 
szacunku jest rzadkością (3% vs 17-18%). Więcej jest także troski o dobro-
stan pacjenta, w tym dobrego zarządzania bólem (56% vs 33-36%). Z drugiej 
jednak strony, poziom empatii i wsparcia emocjonalnego jest równie niski, 
jak w innych typach szpitali.

Doświadczenia opiekunów niesamodzielnych osób dorosłych 
w szpitalach są wyjątkowo złe – tylko 17% z nich staje się promotorami 
placówki

Aż 37% opiekunów osób dorosłych uważa, że szpital nie umożliwił bliskim 
pacjenta takiego zaangażowania w jego leczenie, jakie ich zdaniem było 
potrzebne, zaś 49% – że ich głos nie był brany pod uwagę. Częściej wskazują 
także na zbyt małą ilość czasu poświęconego przez lekarzy (37%) i krytykują 
interakcje z pielęgniarkami – zarówno pod względem komunikacji (38% 
złych doświadczeń), słuchania z uwagą (30%), jak i partnerstwa (37%). 
Opiekunowie uważają, że personel nie interesuje się wystarczająco 
poziomem bólu pacjentów i rzadziej uznają, że jego kontrola była w pełni 
wystarczająca (tylko 21% doskonałych doświadczeń). Aż 32% ocenia, że ich 
podopieczni nie otrzymali od personelu wystarczającego wsparcia fizycz-
nego, zaś 43% – że nie zapewniono im wystarczającego wsparcia 
emocjonalnego.

Zadowolenie z usług ochrony zdrowia rośnie wraz z wiekiem 
– najgorsze doświadczenia mają młodzi dorośli

Młodzi dorośli (osoby w wieku 18-29 lat) są promotorami swoich przychodni 
jedynie w 25% przypadków, zaś szpitali – w 18%. Mają najbardziej nega-
tywne doświadczenia związane z oczekiwaniem na przyjęcie (38% negatyw-
nych ocen) oraz poświęceniem czasu przez lekarzy (35%). Młodzi dorośli 
częściej krytykują także sprawność przeprowadzania procedur administracyj-
nych i medycznych (31%), zwykle dokonywanych, ich zdaniem, bez jasnego 
planu (tylko 19% doskonałych doświadczeń). Są przy tym szczególnie wyczu-
leni na zrozumiałość informacji otrzymywanych od lekarzy (tylko 30% dosko-
nałych doświadczeń), słuchanie z uwagą (26%) i możliwość nawiązania 
dialogu (25%). Częściej uważają, że personel potraktował ich w sposób 
pozbawiony szacunku, co wiąże się m.in. z większą uwagą przykładaną do 
zachowania prywatności.

Mężczyźni w porównaniu z kobietami są mniej lojalni wobec 
świadczeniodawców i mają odmienne doświadczenia jako uczestnicy 
leczenia

Kobiety kładą większy nacisk na informacje związane z ryzykami zdrowot-
nymi, zarówno odnośnie leków, jak i procedur medycznych. Mężczyźni zaś 
częściej wskazują na niezrozumiałość planu leczenia i pobytu. Są także 
bardziej wyczuleni na szacunek okazywany im przez lekarzy. Różnie odbie-
rana jest prywatność w szpitalu: mężczyźni mają gorsze doświadczenia zwią-
zane z procedurami i pobytem (także z poczuciem komfortu), zaś kobiety 
z rozmowami o zdrowiu i leczeniu. Różnice dotyczą także dobrostanu 
psychicznego – kobiety częściej oceniają, że personel medyczny nie wykazał 
zainteresowania ich stanem emocjonalnym i mają częściej złe doświadczenia 
z otrzymanym wsparciem w tym zakresie (34% vs 29% u mężczyzn). 

opiekunów niesamodzielnych 
osób dorosłych staje się 
krytykami szpitala, 
w którym leczono 
ich podopiecznego 
(36% w lecznictwie otwartym)

58%

Wskaźnik NPS wśród 
młodych dorosłych 
w lecznictwie szpitalnym  
(-15 w lecznictwie otwartym)

-28

Wskaźnik NPS 
wśród opiekunów 
niesamodzielnych 
osób dorosłych 
w stosunku do szpitali 
(-4 w lecznictwie otwartym)

-41

Wskaźnik NPS 
wśród mężczyzn 
w stosunku do szpitali 
(-7 wśród kobiet)

-16

Wskaźnik NPS wśród użytkow-
ników publicznych placówek 
lecznictwa otwartego

6

Wskaźnik NPS 
wśród mężczyzn 
w stosunku do placówek 
lecznictwa otwartego 
(14 wśród kobiet)

1

Wskaźnik NPS wśród pacjentów 
i opiekunów, którzy skorzystali 
z prywatnych placówek 
lecznictwa otwartego

17

Wskaźnik NPS wśród pacjentów 
i opiekunów korzystających 
ze szpitali klinicznych 
(-11 w szpitalach ogółem)

29

uczestników hospitalizacji 
w szpitalach klinicznych staje 
się promotorami placówki 
(29% w szpitalach ogółem)

49%

młodych dorosłych 
staje się krytykami szpitala, 
z którego usług korzystało 
(40% w lecznictwie otwartym)

46%

Doświadczenia pacjenta w Polsce 
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n=1872 (691 POZ / 650 AOS / 531 lecznictwo szpitalne)
Podziału wymiarów pod względem oceny i ważności dokonano w oparciu o odchylenie od średniej wartości. 
Ważność – siła związku z oceną ogólną satysfakcji na podstawie modelu analitycznego (pokazano czynniki o ważności >10%).
Źródło: Siemens Healthineers na podstawie badania 4p

• Uzyskanie zrozumiałych  
wskazówek odnośnie  
dbania o zdrowie 
(POZ | AOS | szpital)

• Uzyskanie zrozumiałych  
wytycznych odnośnie  
dalszego leczenia  
(POZ | AOS | szpital)

• Poświęcenie odpowiedniej  
ilości czasu przez personel  
(POZ | AOS | szpital) 

• Zrozumiałość informacji 
otrzymywanych od personelu 
(POZ | AOS | szpital)

• Słuchanie z uwagą  
przez personel  
(POZ | AOS | szpital)

• Możliwość swobodnego 
zadawania pytań  
i zgłaszania wątpliwości  
(POZ | AOS | szpital)

• Traktowanie z szacunkiem  
przez personel  
(POZ | AOS | szpital)

• Zainteresowanie personelu 
poziomem bólu (AOS | szpital) 
i kontrola jego poziomu (szpital)

• Wynik leczenia 
(AOS)

Czynniki doświadczeń, 
których poprawa istotnie 
zmniejszy niezadowolenie

Czynniki doświadczeń, 
których wzmocnienie istotnie 
zwiększy satysfakcję

(Nie)rozwiązanie
problemu  

zdrowotnego

Polecanie, krytyka
lub neutralność wobec

świadczeniodawcy

Poszukiwanie informacji, 
wybór placówki, 

ustalenie terminu

Dotarcie do placówki, 
rejestracja, 

wywiad zdrowotny

Pobyt 
w placówce

Konsultacje, 
badania,  

procedury medyczne

Zakończenie i podsumowanie. 
Dalsze kroki:  

diagnostyka, leczenie i kontrole

Jak poprawić doświadczenia pacjenta? Świadczeniodawcy powinni mieć  
na uwadze przede wszystkim te czynniki, które na całej ścieżce pacjenta  
i jego opiekuna w największym stopniu przekładają się na satysfakcję  
ze świadczonych usług lub w największym stopniu ją obniżają.

• Łatwość poruszania się  
po placówce  
(POZ | AOS | szpital)

• Czystość placówki  
(POZ | AOS | szpital)

• Przejrzystość planu przebiegu 
procedur administracyjnych 
i medycznych (AOS)

• Wynik leczenia 
(POZ | szpital)

• Użycie nowoczesnych urządzeń 
medycznych (POZ | AOS | szpital)

• Zainteresowanie personelu poziomem  
bólu (POZ) i kontrola jego poziomu  
(POZ | AOS)

• Zainteresowanie personelu stanem 
emocjonalnym (POZ | AOS | szpital) 
i wsparcie w tym zakresie  
(POZ | AOS | szpital)

• Komfort placówki  
(POZ | AOS | szpital)

• Przejrzystość planu 
przebiegu procedur 
administracyjnych i medycznych 
(POZ | szpital)

• Uwzględnienie zdania, preferencji  
i sytuacji w decyzjach związanych  
z leczeniem (POZ | AOS | szpital)

• Czas oczekiwania  
na przyjęcie / konsultację 
(POZ | AOS | szpital)

Doświadczenia pacjenta w Polsce 

Podsumowanie raportu

Słabe strony – poprawić w drugiej kolejności 
Obszary gorzej oceniane, ale mniej istotne dla satysfakcji

Punkty bólu – poprawić priorytetowo 
Obszary gorzej oceniane, ale istotne dla satysfakcji

Mocne strony – utrzymać 
Obszary lepiej oceniane, ale mniej istotne dla satysfakcji

Punkty zachwytu – rozwijać i udoskonalać 
Obszary lepiej oceniane i istotne dla satysfakcji
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Doświadczenia pacjenta w Polsce 

Podsumowanie raportu

„Ekspert zdrowotny”

Wiedzą, że to na nich musi spoczywać troska o ich zdrowie – od ich wiedzy, 
zaangażowania i konsekwencji zależy skuteczność leczenia. Gdy wiedzą, jak 
radzić sobie z dolegliwościami (mimo choroby), i mogą normalnie funkcjo-
nować, czują się zdrowi. Przyznają, że nie zawsze rozumieją język medyczny. 
Ale nie przeszkadza to im czuć się ekspertami w zakresie swoich chorób. 
Starają się poszerzać swoją wiedzę, korzystając ze źródeł postrzeganych jako 
eksperckie, mających odniesienia do fachowej literatury, ale zarazem napi-
sanych w sposób przystępny. Jeśli nie są przekonani do diagnozy, nie biorą 
przepisanych leków i konsultują się z innym lekarzem. Ale jeśli już znajdą 
„sensownego i kompetentnego” lekarza, uznają jego autorytet.

„Bezbronny”

Mają poczucie, że profilaktyka i zdrowy styl życia nie zawsze wystarcza, 
a przed niektórymi chorobami nie można się uchronić. Żyją w ciągłym 
strachu i niepewności, co dalej będzie z ich zdrowiem i leczeniem. Często 
brakuje im nadziei na powrót do zdrowia. Traktują leczenie głównie jako 
próbę spowolnienia rozwoju choroby lub odsunięcia w czasie operacji. 
Korzystanie ze służby zdrowia przynosi im głównie negatywne doświad-
czenia – trafiają do lekarzy, do których inni nie chodzą, dają się zbyć perso-
nelowi na recepcji, nie potrafią walczyć o swoje miejsce w kolejce, nie 
poproszą o wyjaśnienia lub pomoc, nie zgłoszą, że coś im nie odpowiada. 
Oczekują od lekarzy okazania ludzkich uczuć, bliskości. Idealny lekarz to dla 
nich taki, który poświęci im czas, dopyta i zainteresuje się problemem, 
wyjaśni istotne kwestie i przeprowadzi przez chorobę.

„Zaangażowany rodzic”

Chętnie czytają i szukają informacji. Odwiedzają strony poświęcone zdrowiu, 
są członkami grup zamkniętych na portalach społecznościowych dotyczących 
zdrowia i zdrowego stylu życia. Dużo rozmawiają ze znajomymi, wzajemnie 
polecają sobie lekarzy, leki czy dobre praktyki. Są sfrustrowani działaniem 
systemu: stanie w kolejkach pod przychodnią od 6 rano z gorączkującym 
dzieckiem na ramieniu, by zapisać się do pediatry, to często przytaczany 
przykład. Często wchodzą w kompetencje lekarzy, wdają się w polemikę 
i nie stosują się do zaleceń. Czują, że nie traktuje się ich poważnie, nie wyko-
rzystuje faktu, że to oni najlepiej znają swoje dziecko. Uważają, że wyśmiewa 
się ich chęć pogłębiania wiedzy. W efekcie często nie mówią lekarzom 
o swoich podejrzeniach, bo słyszą w odpowiedzi: „naczytać się w internecie 
to zdecydowanie za mało”.

„Pogodny senior”

Dbają o regularność badań, pilnują wyznaczonych wizyt kontrolnych, słuchają 
zaleceń i przyjmują konieczne leki. Starają się dbać o sprawność fizyczną. 
O zdrowiu rozmawiają w towarzystwie rodziny, przyjaciół. Kobiety udzielają 
sobie rad, dzielą informacjami wyczytanymi w prasie czy usłyszanymi w tele-
wizji a dotyczącymi zdrowia. Stosunkowo dobrze funkcjonują w systemie 
dzięki swojemu doświadczeniu. Nie mają dużych oczekiwań wobec służby 
zdrowia poza kluczowym: chcą być leczeni adekwatnie do swoich dolegli-
wości. Bardzo sobie cenią stałego lekarza, który zna ich historię choroby, 
dla którego nie są anonimowi. Bezpośredni kontakt z takim lekarzem sprawia, 
że nie wstydzą się mówić o swoich dolegliwościach i obawach. Mają wówczas 
poczucie, że są traktowani życzliwie i z powagą.

„Zamożny i wymagający”

Podchodzą zadaniowo do kwestii zdrowia. Wiedzą, że jeśli mają problem, 
muszą znaleźć specjalistę, który pomoże im się z nim uporać. Wychodzą 
z założenia, że to lekarz ma być dla nich głównym źródłem wiedzy. To do 
lekarza należy takie przeprowadzenie wywiadu, aby dobrze zdiagnozować 
problem, oraz dokładne wyjaśnienie pacjentowi jego dolegliwości i przeka-
zanie czytelnych wskazówek, co powinno się dalej robić. Nastawiają się na 
korzystanie z prywatnych placówek, często nawet nie próbują dostać się 
do placówki publicznej. Prywatną służbę zdrowia traktują jak każdą inną 
rynkową usługę – oczekują profesjonalizmu, ale też miękkich elementów 
budujących satysfakcję. Publiczna służba zdrowia powoduje złość, dyskomfort 
i irytację. To dla nich synonim straty czasu, nerwów i braku proklienckiego 
nastawienia do pacjenta.

Badanie ilościowe: n=246 („Ekspert zdrowotny”) / 410 („Bezbronny”) /  
218 („Zaangażowany rodzic”) / 172 („Pogodny senior”) /  
32 („Zamożny i wymagający” – uwaga, mała liczebność,  
zestawienie ma charakter jakościowy).
Badanie jakościowe: n=20 
Ogół doświadczeń i NPS oceniano wg skali od 0 do 10, gdzie 0 
jest najniższą możliwą oceną, a 10 jest najwyższą możliwą oceną.

Wskaźnik NPS = % promotorów (oceny 9-10) - % krytyków (oceny 0-6)
Ważność – siła związku oceny wymiaru doświadczenia z ogólną oceną 
doświadczeń na podstawie modelu analitycznego.
Źródło (dane i komentarze użytkowników usług): Siemens Healthineers 
na podstawie badania 4p

Najważniejsze wymiary doświadczeń:

15,5% Podmiotowość pacjenta

12,6% Dostęp do usług i zasobów

12,5% Szacunek i poszanowanie godności

Wskaźnik 
NPS

57,3

Średnia ocena 
całości

doświadczeń

Najważniejsze wymiary doświadczeń:

14,8% Otoczenie i komfort

14,8% Komunikacja i edukacja

14,4% Efektywność

Wskaźnik 
NPS

127,5

Średnia ocena 
całości

doświadczeń

Najważniejsze wymiary doświadczeń:

16,1% Szacunek i poszanowanie godności

13,3% Dostęp do usług i zasobów

12,9% Komunikacja i edukacja

Wskaźnik 
NPS

247,7

Średnia ocena 
całości

doświadczeń

Najważniejsze wymiary doświadczeń:

29,9% Otoczenie i komfort

20,6% Efektywność

10,9% Dostęp do usług i zasobów

Wskaźnik 
NPS

488,2

Średnia ocena 
całości

doświadczeń

Najważniejsze wymiary doświadczeń:

20,7% Koordynacja i bezpieczeństwo

    19% Dostęp do usług i zasobów

14,2% Komunikacja i edukacja

Wskaźnik 
NPS

678,6

Średnia ocena 
całości

doświadczeń

Wyniki badań jakościowych i ilościowych udowadniają użyteczność koncepcji 
person – zgeneralizowanych profili typów pacjentów opartych na cechach 
i postawach zbadanych wśród rzeczywistych użytkowników usług. Pokazują,  
że odmienne persony mają nie tylko zasadniczo różne osobiste tła, potrzeby, 
kompetencje i postawy wobec ochrony zdrowia, ale także znacząco różne 
doświadczenia pacjenta oraz hierarchie tego, co ważne. Tym samym wymagają 
odmiennego podejścia ze strony świadczeniodawców.
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Badania jakościowe i ilościowe
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Badanie jakościowe

Pierwszym etapem badania było przeprowadzenie indywi-
dualnych wywiadów pogłębionych z użytkownikami usług 
ochrony zdrowia – zarówno z pacjentami, jak z opiekunami. 
Celem badania jakościowego było m.in.:

• uzyskanie pogłębionego obrazu doświadczeń na ścieżce 
pacjenta w POZ, AOS oraz lecznictwie szpitalnym;

• uzyskanie wskazówek do zaprojektowania badania 
ilościowego, w szczególności pod względem czynników 
doświadczeń istotnych dla użytkowników usług i ich 
satysfakcji;

• uzyskanie kontekstu dla interpretacji wyników badania 
ilościowego;

• opracowanie person pacjentów, tj. portretów grup użyt-
kowników usług o wyraźnie odmiennych tłach demogra-
ficznych, potrzebach zdrowotnych, celach i kompeten-
cjach związanych z korzystaniem z usług opieki 
zdrowotnej. 

Badanie „Doświadczenia pacjenta w Polsce” miało na celu kompleksowe 
ujęcie doświadczeń użytkowników polskiego systemu ochrony zdrowia, 
zarówno w lecznictwie otwartym (Podstawowej Opiece Zdrowotnej 
i Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej), jak i lecznictwie szpitalnym.  
Aby pokazać możliwie pełne spektrum zagadnienia, badaniem objęto kilka 
grup użytkowników usług zdrowotnych – samych pacjentów oraz osoby z ich 
najbliższego otoczenia, które uczestniczą w leczeniu pacjenta, tj. opiekunów 
pacjentów niepełnoletnich oraz opiekunów niesamodzielnych osób dorosłych. 
Badanie obejmowało część jakościową (indywidualne wywiady pogłębione) 
oraz badanie ilościowe na reprezentatywnej próbie użytkowników usług 
zdrowotnych. Badania przeprowadziła firma 4P Research Mix Sp. z o.o.  
na zlecenie Siemens Healthcare Sp. z o.o.

W ramach badania jakościowego w grudniu 2018 roku  
przeprowadzono 20 dwugodzinnych indywidualnych 
wywiadów pogłębionych (IDI) z mieszkańcami Warszawy 
i Radomia. Dobór respondentów był celowy, tak aby repre-
zentowali oni pięć przyjętych person:

• „Ekspert zdrowotny”,
• „Bezbronny”,
• „Zaangażowany rodzic”,
• „Pogodny senior”,
• „Zamożny i wymagający”.

Respondentów dobierano w oparciu o kryteria demogra-
ficzne (mające zapewnić kwalifikację do próby oraz pokazać 
różnorodność doświadczeń) oraz deklarowane postawy, 
które uznano za charakterystyczne dla danej persony. 
W ramach każdej persony przeprowadzono cztery IDI, 
po dwa w każdej z dwóch lokalizacji.

Badanie ilościowe

Drugim etapem badania było badanie ilościowe na repre-
zentatywnej próbie użytkowników usług opieki zdrowotnej. 
Miało ono na celu m.in.:

• uzyskanie oceny doświadczeń związanych z ostatnim 
korzystaniem z usług opieki zdrowotnej wg przyjętego 
zestawu czynników, wymiarów i obszarów doświadczeń 
(więcej w rozdziale Ocena doświadczeń pacjenta);

• określenie wpływu czynników doświadczeń na ogólną 
ocenę doświadczeń, rozumianą jako satysfakcję z usług 
ochrony zdrowia (więcej w rozdziale Co jest ważne 
dla pacjenta?);

• wyodrębnienie w populacji i przeanalizowanie person 
określonych w badaniu jakościowym (więcej w rozdziale 
Zrozumieć pacjenta).

Badanie przeprowadzono w kwietniu 2019 roku na losowo-
-kwotowej, ogólnopolskiej próbie 1872 osób, które w ciągu 
ostatnich 24 miesięcy od badania korzystały z usług Podsta-
wowej Opieki Zdrowotnej, Ambulatoryjnej Opieki Specjali-
stycznej lub szpitali.

Źródło: Siemens Healthineers na podstawie badania 4p

Badanie ilościowe przeprowadzono na dwa sposoby:

• samodzielnie wypełniane ankiety CAWI (n=1647),
• wywiady osobiste (booster CAPI) wśród osób w wieku 

60+ nie korzystających z Internetu (n=225).

Badanie objęło trzy grupy respondentów:
• pełnoletnich pacjentów,
• opiekunów pacjentów niepełnoletnich,
• opiekunów dorosłych pacjentów, którzy ze względu na 

swój wiek, ograniczenia ruchowe, niepełnosprawność 
lub stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie korzystać 
z usług zdrowotnych.

Uwzględnienie opiekunów miało dwojaki cel:

• pokazanie perspektywy nie tylko samych pacjentów,  
ale także osób towarzyszących im podczas korzystania 
z usług opieki zdrowotnej – są to pełnoprawni użytkow-
nicy ochrony zdrowia, których doświadczenia są równie 
istotne, jak doświadczenia samych pacjentów;

• uchwycenie – w sposób pośredni – doświadczeń osób, 
które są bardzo trudne lub niemożliwe do objęcia bada-
niem ilościowym ze względów etycznych lub metodolo- 
gicznych.

Liczebność próby (n)

POZ AOS Szpital Razem

Pacjent 394 387 347 1128

Opiekun dziecka 179 121 71 371

Opiekun niesamodzielnej 
osoby dorosłej 118 142 113 373

Razem 691 650 531 1872
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POZ AOS SZPITAL

Charakterystyka respondentów wg rodzaju usługi zdrowotnej, z której skorzystali

Płeć

Wiek

Wykształcenie

Region zamieszkania

Źródło: Siemens Healthineers na podstawie badania 4p

centralny

południowo-zachodni

południowy

północno-zachodni

północny

wschodni

makroregion mazowiecki

10%
10%
10%

8%
10%
11%

22%
20%
18%

15%
16%
17%

15%
15%
15%

16%
16%
13%

13%
13%
17%

Wielkość miejscowości zamieszkania

wieś

miasto do 20 tys. mieszkańców

miasto 20-100 tys. mieszkańców

miasto 100-500 tys. mieszkańców

miasto ponad 500 tys. mieszkańców

32%
30%
27%

21%
21%
24%

12%
14%
13%

18%
18%
20%

17%
17%
16%

kobieta

mężczyzna

niższe 
(podstawowe, gimnazjalne, zawodowe) 

średnie

wyższe

18-24 lata

25-34 lata

35-44 lata

45-54 lata

55-64 lata

65 lat i więcej

54%
52%
55%

46%
48%
45%

12%
9%
7%

19%
16%
19%

17%
20%
16%

14%
14%
15%

21%
18%
16%

16%
23%
27%

35%
30%
26%

41%
40%
47%

25%
30%
28%



Człowiek przede wszystkim

dr hab. n. med. Dorota Cianciara, prof. CMKP

Beryl Institute, lider w propagowaniu koncepcji Patient Experience, 
proponuje kilka strategicznych kierunków działań zmierzających 
do respektowania doświadczeń pacjenta w organizacji opieki 
w poszczególnych placówkach, a także do uczynienia tych 
doświadczeń lepszymi. Zalecenia te można by wprowadzić 
w życie dzięki życzliwej współpracy wielu zainteresowanych stron 
– decydentów, kadry menedżerskiej, różnych grup pracowników 
ochrony zdrowia, pacjentów, opiekunów i rodzin. Warunek  
jest jeden: trzeba pamiętać i stosować zasadę człowiek 
przede wszystkim.
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ale nadal występują niemałe problemy z finansowaniem 
systemów, budowaniem odpowiednich zasobów kadro-
wych, ustalaniem priorytetów czy podejmowaniem decyzji 
w oparciu o dowody naukowe, także w Polsce.

Pomimo trudności, z jakimi borykają się krajowe systemy, 
WHO (zgodnie ze swoją konstytucją) nieustannie podkreśla: 
„Korzystanie z najwyższego, osiągalnego poziomu zdrowia 
jest jednym z podstawowych praw każdej istoty ludzkiej bez 
różnicy rasy, religii, przekonań politycznych, warunków 
ekonomicznych lub społecznych” (6). Dążąc do powszech-
ności zdrowia, WHO w 2010 zaproponowała, aby zasady 
finansowania systemów zapewniały nie tylko powszechny 
dostęp do szerokiej skali różnorodnych świadczeń, ale 
również finansową ochronę przed kosztami leczenia 
(universal health coverage) (7). W 2012 r. Zgromadzenie 
Ogólne ONZ przyjęło rezolucję, w której zaaprobowało taki 
sposób działania systemów i wezwało kraje członkowskie 
do działania w tym kierunku (8). Stanowisko takie jest tyleż 
nakazem moralnym, co działaniem logicznym, wynikającym 
z udowodnionego empirycznie związku zdrowia z rozwojem 
społecznym i gospodarczym. Wzmocnienie systemu jest 
zadaniem dla wszystkich i w interesie wszystkich (9).

Myśl przewodnia raportu

Sercem i osią systemu zdrowotnego powinien być człowiek. 
W pierwszym rzędzie byłby to pacjent, czyli ktoś, kto zwraca 
się po poradę do lekarza lub jest pod jego opieką. Jest wśród 
tych osób także opiekun pacjenta, a więc dziecka, osoby 
starszej lub niesamodzielnej, bowiem nieuchronnie uczest-
niczy on w procesie diagnostyki i leczenia. Podmiotem 
systemu powinien być też ten, kto zmaga się z poczuciem 
dyskomfortu, ale jeszcze nie stał się pacjentem, czyli nie 
korzysta z pomocy lekarskiej, jak również osoba, która jest 
całkowicie zdrowa i należałoby zapewnić jej możliwość 
umacniania zdrowia. We wszystkich tych sytuacjach, które 
dotyczą usług (świadczeń) zdrowotnych i są niejako pierw-
szym planem systemu, racjonalne postępowanie wymaga 
od osoby zainteresowanej swoim zdrowiem lub zdrowiem 
podopiecznego interakcji i współpracy z profesjonalistą. 
Patrząc z tej perspektywy, podmiotem systemu powinni być 
także ci pracownicy ochrony zdrowia, którzy mają osobisty 
kontakt z człowiekiem. 

Gdyby jednak spojrzeć jeszcze szerzej, to widoczne stają się 
dalsze plany, na których występują aktorzy w innych rolach, 
takich jak kontrybutor (wnoszenie daniny w postaci składki 
zdrowotnej i podatków do budżetu państwa), konsument 
(zakup towarów i usług – prozdrowotnych i innych) czy 
obywatel i gospodarz systemu (decyzje wyborców, urzęd-
ników administracji rządowej i samorządowej, przedstawicieli 
samorządów zawodowych). Tak więc bez wątpienia system 
zdrowotny to przede wszystkim ludzie – wszyscy ludzie. 

Można zatem powiedzieć, że znany polityczny slogan 
„pacjent przede wszystkim” jest nieco bałamutny i ogranicza 
pole widzenia zarówno szerokiemu audytorium, jak i decy-
dentom różnych szczebli. Niemniej ma pewną zaletę: jest 
ważny, bo stawia pacjenta przed wszystkimi innymi uczest-
nikami sytemu zdrowotnego i przynajmniej deklaratywnie 
nadaje mu znaczną rangę. Nasuwa się jednak pytanie:  
Czy w Polsce pacjent rzeczywiście jest sercem systemu? 

Większość z nas ma zapewne własną – nierzadko nega-
tywną – odpowiedź na to pytanie. Jednak kierowanie się 
intuicją i własnym doświadczeniem nie pomaga w dojściu 
do prawdy, ponieważ intuicja jest zawodna, a jednostkowe 
doświadczenie – mylące. Miarodajną odpowiedź można 
znaleźć tylko w wynikach badań społecznych. Wychodząc 
z takiego założenia, w Siemens Healthineers podjęto próbę 
zbadania miejsca pacjentów w polskim systemie zdrowot- 
nym. Założono przy tym, że przedmiotem badania będą  
tak zwane doświadczenia pacjenta, które są przejawem 
jakości opieki. 

Teoretyczne podstawy badania

W piśmiennictwie można odnaleźć niezliczone koncepcje 
i teorie dotyczące miejsca i roli pacjentów w systemie zdro-
wotnym, ich położenia przy korzystaniu ze świadczeń. 
Można by je podzielić na dwie zasadnicze grupy: takie, które 
dotyczą okoliczności przed leczeniem (np. uwarunkowań 
dostępu do świadczeń, poszukiwania profesjonalnej 
pomocy, samoopieki, edukacji zdrowotnej czy kompetencji 
zdrowotnych), oraz takie, które skupiają się na procesie 
leczenia, w tym na samozarządzaniu chorobą i relacjach 
z profesjonalistami (np. posłuszeństwo pacjenta, edukacja 
pacjenta, upodmiotowienie, relacja lekarz-pacjent, koordy-
nowana opieka zdrowotna, opieka skoncentrowana na 
osobie). Ponadto sytuacja pacjentów znajduje odzwiercie-
dlenie w koncepcjach całościowej oceny funkcjonowania 
systemu ochrony zdrowia, w tym jakości opieki zdrowotnej 
(np. responsywność systemu czy właśnie doświadczenia 
pacjenta).

Podejścia te proponowali różni autorzy w różnych okresach 
i nie wszystkie przetrwały próbę czasu. Niektóre zdezaktu-
alizowały się i tracą na znaczeniu, jak np. posłuszeństwo 
pacjenta (compliance). Koncepcja ta wywodzi się z postaw 
typowych dla medycyny paternalistycznej i obecnie jest 
zastępowana przez poglądy, które akceptują aktywny udział 
pacjenta w procesie leczniczym (adherence, concordance). 
Coraz większą popularność zyskują inne teorie (np. opieka 
skoncentrowana na osobie/pacjencie, doświadczenia 
pacjenta). Kwestię oczekiwań pacjenta jako ważnego kryte-
rium jakości opieki po raz pierwszy podniósł Avedis Donabe-
dian już w 1966 r. (1).

Zasygnalizowane podejścia nie są rozłączne i nierzadko 
występują w nich te same terminy, zmienne i zależności. 
Nie istnieje więc jeden wzorcowy schemat pozycji pacjenta 
w systemie, ani też jedna dominująca teoria na ten temat 
czy jej interpretacja. Z tego powodu trzeba sporo uwagi 
poświęcić podejściu zastosowanemu w niniejszym raporcie.

System zdrowotny. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 
stoi na stanowisku, że przed systemem zdrowotnym (health 
system – inaczej systemem zdrowia lub ochrony zdrowia) 
należy stawiać trzy cele (2). System powinien:

• poprawiać zdrowie populacji, której służy,
• reagować na niemedyczne oczekiwania ludzi 

(responsywność), 
• zapewnić ochronę przed finansowymi skutkami złego 

stanu zdrowia. 

Cele te można osiągnąć przez gospodarowanie (steward-
ship), tworzenie zasobów, finansowanie oraz dostarczanie 
świadczeń (ryc.1).

Trzeba zauważyć, że w języku polskim nie ma dobrego 
odpowiednika słowa stewardship, dlatego na powyższej 
rycinie wykorzystano zapożyczone określenie „opiekuńcze 
zarządzanie” (3).

Według definicji WHO wyrażonej w Karcie z Tallina z 2008 r. (4) 
system ten jest zespołem wszystkich organizacji publicznych 
i prywatnych, instytucji oraz zasobów, które mają mandat 
(są upoważnione) do poprawiania, utrzymywania lub odbu-
dowywania zdrowia. Systemy te obejmują świadczenia 
indywidualne (domena lecznictwa – opieki zdrowotnej) 
oraz populacyjne (obszar działania zdrowia publicznego 
– nauki i sztuki poprawy zdrowia populacji). Równolegle 
w systemie podejmowane są przedsięwzięcia, których 
celem jest oddziaływanie na społeczne, środowiskowe 
i ekonomiczne uwarunkowania zdrowia poprzez wpływ  
na politykę różnych sektorów.

Powyższa definicja oraz zasady zawarte w Karcie miały 
zmienić i poszerzyć postrzeganie istoty systemów zdrowia 
i ich granic oraz ułatwić zarządzanie nimi w 53 krajach nale-
żących do Regionu Europejskiego WHO, w tym Polski. 
Jednak w praktyce postęp we wdrożeniu Karty jest umiarko-
wany (5). Widać, co prawda, pewne zmiany na lepsze,  

Rycina 1. Relacje pomiędzy celami i zadaniami systemu zdrowotnego 

Źródło: WHO 2000
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Responsywność. Według WHO nie jest to miara tego, 
w jaki sposób system reaguje na potrzeby zdrowotne ludzi 
i co jest widoczne jako skutek działania systemu, czyli zdro-
wotność. Responsywność (niestety słowo-kalka z angiel-
skiego responsiveness) dotyczy natomiast tego, w jaki 
sposób system działa w odniesieniu do aspektów nieme-
dycznych, niezwiązanych ze zdrowiem, spełniając ocze-
kiwania populacji lub niereagując na nie. Odnosi się do 
sposobu, w jaki ludzie powinni być traktowani w bezpośred-
nich kontaktach przed dostawcę indywidualnych usług 
profilaktycznych i leczniczych. Dotyczy także wrażliwości 
świadczeń populacyjnych, także tych, w trakcie których 
profesjonaliści nie mają styczności z adresatami. Na przy-
kład programy kontroli wektorów przenoszących choroby 
mogą być prowadzone z większym lub mniejszym szacun-
kiem dla ludzi i ich oczekiwań (2). 

WHO proponuje, aby do pomiaru responsywności stosować 
osiem wskaźników:

• poszanowanie godności,
• poufność informacji,
• autonomia,
• samostanowienie,
• szybka reakcja,
• dostęp do wsparcia społecznego,
• jakość infrastruktury,
• wybór dostarczyciela usługi, lekarza, pielęgniarki lub 

innego profesjonalisty (10).

Obok wspomnianych stosuje się też dodatkowy wskaźnik,  
tj. komunikację (11). Istnieją jednak inne podejścia (12) 
i dalsze dyskusje są nieuniknione. 

Doświadczenia pacjenta. Koncepcja ta stała się popularna 
w ostatniej dekadzie i nabiera coraz większego rozgłosu 
(13). Odnosi się do interakcji pacjent-personel-system i ma 
ścisły związek z jakością opieki, responsywnością systemu 
oraz tworzeniem opieki skoncentrowanej na osobie (11, 14). 
Wyniki przeglądu systematycznego pokazały, że doświad-
czenia pacjenta są związane ze skutecznością kliniczną 
i bezpieczeństwem pacjentów, co umacnia pogląd, że 
stanowią jeden z filarów jakości w opiece zdrowotnej (15).

Do 2014 r. w piśmiennictwie zidentyfikowano 18 definicji 
pojęcia doświadczeń pacjenta (16), wśród których najczę-
ściej pojawiały się następujące wątki czy desygnaty: prze-
życia emocjonalne i fizyczne, interakcje personalne, cały 
ciąg opieki, efekt kultury organizacyjnej oraz partnerstwo 
i włączenie pacjenta. W badaniu Siemens Healthineers przy-
jęto definicję amerykańskiej organizacji The Beryl Institute, 
która uchodzi za lidera na tym polu. Zgodnie z nią doświad-
czenia pacjenta (Patient Experience; PX) to suma wszyst-
kich interakcji, kształtowanych przez kulturę organizacji, 

które wpływają na odczucia pacjenta w całym kontinuum 
opieki zdrowotnej (17).

W piśmiennictwie odróżnia się doświadczenia pacjenta  
od innych pokrewnych koncepcji, takich jak satysfakcja 
pacjenta (patient satisfaction), percepcja (patient percep-
tions), preferencje (patient preferences), zaangażowanie 
(patient engagement) czy udział (patient participation). 
Różnice pomiędzy koncepcjami nie są oczywiste. Satysfakcja 
to emocje dotyczące spełnienia oczekiwań, rozbieżność 
między oczekiwaniami a doświadczeniem, percepcja – odbiór 
bodźców za pomocą zmysłów, preferencje to rodzaj oceny, 
wartościowania i wyboru rzeczy lub zjawisk, zaangażowanie 
pacjenta zaś to szersza koncepcja polegająca na emocjo-
nalnym stosunku osoby do poprawy swego zdrowia i dobro-
stanu. Udział pacjenta, w przeciwieństwie do jego zaangażo-
wania, ma natomiast stosunkowo wąskie znaczenie i dotyczy 
aktywności pacjenta w danej, konkretnej interakcji (18). Tak 
więc satysfakcja, percepcja i preferencje są czynnikami, które 
leżą u podłoża doświadczeń pacjenta, ale pojedynczo o nich  
nie przesądzają.

Gwoli prawdy trzeba powiedzieć, że są też głosy krytyczne 
w stosunku do wszystkich koncepcji opartych na punkcie 
widzenia pacjenta. Zdaniem krytyków, opinie pacjentów, 
także na przykład na temat satysfakcji, nie mogą być miaro-
dajne, ponieważ pacjentom brakuje formalnej edukacji 
medycznej (19).

Do podstawowych aspektów doświadczeń pacjenta 
zalicza się (20):

• poszanowanie wartości uznawanych przez pacjenta,  
jego preferencji i wyrażonych potrzeb, w tym dotyczą-
cych kwestii kulturowych, godności, prywatności, nieza-
leżności, jakości życia, wspólnego podejmowanie decyzji,

• koordynacja i integracja opieki w całym systemie opieki 
zdrowotnej i społecznej,

• informacje, komunikacja i edukacja na temat stanu klinicz-
nego, rokowania, postępu i procesów w opiece w celu 
budowania autonomii, samoopieki i promocji zdrowia,

• komfort pod względem fizycznym, w tym uśmierzanie 
bólu, pomoc w czynnościach dnia codziennego oraz 
czyste i wygodne otoczenie,

• wsparcie emocjonalne oraz łagodzenie obaw i lęku 
w takich sprawach, jak stan kliniczny, rokowanie oraz 
wpływ choroby na pacjentów, ich rodziny oraz sytuację 
materialną, 

• życzliwy stosunek do zaangażowania rodziny i przyjaciół, 
na których polegają pacjenci i użytkownicy usług, aby 
jako opiekunowie mogli uczestniczyć w podejmowaniu 
decyzji i zgłaszać swoje potrzeby, 

• ciągłość w zakresie informacji, które pomogą pacjentom 
dbać o siebie z dala od warunków klinicznych, a także 
koordynacja, planowanie i wsparcie w celu ułatwienia 
przejścia pacjenta do kolejnych faz leczenia,

• dostęp do opieki, z uwzględnieniem np. czasu spędzo-
nego na przyjęcie lub czasu między przyjęciem a umiesz-
czeniem w sali w warunkach szpitalnych, również czasu 
oczekiwania na wizytę w ambulatorium podstawowej 
lub specjalistycznej opieki zdrowotnej. 

Trzeba jednak zauważyć, że nie ma jednolitego podejścia  
do operacjonalizacji tych aspektów, jednej metody (ryc. 2) 
czy jednego narzędzia ich pomiaru (21), a pomiar może być 
prowadzony w różnych formach opieki (ambulatoryjnej, 
szpitalnej i stacjonarnej) oraz wśród pacjentów z różnymi 
schorzeniami.

Ocena działania systemów zdrowotnych. Systemy zdro-
wotne w poszczególnych krajach są różne, zmieniają się, 
ewoluują od prostych do bardziej złożonych i nieco doskonal-
szych, ale proces ten jest powolny i nie dość satysfakcjonu-
jący. Dobrze ilustruje to seria publikacji Health Systems in 
Transition (HiT), przedstawiających opis krajowych systemów 

Rycina 2. Przykłady metod do pomiaru doświadczeń pacjenta; zmienione wg de Silva D. 2013 

w Regionie Europejskim WHO, w tym opracowania dotyczące 
Polski z roku 1999, 2005, 2011 oraz 2019 (22). Ogląd krajo-
wych systemów i ich funkcjonowania umożliwiają też różne 
bazy danych i zestawienia, a także rankingi. Przykładem tych 
pierwszych są opracowania OECD Health at a Glance. Zawie-
rają one najnowsze porównywalne dane oraz pokazują 
tendencje dotyczące różnych aspektów funkcjonowania 
systemów opieki zdrowotnej w krajach OECD. Dostarczają 
wyrazistych dowodów na duże różnice między krajami pod 
względem wskaźników stanu zdrowia i zagrożeń dla zdrowia, 
a także danych wejściowych (dostęp, kadra, nakłady) 
i wyjściowych (jakość, efekty) systemów opieki zdrowotnej.

Rankingi natomiast uwzględniają różną liczbę krajów, posłu-
gują się różnymi kryteriami – pod względem zarówno ich 
liczby, jak i charakteru, a także obejmują różne lata. 
Wszystko to utrudnia porównania między krajami (23). 
Większość z nich obejmuje dane o stanie zdrowia populacji 
albo obciążeniu chorobami (24), a niektóre uwzględniają 
także komponent finansowy.

W Polsce znaczną medialną popularnością cieszy się Euro-
pejski Konsumencki Indeks Zdrowia (Euro Health Consumer 
Index – EHCI), przygotowywany przez think tank Health 

Bardziej 
uogólniające 

Mniej 
uogólniające 

Sondaże

Pytania w SMS-ach 

Wywiady pogłębione 

Fokusy / panele 

Ankiety / rankingi online

Spotkania publiczne 

Historie pacjentów / 
opisy przypadków

Dokumentacja fotograficzna,  
obserwacja

Skargi i podziękowania 

Mniej 
opisowe

Bardziej 
opisowe 

Człowiek przede wszystkim



Doświadczenia pacjenta w Polsce 30 31Doświadczenia pacjenta w Polsce 

Consumer Powerhouse. Ukazuje się corocznie od 2005 r., 
kiedy to zanalizowano stan systemów w 11 krajach Unii 
Europejskiej (Belgia, Estonia, Francja, Hiszpania, Holandia, 
Niemcy, Polska, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy) 
oraz dla porównania w Szwajcarii. Z powodu braków danych 
zastosowano relatywnie skromny zestaw 20 wskaźników 
zgrupowanych w pięciu subdyscyplinach. W następnym 
roku analizą objęto już 28 wskaźników dla 25 krajów człon-
kowskich UE oraz Szwajcarii, a w kolejnych latach nastąpiły 
niewielkie zmiany.

W 2016 r. metodologia EHCI została poddana ostrej krytyce 
(25). Edycja EHCI z 2018 r. po modyfikacjach objęła 35 krajów  
oraz 49 wskaźników w sześciu subdyscyplinach:

• prawa pacjenta i informacje,
• dostępność,
• wyniki zdrowotne,
• wykorzystanie świadczeń,
• profilaktyka,
• leki.

Polska zajęła 32. miejsce z wynikiem 585 punktów. Za nami 
ulokowały się Węgry (565 pkt), Rumunia (549 pkt) i Albania 
(544 pkt). Na podium znalazły się: Szwajcaria (893 pkt), 
Holandia (883 pkt) oraz Norwegia (857 pkt). Warto odno-
tować, że Holandia regularnie od 2005 r. znajduje się 
w pierwszej trójce, a w 2016 r. uzyskała najwyższy wynik 
w historii rankingu: 927 punktów (26). 

Na tle różnych rankingów korzystnie wyróżnia się ten, który 
przedstawiła WHO w 2000 r. Uwzględniał on 191 krajów 
i liczne wskaźniki, w tym także responsywność (2, 27-29), 
ale i on budził kontrowersje (30). Po prostu nie ma jednego 
i „właściwego” sposobu oceny i rangowania systemów 
ochrony zdrowia ani też żadnego innego złożonego 
systemu. 

Wycinki z badania Siemens Healthineers 

Badanie przebiegało w dwóch etapach. Etap pierwszy 
polegał na badaniu jakościowym, którego celem było 
przede wszystkim rozpoznanie wymiarów doświadczeń 
pacjenta, co służyło przygotowaniu etapu drugiego, realizo-
wanego w badaniu ilościowym. W badaniu jakościowym 
przeprowadzono 20 indywidulanych wywiadów pogłębio-
nych w Warszawie i Radomiu. W badaniu ilościowym wzięły 
zaś udział 1872 osoby. Uzyskano ogromny materiał, którego 
znaczna część została przedstawiona i omówiona w dalszej 
części raportu. W tym miejscu chciałabym zwrócić uwagę 
na dwa wątki, które moim zdaniem warto uwypuklić, żeby 
nie uszły uwadze w takiej ilości danych. 

Pierwszy z nich dotyczy korzystania z AOS. Według badań 
CBOS dostępność lekarza-specjalisty jest od lat najgorzej 
ocenianym aspektem działania opieki zdrowotnej w Polsce. 
W czerwcu 2018 r. 83% respondentów CBOS nie zgadzało 
się ze stwierdzeniem, że jeśli pacjent tego potrzebuje, to 
łatwo może dostać się na wizytę do specjalisty (31). Według 
raportu Fundacji Watch Health Care z lutego 2019 r. średni 
czas oczekiwania w kolejce do specjalisty wynosił średnio 
ok. 4 miesięcy i wydłużył się o pół miesiąca w stosunku do 
roku ubiegłego. Najdłużej, bo nawet 24 miesiące, czeka się 
w kolejce do endokrynologa (32). 

W niniejszym badaniu analizowano drogę, jaką pacjent musi 
przebyć w celu uzyskania porady specjalisty. W wywiadach 
omawiano z respondentami kolejne kroki na tej drodze 
i zaobserwowano, że – paradoksalnie – najtrudniejsze są 
dwa pierwsze (ryc. 3). Szczególną uwagę zwraca krok 
pierwszy, to jest poszukiwanie informacji i podjęcie 
decyzji, gdzie się zwrócić. Krok ten wymaga posiadania 
dostępu do różnych źródeł informacji (o lekarzach, placów-
kach, terminach, chorobie), aby zebrać te, które są odpo-
wiednie do potrzeb. Następnie należy zrozumieć zawarte 
w nich komunikaty, co w równym stopniu zależy od pacjenta 
i od twórców informacji. Dalej trzeba ocenić informacje, ich 
rzetelność, nierzadko zweryfikować je za pomocą innych 
źródeł. Ostatecznie trzeba wyciągnąć z nich wnioski, podjąć 
decyzję, zazwyczaj nie mając pewności, że robi się dobrze. 
Potem przychodzi czas na krok drugi, czyli zapisanie się do 
kolejki. W optymalnym scenariuszu będzie to tylko jedna 
próba, w gorszym – kilka podejść. A zatem dwa pierwsze 
kroki są procesem, który wymaga nakładów czasu oraz 
energii i zazwyczaj jest obciążony silnymi emocjami. Jest to 
czas, którego nikt nie wlicza do czasu oczekiwania na wizytę 
u specjalisty. Oczywiście można ułatwić ten proces poprzez 
zorganizowanie przyjaznego ludziom systemu informacji.  
Ta kwestia wybrzmiała mocno w raporcie Fundacji My Pacjenci 
(33). Jeszcze ważniejsze byłoby prowadzenie profesjonalnej 
edukacji zdrowotnej, której skutkiem jest uzyskanie przez adre-
satów kompetencji zdrowotnych (health literacy) (34). 

Drugi wątek dotyczy odmiennych potrzeb pacjentów oraz 
opiekunów dzieci i niesamodzielnych dorosłych. Analizy 
statystyczne uzyskanych odpowiedzi wykazały, że pacjenci, 
niezależnie od tego, czy korzystali z POZ, AOS, czy ze świad-
czeń szpitalnych, podobnie oceniają znaczenie wymiarów 
niezawodności, zaangażowania i dobrostanu. Natomiast 
opiekunowie mają inną hierarchię ważności: opiekunowie 
dzieci niezależnie od poziomu opieki najwyżej cenili 
niezawodność, a dla opiekunów dorosłych niesamo-
dzielnych pacjentów najważniejsze jest zaangażowanie 
w AOS. Pokazuje to, że odpowiedzialność za zdrowie 
podopiecznego wiąże się z innymi niż osobiste oczekiwa-
niami wobec systemu. Myślę, że to ważny sygnał. 

Podsumowanie

Beryl Institute, wspomniany wcześniej lider w propago-
waniu koncepcji doświadczeń pacjenta, wyróżnia osiem 
strategicznych kierunków zmierzających do respekto-
wania doświadczeń pacjenta w organizacji opieki 
w poszczególnych placówkach, a także do uczynienia 
tych doświadczeń lepszymi (The Beryl Institute Experience 
Framework: https://www.theberylinstitute.org/page/Expe-
rienceFramework). Podsumowując je, można powiedzieć,  
że potrzebne są:

1. przywództwo wewnątrz placówki i budowanie kultury 
pracy z myślą o pacjencie,

2. zarządzanie, struktury i procesy, dzięki którym można 
komunikować się na ten temat w obrębie placówki,

3. troska o pracowników, którzy bezpośrednio sprawują 
opiekę nad pacjentami, oraz tymi pracownikami, którzy 
pomagają w opiece, 

4. obserwacja i pomiar efektów działania wewnątrz 
placówki, ale też ocena różnych uwarunkowań zewnętrz-
nych, które rzutują na procesy związane z doświadcze-
niami pacjenta, 

Rycina 3. Przebieg ścieżki pacjenta w AOS

5. dbałość o warunki panujące w placówce – przestrzeń, 
komfort etc.,

6. innowacyjne, szerokie myślenie, wdrożenie nowych 
technologii, narzędzi, 

7. partnerstwo ze społecznością, której się służy, z pacjen-
tami i rodzinami,

8. wysoka jakość i kliniczna doskonałość świadczonych 
usług. 

Nietrudno zauważyć, że zalecenia te można by wprowadzić 
w życie dzięki życzliwej współpracy wielu zainteresowanych 
stron – decydentów, kadry menedżerskiej, różnych grup 
pracowników ochrony zdrowia, pacjentów, opiekunów 
i rodzin. Warunek jest jeden: trzeba pamiętać i stosować 
zasadę człowiek przede wszystkim.

Dalsze kroki 

wyszukanie  
i zebranie informacji 

selekcja 

wybór placówki / lekarza

oczekiwanie

dojazd

rejestracja 

poczekalnia

konsultacja badania

diagnostyczne

kolejne konsultacje

drobne zabiegi 

zapisy 

Człowiek przede wszystkim



Doświadczenia pacjenta w Polsce 32 33Doświadczenia pacjenta w Polsce 

Człowiek przede wszystkim

Piśmiennictwo

1. Donabedian A. Evaluating the Quality of Medical Care. 
Milbank Q. 2005, 83(4): 691-729. (reprinted from  
The Milbank Memorial Fund Quarterly 1966, 44(3): 
166-203. 

2. World Health Organization. World Health Report 2000. 
Health systems: improving performance. WHO, Geneva 
2000. 

3. Golinowska S, Sowada C, Tambor M i in. Co dalej 
z ochroną zdrowia w Polsce – stan i perspektywy. 
Zeszyty mBank – CASE Nr 156/2018: 11. 

4. WHO European Ministerial Conference on Health 
Systems. The Tallinn Charter: Health Systems for 
Health and Wealth. Tallin. Estonia, 25-27 June 2008. 

5. WHO Regional Office for Europe. Implementation of 
the Tallin Charter. Final Report. WHO, 2015. 

6. Konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia, Porozu-
mienie zawarte przez Rządy reprezentowane na 
Międzynarodowej Konferencji Zdrowia i Protokół doty-
czący Międzynarodowego Urzędu Higieny Publicznej, 
podpisane w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.  
Dz.U. 1948 nr 61 poz. 477.

7. World Health Organization. World Health Report 2010: 
Health systems financing: the path to universal cove-
rage. WHO, Geneva 2010. 

8. United Nations General Assembly Resolution  
A/RES/67/81. Global health and foreign policy.  
Sixty-seventh session. Agenda item 123, 2012. 

9. World Health Organization. Everybody business: streng-
thening health systems to improve health outcomes: 
WHO’s framework for action. WHO, 
Geneva 2007. 

10. de Silva A. A framework for measuring responsiveness. 
GPE Discussion Paper Series: No. 32. EIP/GPE/EBD, 
World Health Organization. 

11. Bleich SN, Özaltin E, Murray CJL. How does satisfaction 
with the health-care system relate to patient expe-
rience? Bull World Health Organ. 2009, 87(4): 271-278. 

12. Mirzoev T, Kane S. What is health systems responsive-
ness? Review of existing knowledge and proposed 
conceptual framework. BMJ Glob Health 2017, 
2:e000486. 

13. Wolf JA. Reframing the conversation on patient expe-
rience: Three considerations. Patient Experience 
Journal 2019, 6(1), article 1. 

14. Anhang Price A, Elliott MN, Zaslavsky AM i in. Exami-
ning the role of patient experience surveys in 
measuring health care quality. Med Care Res Rev. 
2014, 71(5):522-54. 

15. Doyle C, Lennox L, Bell D. A systematic review of 
evidence on the links between patient experience 
and clinical safety and effectiveness. BMJ Open 2013, 
3:e001570. 

16. Wolf JA, Niederhauser V, Marshburn D i in. Defining 
Patient Experience. Patient Experience Journal 2014, 
1(1): article 3. 

17. The Beryl Institute. Defining patient experience. 

18. LaVela SL, Gallan AS. Evaluation and measurement of 
patient experience. Patient Experience Journal 2014, 
1(1): Article 5. 

19. Manary MP, Boulding W, Staelin R i in. The patient 
experience and health outcomes. N Engl J Med. 2013, 
368(3):201-203. 

20. NHS Institute for Innovation and Improvement. 
The Patient Experience Book. NHS 2013. 

21. de Silva D. Evidence scan: Measuring patient expe-
rience (No. 18). The Health Foundation, London 2013. 

22. Kowalska-Bobko I, Badora-Musiał K, Bochenek T i in. 
Poland: Health system review. Health Systems in Tran-
sition, 2019, 21(1). 

23. Schütte S, Acevedo PNM, Flahault A. Health systems 
around the world – a comparison of existing health 
system rankings. J Glob Health. 2018, 8(1): 010407.

24. GBD 2015 Healthcare Access and Quality Collabora-
tors. Healthcare Access and Quality Index based on 
mortality from causes amenable to personal health 
care in 195 countries and territories, 1990–2015: 
a novel analysis from the Global Burden of Disease 
Study 2015. Lancet 2017, 390 (10091): 231-266. 

25. Cylus J, Nolte E, Figueras J, McKee M. What, if any- 
thing, does the EuroHealth Consumer Index actually 
tell us? The BMJ opinion, February 9, 2016. 

26. Health Consumer Powerhouse. Euro Health Consumer 
Index 2018. 

27. Murray CJL, Frenk J. A framework for assessing the 
performance of health systems. Bulletin of the World 
Health Organization 2000, 78(6): 717-731.

28. Murray C, Frenk J. World Health Report 2000: a step 
towards evidence-based health policy. Lancet 2001, 
357(9269):1698-1700.

29. Fekri O, Macarayan ER, Klazinga N. Health System 
Performance Assessment in the WHO European Region: 
Which Domains and Indicators have been Used by 
Member States for its Measurement? Health Evidence 
Network Synthesis Report, No. 55. WHO Regional 
Office for Europe Copenhagen; 2018. 

30. McKee M. The World Health Report 2000: 10 years on. 
Health Policy and Planning 2010, 25(5): 346-348,

31. CBOS. Opinie na temat funkcjonowania opieki zdro-
wotnej. Komunikat z badań Nr 89/2018. 

32. Fundacja Watch Health Care. Polacy skazani na kolejki. 
Ile trzeba czekać na wizytę u lekarza? Raport nr 
19/15/02/2019. Warszawa, 15 lutego 2019 r. 

33. Fundacja MY Pacjenci. Dobra zmiana omija pacjentów. 
Raport podsumowujący projekt Razem dla Zdrowia, 
listopad 2018. 

34. Kickbusch I, Pelikan JM, Apfel F, Tsouros AD. (red.). 
Health literacy. The solid facts. WHO Regional Office 
for Europe, Copenhagen 2013.



1. Czym są doświadczenia pacjenta? Doświadczenia pacjenta (Patient Experience) stały się w ostatnich 
latach jedną z kluczowych koncepcji dla wielu dojrzałych systemów 
ochrony zdrowia na świecie. W krajach takich jak USA czy Wielka 
Brytania dostarczanie optymalnych doświadczeń użytkownikom 
usług zdrowotnych stało się równie istotnym celem strategicznym 
jak efektywność kliniczna, operacyjna czy finansowa systemu. 
W praktyce oznacza to nie tylko włączenie koncepcji Patient 
Experience do dokumentów określających fundamentalne cele 
ochrony zdrowia, ale także wdrożenie szeregu narzędzi motywu-
jących do dostarczania pacjentom lepszych doświadczeń: od pro- 
cesów badawczych, poprzez zbieranie i promocję najlepszych 
praktyk, po zmiany w systemie refundacji.

Dochodzą do tego widoczne wysiłki świadczeniodawców w budowie 
strategii, programów, struktur organizacyjnych oraz we wdrażaniu 
interwencji w doświadczenia pacjenta. Jak pokazuje badanie Beryl 
Institute (2017 State of Patient Experience: A Return to Purpose), 
doświadczenia pacjenta stanowią priorytetowy obszar inwestycji 
na najbliższe trzy lata dla 82% świadczeniodawców z dojrzałych 
rynków, a tylko 19% nie podjęło w tym zakresie działań lub dopiero 
je rozpoczyna. Szczególnie widoczna jest aktywność świadczenio-
dawców w USA: 55% amerykańskich szpitali włączyło Patient 
Experience do swojej misji, 88% zatrudnia pełnoetatowych pracow- 
ników odpowiedzialnych za te kwestie, a 69% wyznaczyło wysokiej 
rangi menedżera, który ma być liderem programu zarządzania 
doświadczeniami pacjenta.
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Czym są doświadczenia pacjenta?

Definicja doświadczeń pacjenta

Doświadczenia pacjenta (Patient Experience) to suma wszystkich interakcji, 
kształtowanych przez kulturę organizacji, które wpływają na odczucia pacjenta 
w całym kontinuum opieki zdrowotnej.

Teoria i praktyka Patient Experience wskazuje, że zrozumienie doświadczeń zwią- 
zanych z usługami ochrony zdrowia i interwencje w tym obszarze wymagają holis- 
tycznego podejścia – niezależnie, czy mówimy o systemie ochrony zdrowia, danym 
świadczeniodawcy, czy też konkretnej ścieżce pacjenta. Musi ono obejmować 
zarówno kwestie składające się na efektywność systemu, jak i na zaangażowanie 
i dobrostan pacjenta oraz jego bliskich.

Przywołana definicja została opracowana przez Beryl Insti-
tute, międzynarodową organizację i wspólnotę praktyków 
mającą na celu polepszanie doświadczeń pacjentów przez 
współpracę i wymianę wiedzy.

Beryl Institute podkreśla także trzy dodatkowe aspekty, 
które wymagają wzięcia pod uwagę przy interwencjach 
związanych z doświadczeniami pacjenta:

• Zintegrowana natura doświadczeń – pacjent odbiera 
doświadczenia jako całość, więc wszystkie ich aspekty 
takie jak jakość, bezpieczeństwo czy obsługa muszą być 
skoordynowane.

• Skupienie na osobie – ci, którzy tworzą i odbierają 
doświadczenia, są przede wszystkim ludźmi, więc 
wszystkie procesy muszą uszanować ich potrzeby 
jako osób.

• Partnerstwo i zaangażowanie pacjenta i jego bliskich 
– aktywnymi uczestnikami doświadczeń wynikających 
z kontaktów z opieką zdrowotną są nie tylko pacjenci,  
ale także ich rodziny oraz inni członkowie grupy 
wsparcia, więc każdy z nich musi być zaangażowany  
jako podmiot, a jego głos musi być słyszany.

Źródło: Jason A. Wolf et al., Defining Patient Experience, Patient Experience Journal, volume 1, issue 1, 2014

Doświadczenia pacjenta wg Beryl Institute

Powiązane w całość 
punkty styku ludzi,  
procesów, polityk,  
komunikacji, działań  
i otoczenia

Wizja, wartości, ludzie 
(na wszystkich poziomach 
i we wszystkich obszarach) 
oraz społeczność zaangażowana 
wokół organizacji

To, co jest spostrzeżone, 
zrozumiane i zapamiętane 
przez pacjenta i jego bliskich 
– z uwzględnieniem ich 
przekonań, wartości i tła 
kulturowego

Wszystkie aspekty systemu 
opieki zdrowotnej we wszystkich 
zdarzeniach i obszarach:  
od własnych, proaktywnych 
działań pacjenta po opiekę 
długoterminową; w całym 
spektrum usług zdrowotnych

Interakcje

Odczucia 
pacjenta

Kontinuum 
opieki

Kultura  
organizacji
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Zarządzanie doświadczeniami pacjenta od ponad dekady znajduje się 
w centrum zainteresowania systemów opieki zdrowotnej w wielu rozwiniętych 
gospodarkach na całym świecie. W wielu przypadkach za decyzją uczynienia 
z doświadczeń pacjenta strategicznego celu systemu stoją dojrzałe i skuteczne 
działania na poziomie tworzenia zarówno standardów i wytycznych dla 
świadczenia opieki zdrowotnej, jak i systemów refundacji. Jak pokazują 
doświadczenia wielu rynków – pierwszym, definiującym krokiem dla systemu 
zwykle jest wdrożenie spójnego procesu badania doświadczeń pacjenta.

IHI Triple Aim

Potrójny cel
ochrony zdrowia

Zdrowie 
populacji

Doświadczenia
pacjenta

Koszt  
per capita

Czym są doświadczenia pacjenta?

Doświadczenia pacjenta w systemach opieki zdrowotnej 
na świecie

kulturowymi, godnością, prywatnością, niezależnością 
pacjenta i użytkownika usług, jakością życia, wspólnym 
podejmowaniem decyzji;

• koordynację i integrację opieki w całym systemie 
opieki zdrowotnej i społecznej;

• informację, komunikację i edukację odnośnie stanu 
zdrowia, postępów, rokowań i procesów opieki;

• fizyczny komfort, w tym zarządzanie bólem, wsparcie 
w codziennym funkcjonowaniu oraz czyste i komfor-
towe otoczenie;

• wsparcie emocjonalne i łagodzenie strachu i lęku zwią-
zanego ze stanem zdrowia, prognozami i wpływem 
choroby na pacjenta, jego rodzinę i ich finanse;

• otwarcie na zaangażowanie rodziny i bliskich,  
na których polegają pacjenci, w podejmowaniu decyzji 
i okazywaniu świadomości i wsparcia ich potrzeb jako 
świadczeniodawców;

• przejścia i ciągłość rozumiane jako informacje pozwala-
jące pacjentom na opiekę nad samym sobą poza 
placówką medyczną oraz koordynacja, planowanie 
i wsparcie przejść pomiędzy usługami;

• dostęp do opieki, w tym czas spędzony na czekaniu  
na termin usługi lub jej realizację w ramach lecznictwa 
szpitalnego, otwartego lub opieki społecznej9.

Podobnie jak w USA, niezwykle istotnym elementem 
działań NHS w obszarze doświadczeń pacjenta jest rozbudo-
wany system badań ankietowych, opracowany wspólnie 
z Picker Institute. Obejmuje on szereg procesów badaw-
czych, w tym:

• Adult Inpatient Survey,
• Children and Young People’s Patient Experience Survey,
• Community Mental Health Survey,
• Maternity Survey,
• Urgent and Emergency Care Survey10.

Stany Zjednoczone

Krajem, który jako pierwszy w pełni zwrócił uwagę na rolę 
doświadczeń pacjenta, są Stany Zjednoczone. Wagę 
doświadczeń pacjenta podkreśliło w szczególności 
włączenie ich w 2007 roku przez Institute for Healthcare 
Improvement (IHI) do koncepcji Triple Aim, tj. trzech celów 
strategicznych systemu ochrony zdrowia, obok zarządzania 
zdrowiem populacji i optymalizacji kosztów.

Kamieniem milowym okazało się opracowanie ujednolico-
nego narzędzia i procesu badania doświadczeń pacjenta – 
Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and 
Systems (HCAHPS) – przez Agency for Healthcare Research 
and Quality (AHRQ) i Centers for Medicare & Medicaid-
Services (CMS) we współpracy z Hospital Quality Alliance, 
koalicją reprezentującą szpitale, pracowników ochrony 
zdrowia oraz konsumentów.

Są one publikowane na oficjalnej porównywarce Hospital 
Compare (www.medicare.gov/hospitalcompare)1.

Drugim czynnikiem sukcesu HCAHPS okazało się powiązanie 
wyników badania z systemem publicznej refundacji. Jakość 
doświadczeń pacjenta wpływa na wartość refundacji otrzy-
mywanej w ramach systemu Inpatient Prospective Payment 
System (IPPS), obejmującego ok. 3 tys. szpitali w USA.

Zgodnie z założeniami programu Hospital Value-Based 
Purchasing (VBP) wartość refundacji jest modyfikowana 
przez wyniki w czterech domenach jakościowych. 
W 2018 roku były to:

• opieka kliniczna (25% wagi),
• doświadczenia pacjenta i świadczeniodawcy (25%),
• bezpieczeństwo (25%),
• efektywność i redukcja kosztów (25%)2.

Miary związane z doświadczeniami pacjenta są także 
włączane do systemów rozliczeń świadczeniodawców 
z prywatnymi dostawcami ubezpieczenia zdrowotnego3.

Wdrożenie HCAHPS było jednym z czynników motywują-
cych amerykańskich świadczeniodawców do podjęcia syste-
mowych interwencji w doświadczenia pacjenta. Dostrzegli 
oni w Patient Experience zarówno integralny element misji, 
jak i dźwignię budowy reputacji i pozycji rynkowej. Wiele 
z tych programów, jak np. ten wdrożony przez Cleveland 
Clinic, wskazywanych jest jako najlepsze praktyki.

Badania nad wartością inwestycji w doświadczenia pacjenta 
w USA jednoznacznie potwierdzają, że przynoszą one pozy-
tywne wyniki, w tym finansowe. Jak wykazała firma Deloitte, 
amerykańskie szpitale, które miały wysokie oceny 
w badaniu HCAHPS, osiągnęły w latach 2008-2014 marżę 
netto wyższą średnio o 2,9 p.p. od szpitali ze złymi ocenami 
oraz zwrot na aktywach wyższy średnio o 2,2 p.p.4.

Wielka Brytania

Pomimo zasadniczych różnic w strukturze i funkcjonowaniu 
systemów opieki zdrowotnej w USA i Europie, doświadczenia 
pacjenta stały się częścią systemu także w wielu krajach euro-
pejskich. Dobrym przykładem jest tu Wielka Brytania.

Doświadczenia pacjenta są integralnym elementem Konsty-
tucji NHS. Jedna z siedmiu określonych w niej zasad – „NHS 
aspiruje do najwyższych standardów doskonałości i profesjo-
nalizmu”, mówi, że NHS „dostarcza opiekę wysokiej jakości, 
która jest bezpieczna, efektywna i skupiona na doświadcze-
niach pacjenta […]. Szacunek, godność, współczucie 
i opieka powinny być w centrum tego, jak pacjenci i personel 
są traktowani nie tylko dlatego, że jest to właściwy sposób 
postępowania, ale także dlatego, że bezpieczeństwo 
pacjenta, doświadczenia i wyniki są lepsze, gdy personel jest 
doceniany, upodmiotowiony i wspierany” 5.

Rangę doświadczeń podkreśla także NHS Outcomes Frame-
work, wskazujący obszary odpowiedzialności NHS w ramach 
systemu ochrony zdrowia. Dokument określa pięć domen, 
które mają być mierzone, raportowane i udoskonalane. 
Domena czwarta mówi, że celem NHS jest zapewnienie,  
by uczestnicy leczenia (pacjenci, użytkownicy usług i sami 
świadczeniodawcy) „mieli pozytywne doświadczenia zwią-
zane z opieką” 6.

Jednym z przełomowych momentów dla postrzegania roli 
doświadczeń pacjenta w Wielkiej Brytanii stało się opubliko-
wanie w 2011 roku przez King’s College London i The King’s 
Fund raportu What Matters To Patients? Developing the 
Evidence Base for Measuring and Improving Patient Expe-
rience, przygotowanego na zlecenie Department of Health 
oraz NHS Institute for Innovation & Improvement. Na pod- 
stawie wywiadów z pacjentami badacze doszli do wniosku, 
że relacyjne aspekty służby zdrowia (takie jak bycie trakto-
wanym jak osoba, nie liczba, poświęcenie czasu przez 
personel, indywidualne traktowanie bez etykiet czy użycie 
języka, który łatwo zrozumieć) są znacznie istotniejsze dla 
pacjentów niż aspekty funkcjonalne (a więc np. wykorzy-
stanie innowacyjnych terapii czy sprawność procesowa)7. 
Raport wyraźnie zaznaczył wagę aspektów relacyjnych, 
podczas gdy system ochrony zdrowia koncentrował się 
przede wszystkim na aspektach funkcjonalnych8.

W oparciu o wyniki raportu w 2012 roku opublikowano 
wytyczne wskazujące na obszary kluczowe dla dostarczania 
dobrych doświadczeń opieki (NHS Patient Experience Frame-
work). Obejmują one:

• szacunek dla wartości, preferencji i wyrażonych 
potrzeb pacjenta, w tym związanych z kwestiami 

Wdrożony w 2006 roku HCAHPS stał się standardowym, 
powszechnie wykorzystywanym narzędziem mierzenia 
satysfakcji i doświadczeń pacjentów w szpitalach amerykań-
skich. Wpłynęła na to m.in. transparentność wyników. 

Źródło: opracowanie własne Siemens Healthineers
1. W. Lehrman et al., The patient experience movement moment, Patient 

Experience Journal: Vol. 1: Iss. 2, Article 4, 2014
2. https://www.cms.gov
3. Deloitte, The value of patient experience. Hospitals with better patient-

reported experience perform better financially, 2016
4. tamże 
5. https://www.gov.uk/government/publications/the-nhs-constitution-for-

england/the-nhs-constitution-for-england
6. https://digital.nhs.uk/data-and-information/publications/ci-hub/

nhs-outcomes-framework#framework-domains
7. G. Robert et al., What Matters To Patients? Developing the Evidence Base for 

Measuring and Improving Patient Experience. Project Report for the 
Department of Health and NHS Institute for Innovation & Improvement, 2011

8. The Patient Experience Book. A collection of the NHS Institute for 
Innovation and Improvement’s guidance and support, 2013

9. https://www.gov.uk/government news/a-framework-for-nhs-patient-experience
10. https://www.nhssurveys.org/
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HCAHPS – Hospital Consumer Assessment of Healthcare 
Providers and Systems

Pochodzenie: ankieta opracowana w USA w latach 2002- 
-2005 przez Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) 
oraz Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), 
wdrożona w 2006 roku

Zastosowanie: ogólnokrajowa, wystandaryzowana ankieta, 
mająca na celu mierzenie i publiczne raportowanie doświad- 
czeń pacjentów

Metody badawcze: ankieta pocztowa, ankieta telefoniczna, 
ankieta pocztowa z kontaktem telefonicznym, IVR (interak-
tywne rozpoznawanie głosu)

Czas przeprowadzania badania: od 48 godzin do 6 tygodni 
po wypisie, badania comiesięczne

Badane czynniki i pytania:

1. Szacunek ze strony personelu pielęgniarskiego: During 
this hospital stay, how often did nurses treat you with 
courtesy and respect?

2. Aktywne słuchanie przez personel pielęgniarski: During 
this hospital stay, how often did nurses listen carefully 
to you?

3. Zrozumiałość komunikacji ze strony personelu pielę-
gniarskiego: During this hospital stay, how often did 
nurses explain things in a way you could understand?

4. Responsywność personelu pielęgniarskiego: During 
this hospital stay, after you pressed the call button, 
how often did you get help as soon as you wanted it?

5. Szacunek ze strony personelu lekarskiego: During this 
hospital stay, how often did doctors treat you with 
courtesy and respect?

6. Aktywne słuchanie przez personel lekarski: During this 
hospital stay, how often did doctors listen carefully 
to you?

7. Zrozumiałość komunikacji ze strony personelu lekarskiego: 
During this hospital stay, how often did doctors 
explain things in a way you could understand?

8. Czystość bezpośredniego otoczenia: During this 
hospital stay, how often were your room and bathroom 
kept clean?

9. Cisza w nocy: During this hospital stay, how often 
was the area around your room quiet at night?

10. Wsparcie fizyczne i w potrzebach fizjologicznych:  
How often did you get help in getting to the bathroom 
or in using a bedpan as soon as you wanted?

11. Kontrola poziomu bólu: During this hospital stay, 
how often was your pain well controlled?

12. Zaangażowanie personelu w zarządzanie bólem: 
During this hospital stay, how often did the hospital staff 
do everything they could to help you with your pain?

13.  Komunikacja związana z celem podawania leków: 
Before giving you any new medicine, how often did 
hospital staff tell you what the medicine was for?

14.  Komunikacja związana z możliwymi skutkami ubocznymi 
leków: Before giving you any new medicine, how often 
did hospital staff describe possible side effects in 
a way you could understand?

15.  Zainteresowanie potrzebami odnośnie wsparcia po 
hospitalizacji: During this hospital stay, did doctors, 
nurses or other hospital staff talk with you about 
whether you would have the help you needed when 
you left the hospital?

16.  Informacje pisemne o tym, na jakie symptomy zwracać 
uwagę w okresie po hospitalizacji: During this hospital 
stay, did you get information in writing about what symp-
toms or health problems to look out for after you left 
the hospital?

17.  Ogólna ocena doświadczeń ze szpitalem: Using any 
number from 0 to 10, where 0 is the worst hospital 
possible and 10 is the best hospital possible, what 
number would you use to rate this hospital during 
your stay?

18.  Skłonność do polecania szpitala: Would you recom-
mend this hospital to your friends and family?

PPE-15 – Picker Patient Experience Questionnaire

Pochodzenie: kwestionariusz został opracowany w Wielkiej 
Brytanii przez Picker Institute i ogłoszony w 2002 roku

Zastosowanie: pomyślany jako wzorcowe, darmowe narzę-
dzie badawcze dla badania doświadczeń w lecznictwie szpi-
talnym (zarówno w ramach przyjęć planowych, jak i nagłych)

Metody badawcze: ankieta pocztowa

Czas przeprowadzania badania: w ciągu 1 miesiąca  
od wypisu

Badane czynniki i pytania:

1. Udzielanie zrozumiałych odpowiedzi na pytania przez 
personel lekarski: When you had important questions 
to ask a doctor, did you get answers that you could 
understand?

2. Udzielanie zrozumiałych odpowiedzi na pytania przez 
personel pielęgniarski: When you had important 
questions to ask a nurse, did you get answers that you 
could understand?

3. Spójność komunikacji ze strony personelu: Sometimes  
in a hospital, one doctor or nurse will say one thing  
and another will say something quite different.  
Did this happen to you?

4. Zainteresowanie obawami, lękiem lub strachem 
pacjenta ze strony lekarzy: If you had any anxieties or 
fears about your condition or treatment, did a doctor 
discuss them with you?

5. Podmiotowość i szacunek w komunikacji z lekarzami:  
Did doctors talk in front of you as if you weren’t there?

6. Włączenie do decyzji o leczeniu: Did you want to be 
more involved in decisions made about your care and 
treatment?

7. Traktowanie z szacunkiem: Overall, did you feel you 
were treated with respect & dignity while you were 
in hospital?

8. Zainteresowanie obawami, lękiem lub strachem 
pacjenta ze strony personelu pielęgniarskiego: If you 
had any anxieties or fears about your condition or 
treatment, did a nurse discuss them with you?

9. Dostępność wsparcia emocjonalnego: Did you find 
someone on the hospital staff to talk to about your 
concerns? 

10. Zaangażowanie personelu w zarządzanie bólem:  
Do you think the hospital staff did everything they 
could to help control your pain?

11. Poświęcenie czasu bliskim pacjenta przez lekarzy:  
If your family or someone else close to you wanted to talk 
to a doctor, did they have enough opportunity to do so?

12. Przekazanie bliskim pacjenta informacji niezbędnych 
do opieki nad nim: Did the doctors or nurses give your 
family or someone close to you all the information 
they needed to help you recover?

13. Zrozumiała komunikacja o powodach przepisania leków 
w okresie po hospitalizacji: Did a member of staff 
explain the purpose of the medicines you were to take 
at home in a way you could understand?

14. Komunikacja związana z możliwymi skutkami ubocz-
nymi leków w okresie po hospitalizacji: Did a member 
of staff tell you about medication side effects to watch 
for when you went home?

15. Informacje o tym, na jakie symptomy zwracać uwagę 
w okresie po hospitalizacji: Did someone tell you about 
danger signals regarding your illness or treatment to 
watch for after you went home?Źródło: opracowanie własne Siemens Healthineers na podstawie: M. Beattie et al., Instruments to measure patient 

experience of healthcare quality in hospitals: a systematic review, Systematic Reviews, 4:97, 2015; C. Jenkinson et al.,  
The Picker Patient Experience Questionnaire: development and validation using data from in-patient surveys in five countries, 
International Journal for Quality in Health Care 2002, Vol. 14, No. 5: 353-358; https://www.hcahpsonline.org/

Zrozumienie doświadczeń pacjenta wymaga narzędzi badawczych. Ich rolą jest 
nie tylko poznanie, jakie są jasne i ciemne punkty doświadczeń, ale także ocena, 
jak zmieniają się one w reakcji na przeprowadzane interwencje. Istotnym 
aspektem jest także wykorzystanie wyników do oceny świadczeniodawców  
(np. w ramach polityki refundacyjnej) oraz wsparcie pacjenta w jego wyborach 
(np. poprzez publikację wyników w ogólnodostępnych bazach danych 
o świadczeniodawcach). Stąd też jedną z kluczowych decyzji po stronie systemu 
opieki zdrowotnej jest zapewnienie jednolitego, spójnego procesu badania 
doświadczeń pacjenta. Rozwiązania te funkcjonują na wielu rynkach opieki 
zdrowotnej, w tym m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Szwecji czy Norwegii.  
Warto przeanalizować te rozwiązania na dwóch przykładach skoncentrowanych 
na dorosłych pacjentach w lecznictwie szpitalnym: badaniu HCAHPS oraz PPE-15.

Czym są doświadczenia pacjenta?

Ramy badania doświadczeń pacjenta
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Pacjenci i placówki dające doskonałe doświadczenia 
dzielą się opinią, co jest ważne

W ramach projektu badawczego zebrano opinie 1478 osób 
z 19 krajów – przede wszystkim profesjonalistów zajmują-
cych się doświadczeniami pacjenta (w tym przedstawicieli 
blisko 300 placówek o wyróżniających się wynikach w bada- 
niu HCAHPS), ale także 175 pacjentów i ich bliskich. Kluczo- 
wym pytaniem badawczym było to, jakie czynniki w naj- 
większym stopniu kształtują doświadczenia pacjenta w szpi-
talu. Analizę czynników o największej wadze przeprowa-
dzono w oparciu o opinie placówek o wyjątkowych wyni-
kach oraz użytkowników usług.

Wiele z czynników kluczowych dla skutecznego zarządzania 
doświadczeniami pacjenta dotyczy samej placówki i jej 
organizacji. Oddziałują one od pierwszych kroków pacjenta 
w szpitalu. Są to zarówno kwestie kultury organizacyjnej 
(dobrostan personelu, zaangażowanie kierownictwa), 
jak i kwestie otoczenia (czystość, hałas, nawigacja) i procesów 
(w tym wypisu). Wiele jednak odnosi się do procesu leczenia 
pacjenta wykraczającego poza sam pobyt w szpitalu.

Zaangażuj pacjenta i jego bliskich, aby zarządzić 
oczekiwaniami wobec hospitalizacji

Kontinuum opieki zaczyna się zaangażowaniem pacjenta 
i jego bliskich, zanim udadzą się do szpitala. Świadczenio-
dawcy podkreślają wagę skuteczności komunikacji z użyt-
kownikami usług – mówienia językiem, który jest zrozu-
miały, dostosowany do potrzeb i możliwie pozbawiony 
żargonu medycznego. Jednoznacznie wskazują także na 
potrzebę partnerskiego traktowania pacjentów, przejawia-
jącą się m.in. otwartością na dialog i zapewnieniem prze-
strzeni na zadawanie pytań. Nie mniej istotne jest partner-
stwo z bliskimi pacjenta, mającymi kluczowe znaczenie dla 
realizacji zaleceń i unikania powtórnych przyjęć do szpitala.

Poprawa doświadczeń pacjenta jest jednym z trzech priorytetów (obok zaangażowania 
pracowników oraz zarządzania kosztami), na których skupiają się świadczeniodawcy 
z rozwiniętych rynków – dowodzi tego raport Beryl Institute The State of Patient 
Experience 2017: A Return to Purpose. Stąd globalnie coraz istotniejsze jest pytanie nie 
o to, czy inwestować w Patient Experience, ale jakie praktyki pozwolą osiągnąć sukces 
w tym obszarze. Próbą odpowiedzi na to pytanie – w kontekście lecznictwa szpitalnego 
– było wspólne badanie Siemens Healthineers i Beryl Institute A blueprint for setting up 
an impactful patient experience program.

Optymalizacja doświadczeń diagnostycznych pozwala 
na lepsze decyzje w leczeniu

Praca zespołowa jest postrzegana jako warunek konieczny  
do wykonywania badań diagnostycznych z zachowaniem 
empatii i wysokiej wydajności. Mogą być one wspierane 
przez przyjazne pacjentom technologie, podnoszące 
zarówno poziom komfortu, jak i sprawność procesową. 
Pozwala to ograniczyć poziom lęku i zmniejszyć liczbę nieod-
bytych wizyt lub niezakończonych procedur. Świadczenio-
dawcy z rozwiniętych rynków podnoszą także kwestię 
dostępu do usług, rozumianą w tym przypadku m.in. jako 
udostępnianie badań w miejscu świadczenia opieki (point-
-of-care testing) lub teleradiologię.

Dostarcz rezultaty, które cenią pacjenci

Spójne, dobre doświadczenia w kontinuum opieki zdrowot- 
nej wymagają koordynacji wszystkich punktów styku 
pacjenta z systemem – bez strat informacji przy przejściach 
pomiędzy jego elementami i z daleko idącą redukcją marno-
trawstwa i działań nieprzynoszących wartości dodanej. 
Nie mniej ważne jest właściwe – tj. skuteczne i odpowie-
dzialne – zarządzanie bólem podczas diagnozy i leczenia 
oraz obecność przejrzystych i widocznych dla pacjenta 
praktyk związanych z bezpieczeństwem i jakością. Wszystko 
to przekłada się na ostateczny cel pacjenta – wynik leczenia.

Utrzymaj lojalność po opuszczeniu placówki

Podstawą do budowy dobrych doświadczeń jest zaangażowa- 
nie personelu. Lojalność zaczyna się wraz z pierwszym kon- 
taktem ze świadczeniodawcą i jest pochodną wszystkich inte-
rakcji ze szpitalem. Punktem odniesienia będą zawsze dotych-
czasowe zetknięcia ze świadczeniodawcą, dlatego tak ważne 
jest utrzymanie kontaktu i wsparcie pacjenta w dbaniu o zdrowie 
po opuszczeniu szpitala – m.in. dostęp do rekordów medycz-
nych, zintegrowane plany leczenia, edukacja zdrowotna czy 
zrozumiałe informowanie o lekach, które musi przyjmować.

Źródło: Siemens Healthineers, A blueprint for setting up an impactful 
patient experience program. A paper on ‘Improving patient experience’ 
with an introduction by Jason A. Wolf, PhD, CPXP, 2019
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2. Ocena doświadczeń pacjenta Doświadczenia pacjenta są złożonym obszarem, w którym 
zderza się to, co obiektywne (to, co rzeczywiście stało się  
na styku pacjent/opiekun i system opieki zdrowotnej),  
oraz to, co subiektywne (to, co pacjent/opiekun spostrzegł, 
zrozumiał i zapamiętał, przefiltrowane przez jego nastawienie, 
cele, oczekiwania i system wartości). Ich „produktem 
końcowym” jest czysto subiektywna satysfakcja pacjenta 
z usług opieki zdrowotnej.

Zderzenie tych różnych perspektyw prowadzi nierzadko  
do paradoksów. Jednym z nich jest rozdźwięk pomiędzy tym, 
jak użytkownicy usług zdrowotnych oceniają system opieki  
jako całość (powielając negatywne opinie społeczne oraz 
dyskurs medialny), a jakie są ich indywidualne doświadczenia  
z ostatniej interakcji ze świadczeniodawcą, oceniane w ramach 
badania ilościowego (zazwyczaj umiarkowanie dobre, jeżeli 
chodzi o całość doświadczeń i większość ich czynników).  
Te ostatnie natomiast (być może efekt obniżonych oczekiwań  
i rezygnacji) kontrastują z dramatycznymi opowieściami,  
które wyrzucają z siebie pacjenci i opiekunowie, gdy dać im 
czas i możliwość opowiedzenia o swoich doświadczeniach  
ze służbą zdrowia w ramach badania jakościowego.
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Ocena doświadczeń pacjenta

Punkt wyjścia: opinie o służbie zdrowia

bardzo dobra dobra ani dobra, ani zła zła nie wiembardzo zła

Doświadczenia z opieką zdrowotną opisywane w wywiadach pogłębionych

Ogólna ocena opieki zdrowotnej w Polsce

Pacjent lub jego opiekun, który trafia do organizacji świad-
czeniodawcy, to w polskich realiach zwykle użytkownik 
uprzedzony do całego systemu ochrony zdrowia. Jedynie 
18% badanych pozytywnie ocenia opiekę zdrowotną 
w Polsce, z czego tylko 2% bardzo pozytywnie. Aż 39% 
uważa, że opieka zdrowotna jest zła lub bardzo zła. Tym- 
czasem oceny całokształtu doświadczeń i ich poszczegól-
nych wymiarów z ostatniej interakcji ze świadczeniodawcą, 
które zebrano w ramach badania ilościowego, są znacznie 
lepsze (choć wskazują na liczne obszary wymagające 
poprawy).

Nie jest to jedyny dysonans wśród wyników niniejszego 
badania – badanie jakościowe przynosi bardzo negatywny 
obraz doświadczeń w ochronie zdrowia. Pacjenci i opieku-
nowie w wywiadach pogłębionych bardzo silnie koncentro-
wali się na tym, co w leczeniu wydarzyło się złego, wska-
zując na bardzo negatywne przykłady doświadczeń, jeżeli 

Doświadczenia pacjenta są indywidualne i niepowtarzalne – dotyczą 
konkretnego pacjenta i jego bliskich w danej organizacji świadczenio-
dawcy. Na to, co spostrzeżone, zrozumiane i zapamiętane, nakłada się 
jednak to, co użytkownik usług sądzi o systemie ochrony zdrowia jako 
całości. A to, jak pokazuje całe niniejsze badanie, zwykle odstaje 
negatywnie od jego indywidualnych doświadczeń.

chodzi o dostęp do usług, przebieg leczenia, jakość inte-
rakcji z personelem, jak i ich dobrostan jako pacjentów. 
W wywiadach pojawiało się bardzo niewiele dobrych przy-
kładów – respondenci usilnie drążyli negatywne aspekty 
swoich doświadczeń i odchodzili od ostatniej interakcji ze 
świadczeniodawcą, wracając pamięcią do wszystkich złych 
momentów leczenia, jakie mieli w ostatnich latach. 
Obrazem tego są cytaty wykorzystane w niniejszym 
raporcie, uzupełniające oceny z badania ilościowego.

Pacjenci zapewne w podobny sposób podejmują tematy 
zdrowotne w gronie znajomych, przyjaciół i rodziny. W połą- 
czeniu z dominującym, negatywnym dyskursem medialnym 
prowadzi to do nieco rozdwojonego obrazu systemu ochrony 
zdrowia w Polsce: bardzo negatywnego, gdy pacjenci mówią 
o systemie w ogóle, oraz umiarkowanie pozytywnego, gdy 
mają w obiektywny sposób, w zamkniętych pytaniach, ocenić 
swoją ostatnią interakcję ze świadczeniodawcą.

n=1872 (badanie ilościowe) / n=20 (badanie jakościowe)
Źródło (dane i komentarze): Siemens Healthineers na podstawie badania 4p
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METODOLOGIA BADANIA

Ocena doświadczeń pacjenta

Obszary, wymiary i czynniki doświadczeń

Źródło: Siemens Healthineers (A) personel administracyjny (P) personel pielęgniarski (L) personel lekarski

Zapewnienie 
dobrostanu 
psychicznego

Koordynacja 
i bezpieczeństwo

Komunikacja 
i edukacja

Podmiotowość 
pacjenta

Efektywność

Dobrostan
pacjenta

Niezawodność 
systemu

Zaangażowanie
pacjenta

Dostęp do usług 
i zasobów

Szacunek 
i poszanowanie 
godności

Otoczenie i komfort

Zapewnienie 
dobrostanu 
fizycznego

Satysfakcja

Lecznictwo otwarte Lecznictwo szpitalne

Obszary i wymiary doświadczeń pacjenta ujęte w badaniu

Zapewnienie 
dobrostanu psychicznego

• Zainteresowanie personelu stanem 
emocjonalnym (P/L)

• Wsparcie emocjonalne ze strony 
personelu (P/L)

• Umożliwienie wsparcia ze strony 
bliskich osób

Zapewnienie 
dobrostanu fizycznego

• Zainteresowanie personelu 
poziomem bólu (P/L)

• Kontrola poziomu bólu
• Wsparcie fizyczne i w potrzebach 

fizjologicznych

Otoczenie 
i komfort

• Łatwość poruszania się po placówce
• Komfort placówki
• Czystość placówki
• Warunki snu (szpitale)
• Jakość wyżywienia (szpitale)

Dobrostan pacjenta

Komunikacja 
i edukacja

• Zrozumiałość informacji otrzymy-
wanych od personelu (A/P/L)

• Spójność informacji otrzymywa-
nych od personelu

• Uzyskanie zrozumiałych wskazówek 
odnośnie dbania o zdrowie

Podmiotowość 
pacjenta

• Słuchanie z uwagą przez personel 
(A/P/L)

• Możliwość swobodnego zadawania 
pytań i zgłaszania wątpliwości 
personelowi (A/P/L)

• Uwzględnienie zdania, preferencji 
i sytuacji pacjenta w decyzjach

Szacunek 
i poszanowanie godności

• Traktowanie z szacunkiem przez 
personel (A/P/L)

• Zapewnienie prywatności podczas 
rozmów o zdrowiu

• Zapewnienie prywatności podczas 
procedur medycznych i pobytu

Zaangażowanie pacjenta

Koordynacja i bezpieczeństwo

• Przejrzysty plan przebiegu procedur 
administracyjnych i medycznych

• Zrozumiałe informowanie  
o ryzykach związanych z lekami

• Zrozumiałe informowanie  
o ryzykach związanych z procedu-
rami medycznymi

Efektywność

• Sprawność przeprowadzania 
procedur administracyjnych 
i medycznych

• Wynik leczenia
• Uzyskanie zrozumiałych wytycznych 

odnośnie dalszego leczenia

Dostęp do usług i zasobów

• Czas oczekiwania na przyjęcie 
lub konsultację

• Poświęcenie odpowiedniej ilości 
czasu przez personel (A/P/L)

• Użycie nowoczesnych urządzeń 
medycznych

Niezawodność systemu

Czynniki doświadczeń pacjenta ujęte w badaniu
Aby w pełni ująć doświadczenia związane z korzystaniem z usług ochrony 
zdrowia, w niniejszym badaniu wyróżniliśmy 29 czynników doświadczeń, które 
składają się na to, co spostrzeżone, zrozumiane i zapamiętane przez pacjenta 
i opiekuna. Większość z nich (27) była wspólna dla lecznictwa otwartego 
(Podstawowa Opieka Zdrowotna i Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna) 
i szpitalnego. Dwa: warunki snu i jakość wyżywienia, dotyczyły wyłącznie 
lecznictwa szpitalnego. Czynniki zostały pogrupowane w dziewięć wymiarów 
doświadczeń. Te z kolei składają się na trzy obszary doświadczeń: niezawodność 
systemu, zaangażowanie pacjenta oraz dobrostan pacjenta. Opisując wyniki 
badania, posługujemy się terminem „doświadczenia pacjenta”. Pod tym pojęciem 
rozumiemy doświadczenia wszystkich grup objętych badaniem – pacjentów  
oraz opiekunów pacjentów niepełnoletnich i niesamodzielnych osób dorosłych.
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Jak interpretowaliśmy oceny doświadczeń?

Ocena doświadczeń pacjenta

Ogólna ocena doświadczeń

Najwięcej ocen całokształtu doświadczeń (38-39%) wskazy-
wało na umiarkowaną satysfakcję – są to te ścieżki pacjenta, 
na których nie stało się nic, co zostałoby odebrane jako 
istotnie negatywne, jednak czegoś zabrakło do pełnej 
doskonałości usługi.

Nie brakuje doświadczeń negatywnych. Najmniej jest ich 
w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, gdzie niezadowole-
niem skończyło się 25% ścieżek pacjenta. W przypadku 
Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej złych doświadczeń 
było nieco więcej, bo 29%. W obu przypadkach istotnie 
lepsze doświadczenia dostarczali pacjentom świadczenio-
dawcy prywatni.

Biorąc po uwagę całość doświadczeń pacjentów i opiekunów z ostatniej 
interakcji ze świadczeniodawcą, w pełni usatysfakcjonowanych usługami 
było 37% użytkowników przychodni POZ, 32% przychodni AOS i 26% szpitali. 
To wyraźnie lepsze oceny w porównaniu z opiniami pacjentów o całości 
systemu ochrony zdrowia (18% pozytywnych). Wciąż jednak trudno mówić 
o zadowalającym obrazie doświadczeń polskiego pacjenta i jego opiekuna.

Znacząco niższy poziom satysfakcji z usług miał miejsce 
w szpitalach – aż 36% ocen ogólnego doświadczenia można 
interpretować jako negatywne. Doświadczenia jednak 
różnią się zasadniczo w zależności od typu placówki. O ile 
w ogólnoprofilowych szpitalach miejskich i powiatowych 
niezadowolonych pacjentów było aż 42%, to w szpitalach 
klinicznych tylko 14%. Tam też znacznie więcej (44%) było 
pacjentów, którzy wyszli ze szpitala w pełni usatysfakcjono-
wani jakością usługi (22% w szpitalach miejskich i powiato-
wych, 24% w wojewódzkich i specjalistycznych).

Doświadczenia pacjenta w niniejszym raporcie są anali-
zowane na trzech poziomach: 3 obszarów, składających 
się z 9 wymiarów, które łącznie grupują 29 czynników 
doświadczeń (27 w lecznictwie otwartym). Badanie 
ankietowe odbywało się na poziomie 29 (27) czyn-
ników doświadczeń, rozbitych (gdy było to celowe) na 
poszczególne grupy personelu, z którym wiązało się 
dane doświadczenie. Była to np. kwestia poświęcenia 
czasu przez personel, dla której pytanie w wersji dla 
pacjenta brzmiało: Czy miał(a) Pan / Pani poczucie, że 
pracownicy przychodni/szpitala poświęcili Panu / Pani 
wystarczającą ilość czasu? Proszę ocenić [lekarzy / 
personel pielęgniarski / personel administracyjny]. 
Respondenci oceniali swoje doświadczenia na pięcio-
stopniowej skali: zdecydowanie nie / raczej nie / raczej 
tak / zdecydowanie tak / nie wiem, trudno powiedzieć. 
W każdym przypadku, gdy dany czynnik był adekwatny 
tylko dla części użytkowników usług (np. zarządzanie 
bólem czy wsparcie fizyczne), respondentowi dawano 
możliwość odpowiedzi „nie dotyczy”, „nie było takiej 
sytuacji” lub równoważnej. Odpowiedzi te zostały wyłą-
czone z analiz, tj. zawsze pokazywane są doświadczenia 
tej grupy osób, której dany czynnik dotyczył.

Na podstawie odpowiedzi wyliczano średnie oceny 
czynnika dla całości personelu (gdy pytanie dotyczyło 
jednej jego grup), następnie wymiaru (w tym wypadku 
Dostęp do usług i zasobów) i obszaru (w tym wypadku 
Niezawodność systemu).

W ślad za metodologią Net Promoter Score uznaliśmy, 
że tylko jednoznacznie pozytywne oceny są oznaką 
prawdziwie dobrego doświadczenia i tylko one mogą 
się przyczynić do pozyskania przez świadczeniodawcę 
lojalnego klienta, będącego jego ambasadorem. Oceny 
„raczej pozytywne” traktowaliśmy więc w analizach 
jako neutralne.

n=1872 (691 POZ / 650 AOS / 531 lecznictwo szpitalne)
Oceniano wg skali od 0 do 10, gdzie 0 jest najniższą możliwą oceną, 
a 10 jest najwyższą możliwą oceną.
Źródło: Siemens Healthineers na podstawie badania 4p

Ocena całości doświadczeń pacjenta z ostatniej interakcji ze świadczeniodawcą

0 42 6 91 5 83 7 10

AOS SzpitalPOZ

Pełna 
satysfakcja
(9-10)

Umiarkowana
satysfakcja
(7-8)

Niezadowolenie
(0-6)

38%

25%

37%
Pełna 
satysfakcja
(9-10)

Umiarkowana
satysfakcja
(7-8)

Niezadowolenie
(0-6)

39%

29%

32%
Pełna 
satysfakcja
(9-10)

Umiarkowana
satysfakcja
(7-8)

Niezadowolenie
(0-6)

38%

36%

26%

ocena zdecydowanie pozytywna
doskonałe doświadczenia, w pełni spełniające 
lub przekraczające oczekiwania

ocena raczej pozytywna
neutralne doświadczenia, akceptowalne, 
ale nie wszystko poszło tak jak powinno

ocena zdecydowanie negatywna

ocena raczej negatywna
złe doświadczenia, stało się coś negatywnego  
i zostało to dostrzeżone przez użytkownika usługi

trudno powiedzieć
miara zdolności respondenta do oceny czynnika 
(max 12%, średnio 4,2%)
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Poczucie niezawodności systemu ochrony zdrowia jest 
podkopywane przez utrudniony dostęp do usług 

Pacjenci i opiekunowie dość chłodno oceniają doświad-
czenia związane z dostępem do usług i zasobów ochrony 
zdrowia. Tylko 28-29% użytkowników usług uznało je za 
w pełni satysfakcjonujące. Negatywne doświadczenia 
w tym zakresie miał co czwarty-piąty z nich, przede 
wszystkim ze względu na czas oczekiwania na usługę. 
Z drugiej strony – po jej rozpoczęciu doceniany jest stosun-
kowo dobry dostęp do personelu i jego czasu. 

Więcej złych doświadczeń wiąże się z kwestiami koordynacji 
i bezpieczeństwa – w szpitalach miało je 30% pacjentów 
i opiekunów, w przychodniach – 23%. Wynikają one głównie 
z braku zrozumiałej informacji o ryzykach zdrowotnych prze-
pisywanych lub podawanych leków oraz realizowanych 
procedur. W szpitalach częstym problemem jest także 
nieprzejrzysty plan procedur administracyjnych i medycznych.

W obszarze niezawodności najlepiej oceniona została efek-
tywność usług – wiąże się z nią najmniej złych doświadczeń 
(14% w lecznictwie otwartym i 19% w szpitalnym) i najwię- 
cej doskonałych (34% i 38%). Buduje je przede wszystkim 
wynik leczenia, jak również dobre przygotowanie do dalszych 
etapów leczenia (co nie oznacza, że ich realizacja jest prosta).

Użytkownicy doceniają komunikację i okazywany 
szacunek, jednak brakuje podmiotowości

Pacjenci i ich opiekunowie pozytywnie oceniają poziom 
komunikacji i edukacji ze strony personelu. Doskonałe 
doświadczenia miało pod tym względem 36% użytkow-
ników w lecznictwie otwartym oraz 32% w szpitalach. 
Szczególnie dobre oceny wiążą się z edukacją zdrowotną,  
tj. uzyskaniem zrozumiałych wskazówek odnośnie dbania 
o zdrowie. Pozytywnie oceniana jest zazwyczaj także jakość 
komunikacji z personelem, choć w szpitalach nie brakowało 
pod tym względem i złych doświadczeń.

Ocena doświadczeń pacjenta

Obszary doświadczeń

Pacjenci i opiekunowie, oceniając poszczególne czynniki swoich doświadczeń 
z opieką zdrowotną, mówili najczęściej, że były one raczej pozytywne. Czy to 
jednak na pewno satysfakcjonująca ocena? Niekoniecznie – bo oznacza często,  
że „jakoś to było”, że nie stało się nic złego, ale też raczej nic pacjenta nie 
zachwyciło. Tymczasem koncepcja Patient Experience podkreśla, że ambicją 
systemu ochrony zdrowia i świadczeniodawców powinno być dostarczanie 
doskonałych doświadczeń. Tych jednak, w zależności od wymiaru, było  
jedynie 28-43%.

Częściej pojawiają się problemy z podmiotowością pacjenta 
i opiekuna (odpowiednio 16% i 24% złych doświadczeń). Użyt-
kownicy usług zdrowotnych zbyt często czują, że ich głos nie 
jest uwzględniany w istotnych dla nich decyzjach. W szpitalach 
brakuje im także swobody zadawania pytań i zgłaszania wątpli-
wości oraz słuchania z uwagą tego przez personel.

Najwięcej doskonałych (i najmniej złych) doświadczeń zwią-
zanych z zaangażowaniem wynika z szacunku okazywanego 
przez personel i poszanowania godności (43% w lecznictwie 
otwartym i 35% w szpitalnym). W szpitalach jednak część 
pacjentów wskazuje na brak prywatności, zarówno podczas 
rozmów o zdrowiu, jak i w czasie procedur.

Walka z bólem jest zwykle skuteczna, ale brakuje 
empatii i troski o warunki leczenia

Świadczeniodawcy odpowiadają (w większym lub mniej-
szym stopniu) na potrzeby pacjenta związane z zapewnie-
niem dobrostanu fizycznego – tam, gdzie była taka potrzeba, 
jedna trzecia doświadczeń była doskonała. Wciąż jednak 
co piąty (18-19%) użytkownik usług był pozostawiony bez 
niezbędnej pomocy personelu. Rzadziej wynikało to ze zbyt 
słabej kontroli bólu, częściej zaś z braku wsparcia fizycznego 
przy poruszaniu się lub w potrzebach fizjologicznych.

Więcej negatywnych doświadczeń wiąże się z dobrostanem 
psychicznym, szczególnie w szpitalach (26%). Brakuje 
przede wszystkim empatii i wsparcia w radzeniu sobie 
z lękiem, strachem lub niepewnością związaną z leczeniem. 

Źródłem złych doświadczeń szpitalnych (ale już nie w lecznic-
twie otwartym) są także warunki, w których odbywa się 
leczenie (25% negatywnych ocen). Wpływa na to komfort 
placówki, warunki snu i, przede wszystkim, jakość wyżywienia.

n=1872 (1341 lecznictwo otwarte / 531 lecznictwo szpitalne)
Ocena doświadczeń – średnia ocena czynników składających się 
na dany wymiar / obszar. Pokazano tylko te odpowiedzi, w których  
dana sytuacja miała miejsce / zastosowanie.
Źródło: Siemens Healthineers na podstawie badania 4p

Średnia ocena doświadczeń pacjenta wg obszaru i wymiaru

zdecydowanie pozytywna

raczej negatywna

zdecydowanie negatywna

Niezawodność  
systemu

19% 31%Lecznictwo otwarte

24% 31%Lecznictwo szpitalne

Koordynacja 
i bezpieczeństwo

23% 30%Lecznictwo otwarte

30% 28%Lecznictwo szpitalne

Zaangażowanie 
pacjenta

12% 38%Lecznictwo otwarte

20% 32%Lecznictwo szpitalne

Podmiotowość 
pacjenta

16% 35%Lecznictwo otwarte

24% 28%Lecznictwo szpitalne

Dobrostan 
pacjenta

15% 36%Lecznictwo otwarte

23% 31%Lecznictwo szpitalne

Zapewnienie 
dobrostanu 
psychicznego

21% 30%Lecznictwo otwarte

26% 28%Lecznictwo szpitalne

Dostęp 
do usług 
i zasobów

21% 29%Lecznictwo otwarte

24% 28%Lecznictwo szpitalne

Efektywność 
14% 34%Lecznictwo otwarte

19% 38%Lecznictwo szpitalne

Komunikacja 
i edukacja

12% 36%Lecznictwo otwarte

18% 32%Lecznictwo szpitalne

Szacunek 
i poszanowanie 
godności

8% 43%Lecznictwo otwarte

18% 35%Lecznictwo szpitalne

Zapewnienie 
dobrostanu 
fizycznego

19% 33%Lecznictwo otwarte

18% 35%Lecznictwo szpitalne

Otoczenie 
i komfort

12% 38%Lecznictwo otwarte

25% 29%Lecznictwo szpitalne
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Ocena doświadczeń pacjenta

Niezawodność systemu: dostęp do usług i zasobów

Ocena doświadczeń pacjenta – dostęp do usług i zasobów

n=1872 (1341 lecznictwo otwarte / 531 lecznictwo szpitalne)
Pokazano tylko te odpowiedzi, w których dana sytuacja miała miejsce / zastosowanie.
Źródło (dane i komentarze użytkowników usług): Siemens Healthineers na podstawie badania 4p

Trzech na dziesięciu pacjentów czeka zbyt długo 
w stosunku do potrzeb zdrowotnych

Czas oczekiwania na termin usługi zdrowotnej w stosunku 
do potrzeb oceniło negatywnie 28% pacjentów i opiekunów 
w lecznictwie otwartym, przy czym częściej zdarzało się to 
w AOS. W lecznictwie szpitalnym złych doświadczeń wyni-
kających z czasu oczekiwania na przyjęcie było 30%, przy 
większej liczbie złych ocen w szpitalach klinicznych. Opinie 
o niebezpiecznie długim czasie oczekiwania wielokrotnie 
powtarzały się w wywiadach pogłębionych, często w powią-
zaniu z brakiem zrozumienia lub akceptacji zasad stojących 
za systemem skierowań w publicznym systemie ochrony 
zdrowia.

Poszedłem do lekarza rodzinnego. Zrobił EKG i mówi – 
jest arytmia. Skierował do szpitala [...]. Tam w przy-
chodni zrobili badania. Ale na kardiowersję potrzebne 
jest skierowanie od kardiologa. Więc wracam do 
lekarza pierwszego kontaktu, żeby dostać skierowanie 
do kardiologa. I teraz sprawdzam, gdzie najszybciej 
mogę dostać wizytę. Cztery miesiące w placówce 
publicznej. Idę do kardiologa prywatnego i on od razu 
wystawia skierowanie do szpitala. Summa summarum 
ten cały system jest absurdalny.

Persona „Zamożny i wymagający”, Warszawa

Pacjenci i ich opiekunowie wielokrotnie wskazywali w wywia- 
dach także na konieczność uciekania się do różnych sposobów 
na obejście kolejek w publicznych placówkach – od wykorzy-
stania znajomości po symulację ostrych objawów.

Szukałam lekarza. Dzwoniłam w czerwcu, a termin był 
na luty. Dobrze, że to była konsultacja, a nie problem. 
Ale mam wujka, który ma duże znajomości. Mówi: 
wyślij mi e-maila i zobaczymy, co się da zrobić. No i się 
udało. Ten sam lekarz przyjął mnie w październiku.

Persona „Ekspert zdrowotny”, Warszawa

Ogółem jednak pacjenci i ich opiekunowie zdają się być 
pogodzeni z niedomaganiami systemu – w ocenach czasu 
oczekiwania na termin usługi przeważały umiarkowanie 
dobre opinie. Jednoznacznie pozytywnych ocen było jednak 
tylko 24% w lecznictwie otwartym i 29% w szpitalnym.

Doświadczenia związane z dostępem do usług i zasobów ochrony zdrowia 
to zarówno długość oczekiwania na termin przyjęcia, jak i poświęcenie 
czasu przez personel oraz dostęp do technologii medycznych. Entuzjazmu 
wśród użytkowników usług nie ma – doskonałych doświadczeń jest stosun- 
kowo dużo wyłącznie pod względem czasu, jaki pacjentom i opiekunom 
poświęcają lekarze i pielęgniarki.

Personel zazwyczaj poświęca odpowiednią ilość czasu

Oceny związane z dostępem polepszają się w momencie 
realizacji usługi zdrowotnej. Personel poświęcił pacjentom 
i opiekunom w pełni wystarczającą ilość czasu w 38% przy-
padków w lecznictwie otwartym oraz w 33% w lecznictwie 
szpitalnym. Doświadczenia różnią się pomiędzy poszczegól-
nymi grupami personelu – stosunkowo najgorzej oceniono 
pod tym względem personel administracyjny, najlepiej 
zaś – lekarzy w lecznictwie otwartym oraz pielęgniarki 
w lecznictwie szpitalnym. 

Pacjenci w wywiadach często zwracali uwagę na różnice  
w poświęceniu czasu i uwagi przez lekarzy w usługach 
prywatnych i publicznych.

Byliśmy z dzieckiem u laryngologa. Wizyta na fundusz 
trwała 5 minut. Lekarz wyrabia się, bardzo szybko 
pisze, ale nie wiadomo co, nie ma czasu się zapytać. 
Poszliśmy do tego samego lekarza prywatnie – wizyta 
trwała pół godziny. Powiedział wszystko i jeszcze 
zapytał, czy mamy jeszcze jakieś pytania.

Persona „Zamożny i wymagający”, Radom

Pacjenci i opiekunowie mają wątpliwości,  
czy zastosowano najnowsze technologie

Choć technologie medyczne wydają się poza zasięgiem 
oceny przez użytkowników usług zdrowotnych, tylko 
12-13% badanych nie podjęło się stwierdzenia, czy wyko-
rzystany w ich diagnostyce i leczeniu sprzęt medyczny był 
nowoczesny. Oceny rzadko były w pełni pozytywnie – doty-
czyło to tylko 24% respondentów w lecznictwie otwartym 
i 21% w lecznictwie szpitalnym. Wydaje się, że te subiek-
tywne doświadczenia nie odzwierciedlają w pełni rzeczywi-
stości – jest to sygnał dla świadczeniodawców, by w więk-
szym stopniu podkreślać nowoczesność posiadanej floty 
sprzętowej w komunikacji skierowanej do pacjentów. 

zdecydowanie pozytywna

raczej negatywna

zdecydowanie negatywna

Poświęcenie odpowiedniej 
ilości czasu przez personel

Użycie nowoczesnych 
urządzeń medycznych

Czas oczekiwania na przyjęcie / 
konsultację

Personel administracyjny

Lecznictwo 
otwarte

31%

Lecznictwo 
szpitalne

25%

Lecznictwo 
otwarte

36%

Lecznictwo 
szpitalne

38%

Personel pielęgniarski

Lecznictwo 
otwarte

44%

Lecznictwo 
szpitalne

37%
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31%
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26%
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22%

33%
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szpitalne
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szpitalne

23%

24%

Lecznictwo 
otwarte

Lecznictwo 
otwarte

21%

21%

Lecznictwo 
szpitalne

Lecznictwo 
szpitalne
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Wyzwanie – oszczędności po stronie płatnika 
i dostępność zasobów ludzkich

W ciągu ostatnich 30 lat w Polsce wykształcił się dość 
niespotykany na świecie model dostarczania opieki zdro-
wotnej w ramach lecznictwa otwartego. W modelu tym 
pracodawcy wykupują abonamenty dla swoich pracow-
ników, które dają dostęp do szerokiej gamy konsultacji 
lekarskich i diagnostyki. Pracodawcy, mierząc się ze swoimi 
wyzwaniami, oczywiście chcieliby za niewielką miesięczną 
kwotę dostarczyć szeroki zakres usług swoim pracownikom, 
co miałoby zapewnić ich zadowolenie w obszarze opieki 
medycznej. Jednocześnie mocno negocjują, aby obniżać 
wysokość składki, bo bardzo liczą się z kosztami. W rezul-
tacie pakiety, które wykupują pracodawcy, i liczba usług 
medycznych, które są w stanie dostarczyć firmy medyczne, 
są niższe niż te oczekiwane przez pacjentów.

Dodatkowym wyzwaniem dla dostarczania usług medycz-
nych w Polsce jest niedobór lekarzy wielu specjalizacji. 
W Polsce jest dość niski poziom liczby lekarzy na 100 tysięcy 
mieszkańców, jeden z najniższych w porównaniu z innymi 
rozwiniętymi krajami. Wynika to z problemów z systemem 
kształcenia lekarzy, dużą skalą emigracji lekarzy do innych 
krajów oraz brakiem systemu pozyskiwania specjalistów 
z innych rynków, np. wschodnich.

Konieczne jest systemowe podejście do problemu

W takiej sytuacji niezwykle ważne jest, w jaki sposób firmy 
oferujące opiekę medyczną zarządzają dostępnością konsul-
tacji medycznych. Aby poprawić satysfakcję pacjentów 
w tym obszarze, LUX MED zdefiniował cały nowy program 
zarządzania dostępnością.

Zarządzić trzeba także zachowaniami pacjentów

Kluczowym elementem zarządzania dostępnością w LUX 
MED jest zadbanie, aby każda chwila lekarza w gabinecie 
była dobrze wykorzystana. Niestety pacjenci nierzadko nie 
pojawiają się na wizycie lub odwołują ją w ostatniej chwili. 
Aby nie pozwolić na utratę tego czasu, LUX MED wdrożył 
program dodatków, które znane są z innych branż, np. linii 
lotniczych. Do lekarzy specjalistów, u których pacjenci 
w dużym stopniu nie pojawiają się na wizytach, pozwala się 
zapisać więcej pacjentów na wizyty dodatkowe. W takiej 
sytuacji, gdy jakiś pacjent nie stawi się w umówionym 
terminie, inny korzysta ze zwolnionego czasu lekarza. 
W sytuacji, gdy pojawią się wszyscy pacjenci, lekarze są 
motywowani, aby przyjąć wszystkich, nawet po godzinach.

Sezonowość popytu wymaga elastycznego planowania 
dostępności usług

Wiele specjalizacji lekarskich ma pewną specyfikę działania 
i sezonowość, która może mieć cykle roczne, miesięczne 
czy tygodniowe. Dla przykładu, popyt na wizyty u lekarza 
alergologa zwiększa się znacząco w okresie wiosennym. 
Stąd niezwykle istotne jest odpowiednie udostępnianie 
terminów w tym czasie, odmienne od tego w okresie jesien-
no-zimowym. Inną sezonowość – miesięczną – ma specjali-
zacja medycyna pracy. Badania wstępne do pracy są skon-
centrowane w określonych dniach miesiąca, co wynika ze 
specyfiki rekrutacji i okresów rozpoczęcia pracy. Natomiast 
interna ma swoje specyficzne cykle tygodniowe. Wiele osób 
potrzebuje pilnego kontaktu z internistą na początku tygo-
dnia w celu wystawienia zwolnienia z pracy. To powoduje, 
że popyt na konsultacje w poniedziałki jest znacznie większy 
niż w inne dni tygodnia. 

Zbudowanie odpowiedniego systemu, który pozwoli zarzą-
dzać takimi sezonowościami w różnych cyklach, oraz odpo-
wiednia kalibracja tego systemu jest kluczowa, aby pacjenci 
mogli bez problemu zapisać się do lekarza, z którym potrze-
bują się skonsultować.

Źródło: Grupa LUX MED

Pierwszym jego elementem jest zwiększenie ilości czasu 
lekarza przypadającego na pacjenta, czyli mówiąc wprost: 
zatrudnienie dodatkowych lekarzy. Nie jest to proces łatwy 
ze względu na problemy strukturalne na rynku, ale rekru-
tacje są prowadzone intensywnie. Bardzo ważne w procesie 
rekrutacji jest skupienie się na kilku kluczowych specjaliza-
cjach. Pacjenci nie mówią bowiem o dostępności ogólnie, 
tylko mają problemy za zapisami do konkretnych specjali-
stów, takich jak okulista czy dermatolog, których mamy 
zdecydowanie za mało na rynku pracy.

W przypadku większego popytu od podaży bardzo ważne 
jest, aby pewne grupy pacjentów mogły korzystać z prefe-
rencyjnych terminów. Te w pierwszej kolejności są zarezer-
wowane dla pilnych sytuacji medycznych. System zbudo-
wany przez LUX MED gwarantuje, że osoby z zagrożeniem 
życia lub posiadające skierowania w trybie CITO mają naj- 
wyższy priorytet w dostępie do wszystkich usług LUX MED. 
Podobnie rozwiązana jest sytuacja z dziećmi do 3. roku 
życia. Mechanizmy LUX MED dają preferencje najmłodszym 
pacjentom, aby szybko zdiagnozować ich schorzenia 
i zapewnić jak najszybszy dostęp do specjalistów i tym 
samym pomóc dzieciom i uspokoić rodziców.

Niezwykle istotną funkcjonalnością systemu zarządzania 
dostępnością LUX MED jest gwarancja kontynuacji leczenia. 
Pacjent, który został skierowany przez lekarza na wizytę 
kontrolną, ma dostęp do specjalnej grupy terminów, które 
pozwalają na zapisanie się do danego specjalisty. Obecnie 
LUX MED gwarantuje już, że pacjent trafi do tego samego 
lekarza, który rozpoczął leczenie, co poprawia jego efektyw-
ność i skuteczność.

Nie ulega jednak wątpliwości, że są momenty, w których 
popyt na usługi znacznie przekracza podaż, którą dysponuje 
często nie tylko LUX MED, ale i cały rynek medyczny. W takiej 
sytuacji odpowiednie dysponowanie terminami staje się 
kluczowe. Gdy sezonowo potrzeby pacjentów rosną w okresie 
nasilonych infekcji, LUX MED dba o zaspokojenie pilnych 
potrzeb konsultacji z lekarzem internistą. To oznacza możli-
wość umówienia wizyty z wyprzedzeniem nie większym niż 
2 dni. Gdyby pozwolono zapisywać się z większym wyprze-
dzeniem, grafiki wypełnione by były wizytami kontrolnymi, 
które nie są tak pilne, jak nagłe zachorowania.

Zapewnienie ciągłej dostępności do każdej usługi w każdym 
mieście nie jest jednak możliwe dla pojedynczego świadcze-
niodawcy. Aby zwiększać poczucie bezpieczeństwa medycz-
nego pacjentów, LUX MED uzupełnia własną ofertę podzle-
ceniami w placówkach współpracujących lub refundacją 
usług wykonanych poza Grupą LUX MED.

Digitalizacja pozwala przenieść część popytu 
w alternatywne kanały usług

Wiele odpowiedzi na pytania dotyczące zdrowia można 
uzyskać także dzięki elektronicznym formom kontaktu 
z lekarzem, które są bardzo mocno rozwijane w LUX MED. 
W wielu przypadkach może to zastąpić standardową wizytę. 
Dodatkowo wiąże się z komfortem uzyskania odpowiedzi na 
pytania szybko i w dowolnym miejscu. Pacjentów LUX MED 
zachęca się do korzystania z trzech rodzajów elektronicz-
nego kontaktu z lekarzem:

• e-chaty z lekarzami internistami, pediatrami, endokryno-
logami, położną, pielęgniarką pediatryczną, fizjotera-
peutą: dzięki e-chatom możliwe jest uzyskanie porady 
medycznej i skierowania na niezbędne badania,  
co zwiększa efektywność planowanych konsultacji, 

• funkcja Zapytaj Lekarza pozwala na skonsultowanie 
dodatkowych kwestii z lekarzem, u którego było się 
ostatnio na wizycie, 

• e-recepta na leki wcześniej zaordynowane może być 
wystawiona przez lekarza LUX MED bez potrzeby konsul-
tacji: lekarz podejmuje decyzję na podstawie historii 
leczenia i wystawia receptę, a pacjent może wprost udać 
się do apteki, aby wykupić lek.

Ograniczenia związane z dostępem do usług medycznych dotyczą nie tylko 
publicznej, ale także prywatnej służby zdrowia. W dużym stopniu dotykają 
także sieci przychodni działających w oparciu o prywatne abonamenty 
medyczne, co wynika zarówno z ograniczonych budżetów płatników, jak 
i dostępności personelu medycznego na rynku pracy. Wyzwania te wymagają 
systemowego podejścia. Dlatego też Grupa LUX MED zdecydowała się na 
wdrożenie kompleksowego programu zarządzania dostępnością do usług 
medycznych, obejmującego politykę rekrutacji, zaawansowane systemy 
optymalizacji podaży usług i ich dopasowywania do popytu oraz rozwój 
alternatywnych, elektronicznych kanałów dostarczania usług zdrowotnych.

Ocena doświadczeń pacjenta

Zarządzanie dostępnością usług medycznych – Grupa LUX MED
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Ocena doświadczeń pacjenta

Niezawodność systemu: koordynacja i bezpieczeństwo

Ocena doświadczeń pacjenta – koordynacja i bezpieczeństwo

n=1872 (1341 lecznictwo otwarte / 531 lecznictwo szpitalne)
Pokazano tylko te odpowiedzi, w których dana sytuacja miała miejsce / zastosowanie.
Źródło (dane i komentarze użytkowników usług): Siemens Healthineers na podstawie badania 4p

Brakuje jasnego planu leczenia i pobytu

To, jakie procedury administracyjne i medyczne będą przepro-
wadzane, oraz w jakim czasie i miejscu będą się one odbywać, 
było w pełni jasne jedynie dla 25% pacjentów i opiekunów 
w szpitalach – 26% przyznało, że kwestie te nie były dla nich 
zrozumiałe. Zasadnicze znaczenie ma doświadczenie w korzy-
staniu ze służby zdrowia – im młodszy respondent, tym 
częściej oceniał przebieg leczenia w szpitalu jako nieprzej-
rzysty: najwięcej (33%) złych ocen było wśród osób w wieku 
18-29 lat, najmniej (17%) – wśród osób w wieku 70 i więcej 
lat. Przebieg korzystania z usług lecznictwa otwartego jest 
bardziej transparentny – doskonałych doświadczeń było 
w nim 32%, zaś złych –15%.

Problem wykracza poza dany pobyt w placówce i same 
kwestie procesowe. Wywiady pogłębione pokazały, że dla 
pacjentów przejrzystość całego planu leczenia, w tym także 
możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji i ryzyk, są bardzo 
istotne oraz doceniane.

Chcę znać całą prawdę, że coś się może nie udać.  
I co wtedy? Jakie mogą być powikłania? Ja chcę to 
wiedzieć, żebym była przygotowana. Żebym nie była 
zawiedziona, że coś się nie udało. Muszą mi mówić 
otwarcie. Ja pytałam o wszystko. Ale może za późno. 
Powinnam już w gabinecie: panie doktorze, jakie 
mogą być warianty? To obetniemy, co jeszcze zrobimy? 
Ale co może być jeszcze innego? Czy coś może wystąpić? 
Nikt nie zapewni na 100% i ja to rozumiem, ale jeśli 
coś by się nie udało, jakieś powikłania, to co ja mogę 
zrobić wtedy? Chcę być jakoś przygotowana na każdą 
ewentualność.

Persona „Bezbronny”, Radom

Zbyt wiele znaków zapytania odnośnie ryzyk 
zdrowotnych

Aż 38% pacjentów i opiekunów w szpitalach uznało, że nie 
przekazano im w sposób zrozumiały informacji o ryzykach 
związanych z przepisywanymi lub podawanymi lekami.  
Nie jest to wyłącznie problem lecznictwa szpitalnego – w przy- 
chodniach komunikacja zawiodła w 31% przypadków.

Poczucie zagubienia w gąszczu procedur czy z powodu braku przejrzys-
tego planu pobytu i leczenia to doświadczenia co czwartego uczestnika 
hospitalizacji. Niepokojące opinie wiążą się z informowaniem o ryzykach 
zdrowotnych związanych z lekami i procedurami medycznymi. Tylko 
26-30% pacjentów i opiekunów uznało, że informacje te były dla nich 
w pełni zrozumiałe.

Sceptycyzm odnośnie komunikacji ryzyk związanych 
z lekami rośnie wraz z kompetencjami użytkownika usług 
– negatywne doświadczenia są tym częstsze, im wyższy jest 
poziom wykształcenia. Częściej negatywne oceny wysta-
wiały także kobiety niż mężczyźni (34% vs 27% w lecznic-
twie otwartym, 43% vs 33% w szpitalnym). Negatywne 
opinie częściej wyrażali też opiekunowie pacjentów. W lecz-
nictwie otwartym, szczególnie w POZ, najwięcej negatyw-
nych doświadczeń mieli opiekunowie dzieci (37%). W szpi-
talach – opiekunowie osób dorosłych (45%).

Jest to jeden z czynników ściśle związanych z poziomem 
zaufania pacjentów wobec lekarzy, który, jak pokazały 
wywiady, w wielu przypadkach jest niski.

Nie do końca się ufa lekarzom. Często idę do dwóch, 
najpierw do doktora [...], potem do doktora [...], 
jeszcze u ortopedy dobrego byłam, czy żaden się nie 
myli. Wierzy się trochę, bo to osoby z wykształceniem,  
ale nie na 100%.

Persona „Zamożny i wymagający”, Radom 

W wywiadach z pacjentami zdarzały się także odwołania do 
doświadczeń nie tylko negatywnych, ale także potencjalnie 
niebezpiecznych.

Zdarzyło mi się, że nie mogłam jednego leku przyj-
mować i miałam to zapisane, a mi go dali. Poszłam  
na oddział i pytam, czy mam ten lek brać, bo mam 
wszędzie napisane, że go nie powinnam brać. W nim 
jest składnik [...] i nie mogę tego brać, bo mnie nie 
odratują. A oni, że nie, absolutnie nie brać! Ale to 
sama wyczytałam na ulotce.

Persona „Bezbronny”, Radom

Nieco mniej jest negatywnych doświadczeń związanych  
z komunikowaniem ryzyk wynikających z przeprowadza-
nych procedur medycznych. Przed przeprowadzonym  
badaniem czy zabiegiem nie poinformowano o ryzykach  
w sposób zrozumiały 28% pacjentów i opiekunów  
w szpitalach oraz 26% w lecznictwie otwartym.

Zrozumiałe informowanie o ryzykach 
związanych z lekami

Zrozumiałe informowanie o ryzykach 
związanych z procedurami medycznymi

Przejrzysty plan przebiegu procedur 
administracyjnych i medycznych
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Ocena doświadczeń pacjenta

Niezawodność systemu: efektywność

Ocena doświadczeń pacjenta – efektywność

n=1872 (1341 lecznictwo otwarte / 531 lecznictwo szpitalne)
Pokazano tylko te odpowiedzi, w których dana sytuacja miała miejsce / zastosowanie.
Źródło (dane i komentarze użytkowników usług): Siemens Healthineers na podstawie badania 4p

Tylko co czwarty użytkownik usług zdrowotnych uważa, 
że wszystko przebiegło sprawnie

Opinie pacjentów i opiekunów o sprawności, z jaką przepro-
wadzane są procedury administracyjne i medyczne, są w więk- 
szości umiarkowanie pozytywne. Doskonałości procesowej 
jednak nie ma – tylko 25% interakcji z lecznictwem otwar- 
tym i 26% z lecznictwem szpitalnym zostało ocenionych 
zdecydowanie dobrze. Negatywne oceny były częstsze 
w szpitalach (26%), choć nie brakowało ich także w przy-
chodniach (19%) – częściej w publicznych (20%) niż w pry- 
watnych (14%).

W wywiadach pogłębionych pacjenci wielokrotnie podawali 
przykłady wielogodzinnego oczekiwania na kolejnych 
etapach realizacji usługi, co oczywiście wynika z wielu czyn-
ników jednak finalnie odbierane jest jako brak sprawności 
organizacyjnej.

Ostatnio miałam 67 połączeń, żeby się zarejestrować. 
Kiedyś miałam ponad 100. Przeniosłam się do nowej 
przychodni. Po co ja mam tam tyle czasu tracić.

Persona „Zaangażowany rodzic”, Radom

Dzwoniłam do przychodni. Teraz jest to rozwiązane 
sprawniej. Bo włącza się automatyczna sekretarka 
i informuje, którą osobą w kolejce się jest. A nie,  
że cały czas numer jest zajęty. Jest lepiej, bo wiem,  
że się w końcu dodzwonię.

Persona „Ekspert zdrowotny”, Radom

W nocy zaczęło potwornie boleć kolano. Mąż zadzwonił 
po pogotowie. Nie przyjechali, trzeba przyjechać samemu.  
Od 6.30 jeździłam. Na SOR powiedzieli, że nie mam skie-
rowania, że muszę do specjalisty. Pojechaliśmy do przy-
chodni przyszpitalnej. Pani zarejestrowała, czekałam 
godzinę na wejście do lekarza. Chirurg wypisał skiero-
wanie. Więc z powrotem na SOR. W rejestracji godzinę 
czasu staliśmy, bo byli przyjmowali pacjenci na oddział 
szpitalny. Zarejestrowali. Dwie godziny, zanim przyszedł 
lekarz. Zbadał, kazał pobrać krew i prześwietlić kolano. 
Jak zrobiłam badania, to z wynikami czekałam na lekarza 
3-4 godziny. Wróciłam do domu po 16.00. Masakra.

Persona „Ekspert zdrowotny”, Radom

Chociaż usługi ochrony zdrowia są w ocenie pacjentów i opiekunów
dostarczane w sposób umiarkowanie sprawny, to zazwyczaj realizują 
swój podstawowy cel, tj. poprawę stanu zdrowia. Dobrym doświadczeniem 
jest przygotowanie do dalszych kroków w leczeniu – choć problemy 
z dostępem na kolejnych etapach utrudniają realizację dobrze zakomuni-
kowanych wytycznych.

Jedynie niewielka część interakcji z ochroną zdrowia 
nie zbliża pacjenta do celu

W badaniu zapytaliśmy także o doświadczenia odnośnie 
realizacji kluczowego celu pacjenta – czy skorzystanie 
z usługi przyczyniło się do rozwiązania lub ograniczenia 
jego problemu zdrowotnego. Jedynie dla 14-17% pacjentów 
skuteczność leczenia była źródłem złych doświadczeń. 
Przeważały doświadczenia umiarkowanie pozytywne.  
Tych doskonałych było 29% u użytkowników usług lecz-
nictwa otwartego i 36% u użytkowników lecznictwa szpital-
nego. Negatywne lub umiarkowanie pozytywne doświad-
czenia związane z tym czynnikiem nie muszą oznaczać 
ogólnego złego doświadczenia z interakcji z placówką 
ochrony zdrowia. To tylko jeden z wielu elementów, pozo-
stający przy tym poza pełną kontrolą świadczeniodawcy 
i pacjenta.

Świadczeniodawcy dobrze przygotowują do dalszych 
kroków na ścieżce pacjenta

Niezależnie od negatywnych ocen ciągłości usług zdrowot-
nych, które wyrażali pacjenci w wywiadach pogłębionych 
(rozumianych jako możliwość utrzymania ciągłości leczenia 
zarówno u jednego lekarza, jak i pomiędzy POZ, AOS a szpi-
talem), samo przygotowanie do dalszego leczenia zostało 
ocenione bardzo pozytywnie. Aż połowa pacjentów i opie-
kunów zdecydowanie pozytywnie oceniła zrozumiałość 
otrzymanych wskazówek co do przyjmowania leków, nie- 
zbędnych kontroli, badań diagnostycznych czy kolejnych 
konsultacji. Negatywnych doświadczeń było bardzo niewiele 
– tylko 7% w lecznictwie otwartym i 12% w lecznictwie 
szpitalnym.

Wynik leczenia Uzyskanie zrozumiałych wytycznych 
odnośnie dalszego leczenia

Sprawność przeprowadzania procedur 
administracyjnych i medycznych

50%

Lecznictwo 
otwarte

POZ

Lecznictwo 
otwarte

AOS

Szpitale miejskie, 
powiatowe

ogólnoprofilowe

Szpitale 
wojewódzkie,

specjalistyczne

51% 47% 46% 50% 71%

Szpitale  
kliniczne

18%

Lecznictwo 
otwarte

POZ

21%

Lecznictwo 
otwarte

AOS

28%

Szpitale miejskie, 
powiatowe

ogólnoprofilowe

24%

Szpitale 
wojewódzkie,

specjalistyczne

29%

Szpitale  
kliniczne

19%

25%

Lecznictwo 
otwarte

Lecznictwo 
otwarte

26%

26%

Lecznictwo 
szpitalne

Lecznictwo 
szpitalne

14%

29%

Lecznictwo 
otwarte

Lecznictwo 
otwarte

17%

36%

Lecznictwo 
szpitalne

Lecznictwo 
szpitalne

7%

50%

Lecznictwo 
otwarte

Lecznictwo 
otwarte

12%

51%

Lecznictwo 
szpitalne

Lecznictwo 
szpitalne

zdecydowanie pozytywna

raczej negatywna

zdecydowanie negatywna
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62 Doświadczenia pacjenta w Polsce 

Ocena doświadczeń pacjenta

Zaangażowanie pacjenta: komunikacja i edukacja

Ocena doświadczeń pacjenta – komunikacja i edukacja

n=1872 (1341 lecznictwo otwarte / 531 lecznictwo szpitalne)
Pokazano tylko te odpowiedzi, w których dana sytuacja miała miejsce / zastosowanie.
Źródło (dane i komentarze użytkowników usług): Siemens Healthineers na podstawie badania 4p

Informacje otrzymywane od personelu nie zawsze są  
w pełni zrozumiałe i spójne

Tylko 32% pacjentów i opiekunów uznało, że istotne dla 
nich kwestie związane z pobytem i leczeniem w szpitalu 
były przekazywane w sposób w pełni zrozumiały. Dla 31% 
pacjentów i opiekunów łatwiejsze było pozyskanie tych 
informacji od innych pacjentów niż od personelu świadcze-
niodawcy. O ile to pozytywne, że pacjenci pomagają sobie 
wzajemnie, o tyle wydaje się, że nie powinni wyręczać 
personelu świadczeniodawcy w roli właściwego źródła 
informacji.

Lepiej oceniono poziom komunikacji w lecznictwie 
otwartym – odsetek jednoznacznie pozytywnych ocen 
wyniósł 38%. Jednak także w przychodniach 29% osób  
uciekało się do innych pacjentów jako do lepszego źródła  
informacji.

Najwięcej trudności komunikacyjnych przysparzają 
interakcje z pracownikami administracyjnymi – tylko 24% 
użytkowników usług w szpitalach i 29% w przychodniach 
oceniło komunikację z ich strony jako w pełni zrozumiałą. 
W szpitalach złe doświadczenia komunikacyjne z tą grupą 
personelu miało aż 29% pacjentów i opiekunów.

Zdecydowanie najlepiej oceniamy komunikację z lekarzami, 
choć w szpitalach 20% interakcji z nimi zostało ocenionych 
negatywnie. I to właśnie na lekarzach koncentrowało się 
wiele trudności (ale i dobrych przykładów) w komunikacji, 
podnoszonych przez pacjentów i opiekunów podczas 
wywiadów.

Dopytałam, ile dni mam dawać lek. Jakby nie powie-
dział, to z 7 dni bym dawała. Nigdy nie mogę uzyskać 
informacji bez pytania z mojej strony, ile czasu mam 
dawać leki.

Persona „Zaangażowany rodzic”, Radom

Lekarze rozmawiali ze mną normalnie, mówili po 
ludzku. To badanie takie, to jest ok, a to badanie takie 
i też jest ok. Wszystko mi wytłumaczyli po wszystkich 
badaniach.

Persona „Ekspert zdrowotny”, Warszawa

Jakość komunikacji personelu z pacjentami pozostaje obszarem do poprawy.  
Nie chodzi przecież wyłącznie o złe doświadczenia – każdy przypadek 
niezrozumiałej komunikacji ze strony personelu może być potencjalną przyczyną 
niebezpiecznych zdarzeń zdrowotnych lub przynajmniej niesprawności 
procesowych i frustracji (gdy chodzi o personel administracyjny). Tymczasem 
24% doświadczeń z interakcji z personelem w szpitalach i 15% w przychodniach 
było negatywnych ze względu na otrzymanie niezrozumiałych informacji. 

Profesor [...] strasznie mrukliwy, ale nie umniejszyło 
to jego kompetencji. Stylizuje się na Piłsudskiego, jak 
powie, to konkretnie, mimo że nie rozgada się, nie 
zażartuje. „Czy ta operacja jest konieczna?” „Zrobi pani, 
jak pani uważa, ja do pani do łóżka przychodzić nie 
będę!” Ostrym tonem: „Niech pani zadzwoni, ustalimy 
termin”. Zadzwoniłam w grudniu, 1 lutego operacja. 
To też wpływa na postrzeganie. Mówi konkretnie 
– ucisk, trzeba operować.

Persona „Zamożny i wymagający”, Radom

Problemem bywa nie tylko komunikacja z daną osobą 
z personelu, ale także sprzeczność informacji otrzymywa-
nych z różnych stron. Złych doświadczeń było niewiele 
(12-17%), jednak tylko 20% użytkowników usług ochrony 
zdrowia w szpitalach oraz 26% w przychodniach uznało,  
że informacje otrzymywane od różnych osób pełniących 
różne role wśród personelu były w pełni spójne.

Edukacja zdrowotna oceniana wyjątkowo pozytywnie

Pacjenci i opiekunowie, opuszczając placówkę świadczenio-
dawcy, mają silne poczucie, że uzyskali zrozumiałe wska-
zówki odnośnie tego, jak powinni dbać o swoje zdrowie – 
na jakie objawy zwrócić uwagę lub jakie zmiany wpro- 
wadzić do diety, stylu życia, aktywności fizycznej. Zdecydo-
wanie pozytywne doświadczenia miało 44% użytkowników 
zarówno w lecznictwie otwartym, jak i szpitalnym. Ocen 
negatywnych było jedynie 10% (w przychodniach) i 14%  
(w szpitalach).

Spójność informacji  
otrzymywanych od personelu

Uzyskanie zrozumiałych wskazówek 
odnośnie dbania o zdrowie

Zrozumiałość informacji 
otrzymywanych od personelu

Lecznictwo 
otwarte

POZ

Lecznictwo 
otwarte

AOS

Szpitale miejskie, 
powiatowe

ogólnoprofilowe

Szpitale 
wojewódzkie,

specjalistyczne

46% 44% 37% 36% 49%

Szpitale  
kliniczne

21% 29% 16% 26% 11% 20%

Personel administracyjny

Lecznictwo 
otwarte

Lecznictwo 
szpitalne

Lecznictwo 
otwarte

Lecznictwo 
szpitalne

Personel pielęgniarski

Lecznictwo 
otwarte

Lecznictwo 
szpitalne

Personel lekarski

15%

38%

Lecznictwo 
otwarte

Lecznictwo 
otwarte

24%

32%

Lecznictwo 
szpitalne

Lecznictwo 
szpitalne

12%

26%

Lecznictwo 
otwarte

Lecznictwo 
otwarte

17%

20%

Lecznictwo 
szpitalne

Lecznictwo 
szpitalne

10%

44%

Lecznictwo 
otwarte

Lecznictwo 
otwarte

14%

44%

Lecznictwo 
szpitalne

Lecznictwo 
szpitalne

zdecydowanie pozytywna

raczej negatywna

zdecydowanie negatywna

Personel lekarski
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64 Doświadczenia pacjenta w Polsce 

Ocena doświadczeń pacjenta

Zaangażowanie pacjenta: podmiotowość pacjenta

Ocena doświadczeń pacjenta – podmiotowość pacjenta

n=1872 (1341 lecznictwo otwarte / 531 lecznictwo szpitalne)
Pokazano tylko te odpowiedzi, w których dana sytuacja miała miejsce / zastosowanie.
Źródło (dane i komentarze użytkowników usług): Siemens Healthineers na podstawie badania 4p

Pacjent w szpitalu rzadko słuchany z pełną uwagą

Z aktywnym słuchaniem jest stosunkowo dobrze, jednak  
nie doskonale. Personel świadczeniodawcy zwykle słucha 
z uwagą tego, co pacjenci i opiekunowie mają do powie-
dzenia – pod tym względem zdecydowanie pozytywnie 
ocenione zostało 39% doświadczeń w lecznictwie otwartym 
i 29% w lecznictwie szpitalnym. Wiele zależy jednak od 
grupy personelu. Personel administracyjny został zdecydo-
wanie pozytywnie oceniony przez 30% użytkowników usług 
przychodni i 23% użytkowników usług szpitalnych. W przy-
padku personelu pielęgniarskiego takich ocen było odpo-
wiednio 35% i 30%, zaś wśród najlepiej postrzeganej grupy, 
tj. lekarzy – 47% i 34%.

Negatywne doświadczenia z lekarzami dotyczą 9-16% 
pacjentów i opiekunów, w zależności od tego, czy chodzi 
o lecznictwo otwarte, czy szpitalne. Jak sugerują wywiady, 
aktywna postawa pacjenta w dialogu z lekarzem nie zawsze 
jest mile widziana.

Nie słuchają, co się do nich mówi, albo mówią,  
że „naczytałam się”, lub pytają: „Studiowała pani  
medycynę?”. Mój mąż kiedyś o coś zapytał, a lekarka 
do niego: „Jaki pan ma zawód? Czy ja się panu 
wtrącam do pracy?”.

Persona „Zaangażowany rodzic”, Radom

Trzeba powiedzieć, po co ja to chcę, i nie mówić,  
że wyczytałam w Google. Raz się wysypałam i spoj-
rzenie było takie... wiadomo. Lepiej powiedzieć, 
że koleżanka ma coś podobnego i może to ja też 
mam. Na hasło „Google” lekarze dostają furii.

Persona „Ekspert zdrowotny”, Warszawa

Jest przestrzeń na dialog między pacjentem 
a personelem

Obawy przed zadawaniem pytań i zgłaszaniem wątpliwości 
personelowi nie są wśród pacjentów i opiekunów zjawi-
skiem powszechnym. Gdy czują, że nie otrzymują informacji 
lub usług, które ich zdaniem powinni otrzymać, upominają 
się o nie. Jest to element radzenia sobie w nie do końca 

Personel, szczególnie lekarze, słucha pacjentów i opiekunów z uwagą (najczęś- 
ciej jednak umiarkowaną) i w większości nie daje odczuć barier uniemożliwia-
jących partnerski dialog. Więcej problemów z podmiotowością jest w szpitalach 
– co piąty pacjent i opiekun odczuł wyraźnie brak uwagi ze strony personelu, 
a co czwarty nie czuł komfortu swobodnego zadawania pytań lub zgłaszania 
wątpliwości. Przede wszystkim jednak brakuje poczucia, że głos pacjenta 
i opiekuna jest brany pod uwagę przy decyzjach o leczeniu.

sprawnym systemie. Zwracali na to uwagę sami pacjenci 
w wywiadach pogłębionych.

Za każdym razem, jakbym się o coś nie upominała,  
tobym nic nie miała.

Persona „Zaangażowany rodzic”, Radom

Wciąż jednak jest grupa pacjentów, którzy boją się wejść 
w partnerski dialog z personelem, a ten ich do tego spec- 
jalnie nie zachęca. Ogółem 14% użytkowników usług lecz-
nictwa otwartego miało poczucie, że nie może swobodnie 
zadawać pytań czy zgłaszać wątpliwości personelowi przy-
chodni. W szpitalach było to już jednak częstsze zjawisko, 
obejmujące 25% pacjentów i opiekunów.

Nie potrafiłabym wypalić lekarzowi z grubej rury.  
Zaraz by mi powiedział, że się nie znam. Słyszę, że 
ja się naczytałam Google. Raz tak powiedziałam do 
lekarza na NFZ, przy witaminie B12, to mi odpowie-
działa: „Naczytała się pani, że ma pani niedobór”. 
Dopiero jak przyszłam z wynikiem, to uwierzyła.

Persona „Zaangażowany rodzic”, Radom

Lekarz decyduje, nie zawsze pytając o zdanie, a system 
ignoruje preferencje

Tylko co czwarty-piąty pacjent i opiekun ocenił, że przy 
wyborze sposobu leczenia przez lekarza w pełni wzięto  
pod uwagę jego zdanie, preferencje czy sytuację życiową.  
Szczególnie w szpitalach częste są pod tym względem 
negatywne doświadczenia (aż 31%). Wywiady pogłębione 
wskazują, że mają na to wpływ zarówno kwestie interperso-
nalne (tj. paternalistyczny stosunek do pacjenta), jak 
i konieczność dostosowywania się do tego, co w danym 
momencie jest możliwe w ramach dostępnych usług 
zdrowotnych.

Możliwość swobodnego zadawania 
pytań i zgłaszania  

wątpliwości personelowi

Uwzględnienie zdania,  
preferencji i sytuacji życiowej 

w decyzjach odnośnie leczenia
Słuchanie z uwagą  

przez personel

21%

Lecznictwo 
otwarte

POZ

28%

Lecznictwo 
otwarte

AOS

35%

Szpitale miejskie, 
powiatowe

ogólnoprofilowe

33%

Szpitale 
wojewódzkie,

specjalistyczne

18%

Szpitale  
kliniczne

Personel administracyjny

Lecznictwo 
otwarte

32%

Lecznictwo 
szpitalne

27%

Lecznictwo 
otwarte

36%

Lecznictwo 
szpitalne

33%

Personel pielęgniarski

Lecznictwo 
otwarte

44%

Lecznictwo 
szpitalne

32%

Personel lekarski

11%

39%

Lecznictwo 
otwarte

Lecznictwo 
otwarte

19%

29%

Lecznictwo 
szpitalne

Lecznictwo 
szpitalne

14%

39%

Lecznictwo 
otwarte

Lecznictwo 
otwarte

25%

31%

Lecznictwo 
szpitalne

Lecznictwo 
szpitalne

24%

24%

Lecznictwo 
otwarte

Lecznictwo 
otwarte

31%

22%

Lecznictwo 
szpitalne

Lecznictwo 
szpitalne

zdecydowanie pozytywna

raczej negatywna

zdecydowanie negatywna
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Ocena doświadczeń pacjenta

Zaangażowanie pacjenta: szacunek i poszanowanie godności

Ocena doświadczeń pacjenta – szacunek i poszanowanie godności

n=1872 (1341 lecznictwo otwarte / 531 lecznictwo szpitalne)
Pokazano tylko te odpowiedzi, w których dana sytuacja miała miejsce / zastosowanie.
Źródło (dane i komentarze użytkowników usług): Siemens Healthineers na podstawie badania 4p

Brak szacunku ze strony personelu odczuło 9-14% 
pacjentów i opiekunów

W lecznictwie otwartym, niezależnie od grupy personelu, 
złe doświadczenia z okazywaniem szacunku miał jeden na 
dziesięcioro użytkowników usług. To wbrew pozorom nie 
jest zadowalający wynik – te sytuacje w ogóle nie powinny 
mieć miejsca. Najlepiej oceniono lekarzy (aż 44% zdecydo-
wanie pozytywnych ocen, tylko 8% negatywnych), zaś 
najgorzej – personel administracyjny (34% i 10%), na który 
często zwracano uwagę w wywiadach.

Panie w rejestracji na NFZ są wielce oburzone, że przy-
szłaś i że kartę muszą zakładać.

Persona „Ekspert zdrowotny”, Warszawa

Wywiady pokazały także, jak silnie pacjenci i opiekunowie 
odczuwają zarówno dobre, jak i złe doświadczenia w jakości 
kontaktu z lekarzami.

Byliśmy u nefrologa, córka miała problem z nerkami. 
Pani doktor jako lekarz bardzo dobra, ale niemiła – 
„pacjenta trzeba rozebrać”, „pacjent siedzi, się nie 
rusza”. Tylko się gryzłem, nic nie powiedziałem. Odpo-
wiednie leki, diagnoza i dalsze leczenie się sprawdziły, 
ale osobowość drastyczna. Lekceważenie pacjenta, 
rodzica, tak niemiło, ten ton głosu.

Persona „Zamożny i wymagający”, Radom

Rozmawia z dzieckiem jak z kolegą. Wszystko pamięta, 
nawet że karate ćwiczy. Nie pokazuje, że jest nie 
wiadomo kim, panem świata, traktuje ciebie na równi 
z sobą. Mama nawet pytała: „Skąd ty go znalazłeś?”. 
Sympatyczny, do niego zawsze sznur ludzi. Dokładnie 
bada, widać, że to ogromna pasja, uwielbia dzieci, 
współpracować z nimi, rozmawiać. Drugiego takiego 
nie ma.

Persona „Zamożny i wymagający”, Radom

O ile złych doświadczeń było podobnie wiele w przychod-
niach prywatnych i publicznych, to w sektorze prywatnym 
więcej było doświadczeń doskonałych – szczególnie w przy-
padku personelu administracyjnego (41% vs 33% w publi- 
cznym) oraz lekarskiego (54% vs 42%). Pacjenci często 
zestawiali te dwa segmenty rynku ochrony zdrowia.

Szacunek i poszanowanie godności należy do najlepiej ocenionych wymiarów 
doświadczeń pacjenta. Szczególnie w lecznictwie otwartym użytkownicy 
stosunkowo rzadko uznają, że personel potraktował ich w sposób pozbawiony 
szacunku lub że nie zapewniono im oczekiwanego poziomu prywatności. Nieco 
gorsze doświadczenia mają pacjenci i opiekunowie w szpitalach, szczególnie 
jeżeli chodzi o zachowanie prywatności.

Człowiek idzie do [prywatnej sieci], to siedzą panie 
uśmiechnięte, a w państwowej to jest na zasadzie 
„czego?”. Telefony dzwonią, to nawet nie odbierają.

Persona „Bezbronny”, Warszawa

W szpitalach doświadczenia były mniej pozytywne. Z jednej 
strony nieco więcej było traktowania bez szacunku – 14% 
niezależnie od grupy personelu. Z drugiej strony, wyraźnie 
mniej było doświadczeń jednoznacznie pozytywnych 
w kontaktach z lekarzami (36%).

Bardzo duże znaczenie ma typ placówki – podczas gdy 
w szpitalach klinicznych złych doświadczeń z lekarzami nie 
było niemal wcale (3%), to w innych placówkach sytuacje te 
były znacznie częstsze (13-18%). Warto także zwrócić uwagę 
na opiekunów dorosłych, niesamodzielnych pacjentów, 
którzy znacznie częściej niż sami pacjenci lub opiekunowie 
dzieci spotkali się z brakiem szacunku – blisko co czwarty 
miał pod tym względem złe doświadczenia z personelem 
lekarskim.

Co czwarty pobyt w szpitalu narusza prywatność 
pacjenta

O ile złe doświadczenia związane z prywatnością mają 
stosunkowo mały udział w lecznictwie otwartym (10% 
odnośnie rozmów o zdrowiu i 8% odnośnie procedur 
medycznych), to w szpitalach tego typu naruszeń godności 
pacjenta jest więcej. Poczucie niezachowania prywatności 
podczas rozmów o zdrowiu pojawiło się w 23% hospitali-
zacji, zaś podczas procedur medycznych i pobytu – w 17% 
z nich. Szczególnie wyczuleni na te kwestie są najmłodsi 
użytkownicy usług – w grupie osób w wieku 18-24 lata 
aż 33% badanych miało poczucie naruszenia prywatności 
w ramach rozmów o zdrowiu.

Czy w związku z tym można uznać, że system opieki zdro-
wotnej w pełni respektuje godność pacjenta? Nie do końca 
– poczucie, że w pełni zachowano prywatność, miał co trzeci 
użytkownik usług w szpitalach i blisko co drugi w lecznictwie 
otwartym.

Zapewnienie prywatności  
podczas rozmów o zdrowiu

Zapewnienie prywatności podczas 
procedur medycznych i pobytu

Traktowanie z szacunkiem  
przez personel

Personel administracyjny

Lecznictwo 
otwarte

34%

Lecznictwo 
szpitalne

31%

Lecznictwo 
otwarte

37%

Lecznictwo 
szpitalne

38%

Personel pielęgniarski

Lecznictwo 
otwarte

44%

Lecznictwo 
szpitalne

36%

Personel lekarski

8%

Lecznictwo 
otwarte

POZ

7%

Lecznictwo 
otwarte

AOS

18%

Szpitale miejskie, 
powiatowe

ogólnoprofilowe

13%

Szpitale 
wojewódzkie,

specjalistyczne

3%

Szpitale  
kliniczne

Personel lekarski

9%

38%

Lecznictwo 
otwarte

Lecznictwo 
otwarte

14%

35%

Lecznictwo 
szpitalne

Lecznictwo 
szpitalne

10%

44%

Lecznictwo 
otwarte

Lecznictwo 
otwarte

23%

34%

Lecznictwo 
szpitalne

Lecznictwo 
szpitalne

8%

46%

Lecznictwo 
otwarte

Lecznictwo 
otwarte

17%

35%

Lecznictwo 
szpitalne

Lecznictwo 
szpitalne

zdecydowanie pozytywna

raczej negatywna

zdecydowanie negatywna
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Ocena doświadczeń pacjenta

Dobrostan pacjenta: zapewnienie dobrostanu fizycznego

Ocena doświadczeń pacjenta – zapewnienie dobrostanu fizycznego

n=1872 (1341 lecznictwo otwarte / 531 lecznictwo szpitalne)
Pokazano tylko te odpowiedzi, w których dana sytuacja miała miejsce / zastosowanie.
Źródło (dane i komentarze użytkowników usług): Siemens Healthineers na podstawie badania 4p

Zarządzanie bólem raczej skuteczne, choć brakuje 
empatii i proaktywnych działań personelu

Ból towarzyszył 95% badanych hospitalizacji. Poziom zainte-
resowania personelu jest jednak umiarkowany – tylko 33% 
doświadczeń z pielęgniarkami i lekarzami było pod tym 
względem zdecydowanie pozytywnych. Jeden na pięcioro 
pacjentów i opiekunów uznał, że personel medyczny nie 
wykazał należytej troski i zainteresowania bólem (18% 
w przypadku personelu pielęgniarskiego i 20% w przypadku 
lekarskiego). Wśród wypowiedzi pacjentów szpitali zdarzały 
się opisy drastycznego braku zainteresowania bólem.

Pomóżcie mi, zróbcie coś. Widzieli, jak się skulam, 
płakałem z bólu. Gdzie oni są? Chociaż zastrzyk prze-
ciwbólowy by dali, musiałem czekać. Człowieka boli, 
oni nie pomogą.

Persona „Zamożny i wymagający”, Radom

Wyniki badania sugerują, że empatia i aktywna postawa 
w walce z bólem może być kwestią zależną od kultury orga-
nizacyjnej świadczeniodawcy – złych doświadczeń z leka-
rzami było znacznie więcej w szpitalach miejskich i powiato-
wych (24%) oraz wojewódzkich i specjalistycznych (20%) 
niż w szpitalach klinicznych (11%). W przypadku personelu 
pielęgniarskiego różnice były podobne.

Niezależnie od ograniczonego zainteresowania personelu 
ostateczny efekt zarządzania bólem w szpitalach jest lepszy. 
Tylko 13% użytkowników usług w szpitalach miało złe 
doświadczenia związane z kontrolą ich bólu (z niewielkimi 
różnicami co do typu placówki), zaś 38% miało doświad-
czenia jednoznacznie pozytywne.

Leki podawali, dostawałem przeciwbólowe, dali mi 
lek [...]. Strasznie żołądek rozwala, przepisał zamien- 
nik, nie pomagało, znów podali leki dożylne. Pielę-
gniarki pytały, czy boli. Podawały przeciwbólowy 
co wieczór, pytały, czy boli i w jakim stopniu. Nie 
robili problemu.

Persona „Zamożny i wymagający”, Radom

Ból, dyskomfort i ograniczone możliwości samodzielnego spełniania potrzeb 
fizycznych to nieodłączni towarzysze wielu pacjentów, szczególnie w szpitalach. 
Pacjent najczęściej może liczyć na to, że personel zrobi to, co konieczne, by zmniej- 
szyć poziom bólu. Zbyt często brakuje jednak aktywnego zainteresowania ze strony 
personelu oraz fizycznego wsparcia pacjenta. Nie są to wyłącznie kwestie związane 
z osobowością danego lekarza czy pielęgniarki, ale także kulturą organizacyjną 
świadczeniodawcy, czego dowodzą znaczne różnice pomiędzy typami placówek.

W lecznictwie otwartym, gdzie ból dotyczył mniejszego 
odsetka ścieżek pacjenta, empatia personelu medycznego 
została oceniona nieco lepiej. Wciąż jednak 18% pacjentów 
i opiekunów uznało, że poziom zainteresowania personelu 
medycznego był niewystarczający, zaś 19% – że zabrakło 
wsparcia w zarządzaniu bólem.

Co czwarty pacjent szpitala nie otrzymuje niezbędnego 
wsparcia fizycznego od personelu

Potrzeba wsparcia fizycznego (np. przy poruszaniu się, 
przebieraniu, jedzeniu, podczas wizyty w toalecie lub 
w problemach ze snem) jest wśród pacjentów szpitali 
powszechna – tylko w 16% przypadków nie było takich 
sytuacji. Tymczasem jedynie 31% użytkowników usług 
oceniło, że personel szpitala udzielił go w pełni wystarcza-
jącym zakresie, zaś 25% – że wsparcia zabrakło. Także 
w tym wypadku złych doświadczeń było znacznie mniej 
w szpitalach klinicznych niż w pozostałych jednostkach. 
Nierzadko są to sytuacje, w których wsparcia udziela nie 
personel, ale rodzina lub wręcz inni pacjenci, co zdarzyło 
się aż w 55% hospitalizacji.

Trzeba liczyć na siebie, na rodzinę, na sąsiadkę.  
Pielęgniarki nie pomagają. Tego się dowiedziałam  
na własnym przypadku i od sąsiadki. Siostra była,  
przyszła pielęgniarka i „wstawaj!”. Pierwsze uniesienie 
to uczucie, że brzuch urwie. Siostra pomogła. Potem 
pielęgniarki się tobą nie interesują.

Persona „Bezbronny”, Radom

W lecznictwie otwartym zakres potrzebnego wsparcia 
fizycznego jest oczywiście z reguły znacznie mniejszy 
i dotyczy znacznie mniejszego odsetka pacjentów. Tam, 
gdzie wsparcie fizyczne było z jakiegoś powodu potrzebne, 
personel przychodni nie udzielił go w 21% przypadków.

Kontrola poziomu bólu Wsparcie fizyczne 
i w potrzebach fizjologicznych

Personel lekarski

Lecznictwo 
otwarte

POZ

Lecznictwo 
otwarte

AOS

Szpitale miejskie, 
powiatowe

ogólnoprofilowe

Szpitale 
wojewódzkie,

specjalistyczne

40% 38% 31% 28% 49%

Szpitale  
kliniczne

15%

Lecznictwo 
otwarte

POZ

21%

Lecznictwo 
otwarte

AOS

24%

Szpitale miejskie, 
powiatowe

ogólnoprofilowe

20%

Szpitale 
wojewódzkie,

specjalistyczne

11%

Szpitale  
kliniczne

Personel lekarski

18%

36%

Lecznictwo 
otwarte

Lecznictwo 
otwarte

20%

33%

Lecznictwo 
szpitalne

Lecznictwo 
szpitalne

19%

28%

Lecznictwo 
otwarte

Lecznictwo 
otwarte

13%

38%

Lecznictwo 
szpitalne

Lecznictwo 
szpitalne

21%

34%

Lecznictwo 
otwarte

Lecznictwo 
otwarte

25%

31%

Lecznictwo 
szpitalne

Lecznictwo 
szpitalne

zdecydowanie pozytywna

raczej negatywna

zdecydowanie negatywna

Zainteresowanie personelu 
poziomem bólu
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Pacjentów trzeba czasem zachęcać do dialogu

Jednym z elementów upodmiotowienia pacjenta jest możli-
wość wejścia w dialog z personelem świadczeniodawcy. Nie 
wszystkim przychodzi to jednak z łatwością. W związku z tym 
przeprowadzono kampanię komunikacyjną mającą na celu 
ośmielenie pacjentów do zadawania pytań i zrewidowania 
swoich wątpliwości. Na terenie szpitala umieszczono 
plakaty, które mają zachęcać pacjentów do otwartości 
i aktywnego dialogu, przede wszystkim z lekarzami.

Sztuka i muzyka pozwala odegnać myśli od choroby

Sztuka jest jednym z elementów, który skutecznie odgania 
myśli od choroby i łagodzi stres. Dlatego też ZCO organizuje 
cykliczne wystawy i wernisaże szczecińskich artystów i foto-
grafików, prezentowane w Centrum Diagnostyki i Terapii 
Nowotworów Piersi oraz w budynku administracji. Działal-
ność ta jest możliwa dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem 
Artystycznym Integracji Europejskiej oraz Stowarzyszeniem 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W ZCO organizowane są także koncerty muzyczne, m.in. 
dzięki współpracy z Chórem Kameralnym Concertino, dzia-
łającym przy Książnicy Pomorskiej, ze Stowarzyszeniem 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz z artystami indywidual-
nymi. Kontakt w muzyką zapewnia też cykliczna impreza 
Koncert Lekarzy Śpiewających, organizowana we współ-
pracy z Okręgową Izbą Lekarską w Szczecinie.

Źródło: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii 

Większość chorych onkologicznie i ich rodzin odczuwa przewlekły, silny stres. 
Obowiązkiem świadczeniodawcy jest więc stworzenie przyjaznego otoczenia, 
wspomagającego przywracanie równowagi psychicznej. Wsparcie chorych 
i ich bliskich jest istotnym elementem leczenia, poprawiającym komfort życia 
leczonych i dającym siłę do walki z chorobą. Takie też były cele programu 
Psyche i Soma, realizowanego w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii 
(ZCO). Z infrastruktury Centrum korzysta rocznie blisko 100 tysięcy osób 
dorosłych. Najczęściej kontakt z Centrum nie ogranicza się do jednej wizyty 
czy jednego pobytu – leczenie trwa często wiele miesięcy. Przekłada się to 
rocznie na setki tysięcy doświadczeń pacjentów hospitalizowanych, leczonych 
w trybie dziennym i korzystających z opieki ambulatoryjnej, oraz ich bliskich. 

Treningi pomagają pokonać lęk i stres

W ZCO prowadzony jest także trening relaksacji z wizuali-
zacją. Zajęcia odbywają się w Ośrodku Rehabilitacji Psycho-
społecznej i Medycznej Osób Niepełnosprawnych ZCO, 
który w 2018 roku został zaadaptowany na cele terapii 
psychologicznej i specjalnie wyposażony w pomoce służące 
efektywnej pracy w zakresie regulacji pracy układu nerwo-
wego – przy zaangażowaniu pracy z ciałem – i pozwalające 
poczuć się wygodnie i bezpiecznie. 

Zajęcia mają charakter grupowy. Są one standardowym 
elementem procesu rehabilitacji dla pacjentów uczestniczą-
cych w trzytygodniowym turnusie w ramach Dziennego 
Oddziału Rehabilitacji. Większość uczestników stanowią 
pacjentki leczone z powodu raka piersi, ale także pacjenci 
w trakcie radioterapii, między cyklami chemioterapii, 
między turnusami rehabilitacyjnymi, po zakończonym 
leczeniu, a przed powrotem do aktywności zawodowej. 
Grupy mają charakter otwarty i można do nich dołączyć 
w dogodnym dla siebie terminie.

Szpital powinien zapewniać przestrzeń do relaksu

Na każdym z oddziałów ZCO znajdują się biblioteczki dla 
pacjentów wraz z miejscem do czytania. Książki pozyski-
wane są od sponsorów i instytucji współpracujących ze 
szpitalem.

Najważniejszym miejscem odpoczynku i relaksu jest jednak 
park otaczający budynki szpitala. Na terenie Centrum znaj-
duje się wiele cennych egzemplarzy drzew i krzewów, otrzy-
manych m.in. od Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. 
W parku rośnie około 100 drzew i krzewów magnolii. Dzięki 
rozwieszonym budkom lęgowym i karmnikom możliwa jest 
także obserwacja ptaków. Co więcej, raz w tygodniu na 
terenie ZCO organizowane są zajęcia nordic walking. 

Na terenie szpitala znajduje się także Onkosalon „Aura”.  
Jest to pierwszy w Polsce salon świadczący usługi fryzjersko- 
-kosmetyczne dla pacjentek/pacjentów onkologicznych. 
Salon rozpoczął akcje dla pacjentek przebywających na 
oddziałach szpitala w ramach m.in. Dnia Kobiet. Panie 
zmagające się z ciężką chorobą mogły poczuć się wyjątkowo 
i pięknie. Ma to ogromny wpływ na walkę z chorobą 
poprzez pozytywne oddziaływanie na psychikę.

Ocena doświadczeń pacjenta

Projekt Psyche i Soma – Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
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Ocena doświadczeń pacjenta

Dobrostan pacjenta: zapewnienie dobrostanu psychicznego

Ocena doświadczeń pacjenta – zapewnienie dobrostanu psychicznego

n=1872 (1341 lecznictwo otwarte / 531 lecznictwo szpitalne)
Pokazano tylko te odpowiedzi, w których dana sytuacja miała miejsce / zastosowanie.
Źródło (dane i komentarze użytkowników usług): Siemens Healthineers na podstawie badania 4p

Personel medyczny rzadko zainteresowany stanem 
emocjonalnym pacjenta

Jedynie co czwarty pacjent i opiekun ocenił, że personel 
pielęgniarski w ciągu ostatniej interakcji z lecznictwem 
otwartym i szpitalnym wykazał pełne zainteresowanie 
stanem emocjonalnym powierzonych mu pacjentów. 
Oceny lekarzy były nieco lepsze, jednak wyłącznie w przy-
chodniach (31% zdecydowanie pozytywnych).

Wiele doświadczeń było negatywnych: na brak empatii 
wskazywało – w zależności od grupy personelu i rodzaju 
lecznictwa – od 21 do 31% użytkowników usług, którzy 
odczuwali lęk, obawy, niepew ność czy wątpliwości zwią-
zane ze zdrowiem lub leczeniem. 

Człowiek zawsze się boi przed zabiegiem, jest 
w napięciu. Zostaje pozostawiony sam sobie 
z własnymi myślami. Nie ma zainteresowania 
ze strony personelu.

Persona „Bezbronny”, Radom

Konsekwencją jest brak wparcia emocjonalnego. Aż 32% 
pacjentów i opiekunów w szpitalach (z 88%, którzy potrze-
bowali pomocy) uznało, że nie otrzymało wsparcia ani od 
personelu pielęgniarskiego, ani od personelu lekarskiego.

Pielęgniarki w szpitalu to dramat. Pracują jakby  
w niewoli, wszyscy smutni, naburmuszeni, sama ta 
atmosfera źle wpływa. W szpitalu powinni wszyscy 
pomagać, żeby przetrwać ten okres, a tam atmosfera 
grobowa. Mówi pielęgniarka, że zaraz przyjdzie,  
a trwało to godzinę. Nie czułem się dobrze trakto- 
wany. Obojętnie, jak towar pozostawiony. Tylko 
dawały zastrzyki.

Persona „Zamożny i wymagający”, Radom

Pacjentowi towarzyszy także dyskomfort psychiczny – niepewność, wątpliwości, 
obawy i lęk związane ze stanem zdrowia i leczeniem. Jest to element ponad 
60% doświadczeń w lecznictwie otwartym i 90% doświadczeń w lecznictwie 
szpitalnym. Personel świadczeniodawcy robi jednak niewiele, by okazać empatię 
i udzielić pacjentowi wsparcia emocjonalnego lub rozwiać jego wątpliwości. 
Co więcej, świadczeniodawcy nie zawsze umożliwiają pełne wspieranie 
pacjenta przez jego bliskich.

W lecznictwie otwartym, gdzie potrzeba zapewnienia 
dobrostanu psychicznego jest mniejsza (dotyczyła ok. 65% 
badanych), zabrakło wsparcia emocjonalnego w 23% inte-
rakcji z personelem lekarskim. Pacjenci, jak pokazują wywia- 
dy, często nie widzą możliwości rozmowy z lekarzem o swoich 
obawach.

Po prostu boję się tej operacji. To jest poważna 
operacja na kręgosłup. W tym przypadku to ja nawet 
nie chcę o tym rozmawiać z lekarzem. On na takie 
dyskusje nie ma czasu, bo za drzwiami czeka kupa 
ludzi. To trzeba by się z nim umówić na dłuższą wizytę. 
Na taką rozmowę trzeba więcej czasu.

Persona „Bezbronny”, Radom

Podobnie jak w przypadku dobrostanu fizycznego, empatia 
personelu wobec stanu emocjonalnego pacjenta nie jest 
jedynie cechą indywidualną, ale ma swoje źródła także  
w kulturze organizacji świadczeniodawcy. W lecznictwie 
otwartym mniej złych doświadczeń z lekarzami było w pry- 
watnych świadczeniach (szczególnie w AOS). Natomiast 
w szpitalach odsetek negatywnych ocen był znacznie 
mniejszy w szpitalach klinicznych (21% złych doświadczeń 
z poziomem empatii) niż w tych o zasięgu regionalnym lub 
lokalnym (34% i 35%).

Świadczeniodawcy zwykle umożliwiają bliskim wsparcie 
pacjenta 

W badaniu zapytaliśmy wybranych użytkowników usług 
ochrony zdrowia także o to, czy świadczeniodawca umożliwił 
bliskim osobom takie wsparcie i zaangażowanie w trakcie 
leczenia, jakiego by oczekiwali. Niezależnie od otoczenia 
(przychodnia czy szpital, gdzie jest to kwestia znacznie istot-
niejsza) co trzeci z nich ocenił swoje doświadczenia pod 
tym względem jednoznacznie pozytywnie. Złych doświad-
czeń było 20% w przychodniach i 22% w szpitalach. Perspe- 
ktywy pacjentów i opiekunów są jednak różne – złe oceny 
związane z umożliwieniem wsparcia ze strony bliskich opie-
kunowie wyrażali dwukrotnie częściej niż sami pacjenci.

Wsparcie emocjonalne  
ze strony personelu

Umożliwienie wsparcia  
ze strony bliskich osób
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35%
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Koordynacja leczenia i wsparcia psychologicznego jest 
wyzwaniem

Zajęcia odbywały się cyklicznie, raz w tygodniu na każdym 
z dwóch oddziałów radioterapii. Pacjenci z Zakładu Radio- 
terapii mieli możliwość wyboru grupy, w zajęciach której 
chcieli uczestniczyć. Uczestnictwo w warsztatach było 
dobrowolne, a grupa była otwarta, co znaczy, że każdy 
mógł dołączyć do grupy w każdym momencie trwania 
cyklu. Z uwagi na funkcjonowanie Zakładu Radioterapii 
i Oddziałów Radioterapii zdarzało się, że pacjenci, niestety, 
nie mieli możliwości uczestniczyć we wszystkich zajęciach 
warsztatowych. Głównymi zgłaszanymi przez pacjentów 
powodami braku uczestnictwa było przyjmowanie cytosta-
tyków, złe samopoczucie oraz zakończenie leczenia. Stąd 
też rzadko zdarzało się, by co tydzień w zajęciach brały 
udział te same osoby. W sumie uczestniczyło w nich 195 osób.

Pacjenci potrzebują wsparcia w radzeniu sobie ze stresem 

Podczas zajęć słuchacze mieli okazję dowiedzieć się, jak stres 
związany z życiem codziennym, w tym z chorobą, wpływa 
na zdrowie i proces rekonwalescencji. Pacjenci mogli 
poznać i przećwiczyć techniki relaksacyjne, których celem 
było obniżenie odczuwanych objawów sytuacji stresowej. 
Jest to niezwykle ważne, gdy weźmie się pod uwagę specy-
fikę radioterapii, do której należą m.in. długi okres hospitali-
zacji (związana z tym izolacja od osób bliskich), powikłania 
wynikające z odczynu popromiennego (m.in. ból, trudności 
w przełykaniu, biegunki) czy chociażby stresująca proce-
dura przygotowania do napromieniania (np. w raku stercza 
polega na konieczności wypróżnienia się i napełnienia 
pęcherza przed zabiegiem), niewygodna pozycja podczas 
napromieniania czy aparatura medyczna używana w leczeniu.

Trzeba obalać mity, które narosły wokół emocji

Ponadto podczas warsztatów pacjenci mieli okazję poznać 
rolę emocji, ich ekspresji i akceptacji dla samopoczucia 
psychicznego. Zajęcia poświęcone były takim emocjom, 
jak smutek i radość oraz złość i lęk. Smutek, złość i lęk są 
emocjami, które często towarzyszą pacjentom po otrzy-
maniu diagnozy choroby onkologicznej oraz w trakcie 
leczenia. Często utożsamiane są z emocjami negatywnymi, 
niepożądanymi. Celem spotkań było obalenie mitów na 
temat emocji – tego, że nieprzyjemne emocje są złe 
i destrukcyjne, a ich okazywanie jest oznaką słabości. 
Istotne było także wypracowanie sposobu wykorzystania 
tych emocji dla lepszego radzenia sobie w procesie leczenia 
i rekonwalescencji. 

Pacjenci nie zawsze są otwarci na wspólną pracę nad 
dobrostanem psychicznym

Plan warsztatów opracowany przez psychoterapeutki obej-
mował różne techniki poznawczo-behawioralne, które były 
na bieżąco dostosowywane do uczestniczących w zajęciach 
pacjentów. Dostosowywanie zajęć do aktualnej grupy było 
konieczne, ponieważ grupy nie były jednorodne. Obserwo-
wało się znaczne różnice wieku i wykształcenia, które wpły-
wały na sposób odbioru niektórych treści.

Istotna była również motywacja pacjentów do uczestnictwa. 
Często pacjenci podawali, że na zajęciach są z ciekawości, 
uczestniczyli w nich biernie, niechętnie angażowali się 
w dyskusję lub proponowane ćwiczenia. Wśród tych pacjen- 
tów odnotowywano również takie osoby, które po zapo-
znaniu się z formą zajęć decydowały się na kolejne zajęcia, 
aktywny w nich udział i podzielenie się z innymi swoimi 
doświadczeniami. Część z pacjentów decydowała się 
również na indywidualny kontakt z psychologiem. Osoby 
chętne miały możliwość wzięcia udziału w indywidualnych 
ćwiczeniach relaksacyjnych przy użyciu biofeedback HRV.

Źródło: Szpital MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Od 22 maja do 13 grudnia 2018 roku dla pacjentów Zakładu i Klinicznego 
Oddziału Radioterapii Szpitala MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum 
Onkologii w Olsztynie organizowane były warsztaty psychologiczne, których 
celem było zwiększenie świadomości pacjentów na temat wpływu samopoczu- 
cia psychicznego na proces zdrowienia. Zajęcia prowadzone były przez dwie 
doświadczone psycholog, psychoterapeutki w trakcie certyfikacji w nurcie 
poznawczo-behawioralnym. W oparciu o ten nurt opracowany został program 
warsztatów psychologicznych. Warsztaty składały się z 5 spotkań o różnej 
tematyce. Program obejmował: psychoedukację nt. stresu, emocji oraz wpływu 
samopoczucia psychicznego na ogólne samopoczucie, treningi relaksacyjne 
(ćwiczenia oddechowe, trening Jacobsona oraz wizualizację), a także techniki 
poznawcze regulacji emocji.

Ocena doświadczeń pacjenta

Warsztaty psychologiczne dla pacjentów radioterapii 
– Szpital MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii 
w Olsztynie

Trudno obiektywnie ocenić efekty i korzyści z uczestnictwa 
w zajęciach, ponieważ nie użyto żadnej wystandaryzowanej 
metody pomiarowej. Pacjenci relacjonowali jednak, że 
udział w zajęciach, szczególnie tych poświęconych technikom 
relaksacyjnym, był wartościowy, a umiejętność oddychania 
przeponowego wykorzystywali podczas napromieniania 
i przed snem.
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Ocena doświadczeń pacjenta

Dobrostan pacjenta: otoczenie i komfort

Ocena doświadczeń pacjenta – otoczenie i komfort

n=1872 (1341 lecznictwo otwarte / 531 lecznictwo szpitalne)
Pokazano tylko te odpowiedzi, w których dana sytuacja miała miejsce / zastosowanie.
Źródło (dane i komentarze użytkowników usług): Siemens Healthineers na podstawie badania 4p

Szpital i przychodnia rzadko są labiryntami, w których 
można się zgubić

Użytkownicy usług ochrony zdrowia mają dobre doświad-
czenia związane z łatwością poruszania się po placówkach 
świadczeniodawców. Zapytani o bariery fizyczne, łatwość 
dotarcia do istotnych dla nich miejsc czy też system nawi-
gacji wizualnej, z reguły wskazywali na dobre lub bardzo 
dobre doświadczenia. Tych ostatnich było aż 44% w lecznic-
twie otwartym i 38% w szpitalach.

Złych doświadczeń pod tym względem było niewiele, przy 
czym więcej w bardziej rozbudowanych placówkach szpital-
nych (15%) niż w przychodniach (10%). Negatywne oceny 
były tym częstsze, im młodszy pacjent – w szpitalach było 
ich 20% w grupie osób 18-29 lat i jedynie 11% w grupie 
70 i więcej lat.

Komfort placówek pozostawia wiele do życzenia

Źródłem złych doświadczeń w placówkach ochrony zdrowia 
jest szeroko rozumiany komfort – w pełni oczekiwany 
poziom zapewniło tylko 26-30% placówek. W przypadku 
lecznictwa otwartego negatywne oceny dotyczyły 18% 
użytkowników – częściej w przypadku usług publicznych 
niż prywatnych, co pokazały także wywiady pogłębione.

Kolosalna różnica, jeśli chodzi o wnętrze, między 
prywatną a państwową przychodnią. W prywatnej 
estetycznie, jakbym był w zachodnim kraju. Kwiaty, 
elegancko, na ścianie wisi TV. To wpływa na samopo-
czucie każdego. Pierwsze wrażenie jest bardzo ważne 
w wielu rzeczach. Nie ma porównania wystroju i este-
tyki tych dwóch miejsc. Pierwsze spojrzenie i wiem, 
za co płacę.

Persona „Zamożny i wymagający”, Warszawa

W szpitalach negatywnych doświadczeń było więcej (28%), 
przy czym im mniejsza i mniej wyspecjalizowana placówka, 
tym gorsza ocena poziomu komfortu. Wywiady pogłębione 
przyniosły bardzo różne postawy – od akceptacji niedomagań 
po zdecydowaną krytykę, szczególnie ze strony opiekunów 
najmłodszych pacjentów.

Placówki ochrony zdrowia, choć są utrzymane w czystości, a poruszanie się 
po nich jest stosunkowo proste, nie są jednak w ocenie pacjentów miejscami 
zapewniającymi komfort. Szczególne dotyczy to szpitali, w których dochodzą 
złe doświadczenia związane z warunkami snu i jakością wyżywienia.

Standard szpitalny. Nie jest to hotel 5 gwiazdek, ale 
przyzwoicie. Jest pokój, okna są szczelne, nie jest 
zimno, choć to był luty. Kaloryfery grzeją. Co rano 
wietrzą, jest świeże powietrze. Łóżka są regulowane. 
Jest łazienka w pokoju, można wziąć prysznic.

Persona „Bezbronny”, Warszawa

W szpitalu warunki drastyczne. Stare ściany, pomalo-
wane starymi farbami olejnymi. Łóżka powystawiane 
poza salę, na korytarzach. Telewizor za 2 złote. Łóżka 
odrapane, skrzypiące. Nie było duszno, bo ja i dwóch 
facetów, przestrzennie. Ubikacje na zewnątrz. Czasy PRL.

Persona „Zamożny i wymagający”, Radom

Marginalne znaczenie z kolei miały złe doświadczenia zwią-
zane z czystością w placówce – tylko 7% użytkowników 
przychodni i 9% szpitali źle oceniło swoich świadczenio-
dawców w tym zakresie. Z drugiej strony – w wywiadach 
często pojawiały się spostrzeżenia, że niezależnie od 
czystości standard infrastruktury, np. łazienek, był niski.

Bardzo brzydko w szpitalu. Toaleta i jej stan jak na 
dworcu. Nie było brudno, ale jednak tragedia.

Persona „Zaangażowany rodzic”, Radom

W szpitalu trudno o sen i jeszcze trudniej o odpowiednie 
jedzenie

Istotnym czynnikiem związanym z komfortem pacjenta  
szpitala są warunki snu, tj. wygoda pokoju szpitalnego, 
cisza w nocy, oświetlenie czy obecność innych pacjentów. 
Co czwarty respondent wskazał, że warunki te były nieod-
powiednie. Jednoznacznie pozytywne doświadczenia miało 
jedynie 27%.

Obchód w szpitalu dziecięcym był o 21.00. Syn już 
wtedy spał. Jak go wybudzili, to nie spał do 1.00  
w nocy. Irytowało mnie to, że musieli obudzić dziecko.

Persona „Zaangażowany rodzic”, Warszawa

Nie są niespodzianką wyjątkowo złe doświadczenia 
pacjentów związane z jakością i ilością otrzymywanego 
jedzenia. Obiegowe opinie znalazły pełne odzwierciedlenie 
w badaniu – aż 48% (najwięcej wśród badanych czynników 
doświadczeń) oceniło wyżywienie szpitalne negatywnie.
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Leczenie w onkologii to nie tylko terapia

Nie tylko prawidłowo zaplanowana terapia jest istotna 
w leczeniu nowotworu. Ogromne znaczenie ma też odpo-
wiednio zbilansowana dieta, wspomagająca proces tera-
peutyczny i zapobiegająca utracie masy ciała, osłabieniu, 
niedoborowi witamin i mikroelementów. 

Tradycyjny system żywienia na oddziale nie zawsze umoż-
liwia pełną realizację tych celów. Przed 2012 rokiem 
pacjenci Centrum Onkologii, u których wykonywano zabiegi 
terapeutyczne, nie zawsze mieli możliwość otrzymania 
ciepłego posiłku z powodu sztywnych ram czasowych 
dystrybucji. Co więcej, często jedli posiłki w warunkach 
mało komfortowych, gdy do pacjentów wypisanych 
z oddziału dołączali nowo przyjęci. Istotną rolę odgrywały 
także następstwa stosowanego leczenia w ramach radio- 
i chemioterapii. Pomimo że pacjenci z jednodniowym 
wyprzedzeniem zamawiali dla siebie zestaw dań, nazajutrz 
często nie mieli już na to ochoty.

Dlatego, koncentrując się na realizacji postawionej przed 
laty misji Centrum Onkologii w Bydgoszczy wobec pacjen- 
tów („Jesteśmy dla Ciebie”), powstała wizja utworzenia 
restauracji dla pacjentów w systemie all inclusive, umożli-
wiającej radykalną zmianę aspektów jakościowych 
w zakresie żywienia pacjenta leczonego onkologicznie.

 „Jesteśmy dla Ciebie” także w sferze wyżywienia

Podstawą koncepcji restauracji w systemie all inclusive jest 
przede wszystkim stworzenie komfortowych warunków 
spożywania posiłków oraz umożliwienie samodzielnego 
doboru zestawu dań według specjalnie skomponowanych 
diet: podstawowej, lekkostrawnej i cukrzycowej. Wprowa-
dzony system zapewnia możliwość wyboru nawet z kilku- 
nastu różnych potraw, z których pacjent może samodzielnie 
skomponować odpowiedni dla siebie posiłek. Pozwala to 
rozwiązać problemy z apetytem wynikające z prowadzonej 

terapii – szeroka oferta restauracji gwarantuje, że pacjent 
zawsze znajdzie coś dla siebie. Wprowadzono także elasty- 
czny czas na spożywanie posiłków. Dzięki temu odbywa się 
to w porze optymalnej dla pacjenta i nie koliduje z harmo-
nogramem leczenia.

Rozwiązania te nie były możliwe w poprzednim systemie 
wydawania posiłków na oddziale. Ich wdrożenie wymagało 
jednak zastosowania innowacyjnych technologii. Restau-
racja pozwala na jednoczesne spożywanie posiłków przez 
około 200 osób. Konieczna jest więc elektroniczna weryfi-
kacja pacjentów. Każdy z nich posiada opaskę z indywidu-
alnym kodem kreskowym sczytywanym przez bramki zain-
stalowane przed wejściem do sali restauracyjnej. 

Właściwe żywienie wymaga edukacji i doradztwa

Aby proces żywienia pacjentów przebiegał prawidłowo, 
w Centrum Onkologii powołano Zespół ds. Żywienia 
Pacjentów. Do jego priorytetowych zadań należy prowa-
dzenie monitoringu usługi żywienia zgodnie z wymogami 
ujętymi w umowie outsourcingu oraz szeroko rozumiana 
edukacja dietetyczna pacjentów. Pacjent hospitalizowany 
w Centrum ma możliwości skorzystania z fachowych porad 
specjalistów w dziedzinie dietetyki w zakresie prawidło-
wego odżywiania w trakcie prowadzonej terapii onkolo-
gicznej. Chory korzystający z usług restauracji powinien być 
świadomy, że nie wszystkie serwowane potrawy służą jego 
zdrowiu, i wybierać dania zgodnie z zaleconą dietą. Ofero-
wane posiłki dietetyczne są właściwie opisane, co znacznie 
ułatwia pacjentom odpowiedni wybór potrawy. W restau-
racji udostępniony jest również jadłospis. Zostaje on przy- 
gotowany z kilkudniowym wyprzedzeniem przez firmę 
zewnętrzną świadczącą usługi gastronomiczne, a następnie 
zweryfikowany i zatwierdzony przez dietetyków Centrum 
Onkologii. 

Źródło: Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy

Centrum Onkologii w Bydgoszczy jest jednym z najnowocześniejszych szpitali 
w Polsce, wprowadzającym pionierskie rozwiązania organizacyjne zmierzające 
do poprawy jakości świadczonych usług. Takie rozwiązanie to np. otwarta 
w 2012 roku pierwsza w Polsce restauracja szpitalna, oferująca pacjentom 
posiłki w systemie all inclusive. Modernizacja bloku żywieniowego była wywo-
łana potrzebą wyeliminowania groźnego w skutkach niedożywienia pacjentów, 
będącego efektem niedostosowania systemu żywienia do ich preferencji oraz 
przebiegu prowadzonej terapii.

Restauracja wiąże się z korzyściami zarówno dla 
pacjenta, jak i dla szpitala

Powstanie restauracji przyniosło wiele korzyści. Stworzyło 
warunki do integracji środowiska hospitalizowanych 
pacjentów oraz ich członków rodziny w czasie pobytu 
w szpitalu. Lokalizacja sali restauracyjnej poza oddziałami 
łóżkowymi sprawia, że czas posiłku jest okazją do zmiany 
otoczenia i oderwania się od atmosfery szpitalnego pokoju. 
Wpływa to pozytywnie na samopoczucie pacjenta i zapew- 
nia mu namiastkę normalnego życia. Takie systemowe 
rozwiązanie powoduje, że spożywanie posiłku pozwala 
przyjemnie spędzić czas i jest miłym wydarzeniem dnia. 
Przejście do restauracji stanowi ważny element codziennej 
rehabilitacji i aktywizacji chorego. Możliwość samodziel-
nego decydowania o wyborze zestawu posiłku i jego ilości 
w zależności upodobań i samopoczucia przyczynia się także 
do zmniejszenia skutków ubocznych prowadzonej terapii 
i poprawy apetytu.

Restauracja oznacza także korzyści dla świadczeniodawcy. 
Modernizacja bloku żywieniowego wpłynęła na poprawę 
stanu sanitarnego w oddziałach z uwagi na wyelimino-
wanie odpadów pokonsumpcyjnych. Redukcji uległy także 
koszty związane z żywieniem pacjentów, co wynikało 
z ograniczenia kosztów zatrudnienia dodatkowego personelu. 

Ocena pacjentów jest jednoznacznie pozytywna

Wdrożony w Centrum Onkologii system żywienia all inclusive 
spotkał się z dużym uznaniem pacjentów. Obecnie z usług 
restauracji korzysta ponad połowa hospitalizowanych osób. 
Stwierdzają one jednoznacznie, że taki sposób żywienia 
bardzo ich satysfakcjonuje, co znajduje potwierdzenie 
w opiniach zawartych w ankietach satysfakcji pacjenta. 
Restauracyjny system żywienia jest także istotnym elemen- 
tem wpływającym na stosunek pacjentów do terapii 
i postrzeganie przez nich szpitala. Z usług restauracji nie 
korzystają chorzy przebywający na Oddziale Intensywnej 
Terapii oraz osoby po przebytych zabiegach operacyjnych. 
Ich żywienie odbywa się na oddziale, przy łóżku.

Ocena doświadczeń pacjenta

Restauracyjny system żywienia pacjentów – Centrum Onkologii 
im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
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Głos pacjenta i pracownika jest katalizatorem zmian

Budowanie zmian o charakterze jakościowym, związanych 
z polepszeniem komfortu funkcjonowania pacjenta 
w warunkach szpitalnych, inspirowane jest przez opinie 
pacjentów (ankiety) oraz pracowników (zgłaszanie niezgod-
ności). To tutaj zaczyna się kultura Patient Experience 
i Patient-Centered Care (czyli opieki zorientowanej na 
pacjenta). Dzięki tym informacjom UCK jest w stanie zrozu-
mieć, jak należy zmieniać szpital, żeby stał się bardziej przy-
jazny. Wśród wielu działań projakościowych zrealizowanych 
w UCK znajdują się takie, których głównym beneficjentem 
są pacjenci, ale są też takie, których beneficjentem pierw-
szego rzędu są pracownicy i dopiero wtórnie pozwalają one 
na zwiększenie zadowolenia pacjenta.

Depozyty odzieżowe – warto zadbać o podstawy 
szpitalnego komfortu

W tej pierwszej grupie należy wymienić udostępnienie w UCK 
depozytów odzieżowych na oddziałach poprzez zamonto-
wanie szafek takich jak te, które można spotkać na pływal-
niach. Szafki zamykane na klucz zlokalizowane są niedaleko 
sali, w której przebywa pacjent. Dzięki temu rozwiązaniu 
chory otrzymuje dostęp do swoich rzeczy przez całą dobę. 
Nie musi, jak dotychczas, poszukiwać miejsca depozytu, 
który i tak dostępny był tylko do godziny 15. Pozwala to nie 
tylko na zwiększenie komfortu pacjenta, ale także na obni-
żenie ryzyka epidemiologicznego, ponieważ chorzy nie trzy-
mają wartościowych rzeczy czy odzieży przy własnym łóżku. 

Angażowanie pacjenta wymaga wielu kanałów 
kontaktu

Pacjent potrzebuje nowoczesnej komunikacji ze szpitalem. 
W dobie internetu nie można ograniczać się tylko do 
fizycznej obecności w rejestracji, stąd też UCK rozwinęło 
szeroką działalność w zakresie call center, które zajmuje się 
nie tylko komunikacją telefoniczną, lecz również mailową. 
Pacjenci otrzymują także SMS-owe przypomnienie o zbliża-
jącej się wizycie. Sam proces stacjonarnej rejestracji został 
usprawniony przez QR kody, które udostępniane są po 
pobraniu numerka w systemie kolejkowym Qmatic. Zeska-
nowanie kodu umożliwia uzyskanie w telefonie komór-
kowym informacji o miejscu w kolejce do stanowiska reje-
stracyjnego. Dla pacjentów chorujących na raka piersi 
uruchomiona została również darmowa aplikacja mobilna, 
w której znajdują się najważniejsze informacje na temat tej 
choroby, Centrum Chorób Piersi UCK i organizacji pacjenc-
kich oraz ciekawostki interesujące z punktu widzenia 
chorego. Nowo powstała aplikacja nie pełni jednak funkcji 
tylko informacyjnej, lecz daje możliwość codziennego 
kontrolowania stanu pacjenta na podstawie wypełnianej 
przez niego ankiety.

Digitalizacja dokumentacji medycznej oznacza korzyści 
dla pacjenta i świadczeniodawcy

Dodatkowo UCK podjęło działania w zakresie upowszech-
nienia indywidualnego internetowego konta pacjenta,  
co pozwala na przekazywanie informacji odnośnie uzyska-
nych wyników badań w formie elektronicznej. Dzięki wdro-
żonym rozwiązaniom i dużemu zaangażowaniu personelu 
możliwe jest w 100% cyfrowe gromadzenie danych medycz-
nych, które nie wymagają wydruku papierowego i nie są 
przechowywane w archiwum, a jedynie na bardzo dobrze 
zabezpieczonych dyskach informatycznych. Historia choroby 

„Pacjent w centrum uwagi” – hasło, które przyświeca działaniom Uniwersytec-
kiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, to koncepcja związana nierozłącznie 
z ideą Patient Experience. Inspiracją dla budowania dobrych doświadczeń 
w szpitalu nie może być tylko postrzeganie pacjenta jako osoby chorej, ale 
przede wszystkim dostrzeżenie w nim człowieka, który w trudnej życiowej sytuacji 
musi skorzystać z pomocy świadczeniodawcy. Gdy uda się już pomyśleć 
o pacjencie z takiej perspektywy, źródłem do poszukiwania nowych, niekiedy 
zaskakująco prostych, a w rzeczywistości rewolucyjnych rozwiązań staje się 
codzienna obserwacja zachowań ludzi przychodzących do szpitala i szczegółowa 
analiza ich potrzeb. Idea w rozumieniu UCK jest prosta: „Stwórzmy takie 
warunki, jakich sami byśmy chcieli doświadczyć w trakcie hospitalizacji”.

pacjenta hospitalizowanego tylko przez jeden dzień może 
mieć nawet 27 stron wydruku. Biorąc pod uwagę fakt, 
że w UCK rocznie hospitalizowanych jest 120 tysięcy pacjen- 
tów, a wielu z nich przebywa w Centrum długotrwale, 
możemy wyobrazić sobie, jak znaczące mogą być oszczęd-
ności nie tylko pod względem finansowym. Cyfryzacja 
obiegu dokumentów, która realizowana jest również w admi- 
nistracji szpitala, ma związek także z odpowiedzialnością 
ekologiczną jednostki.

Drobne z pozoru zmiany w otoczeniu mogą poprawić 
komfort pacjenta

Z oszczędnościami wiąże się też wprowadzenie w wejściach 
do budynków UCK drzwi obrotowych. Ta z pozoru drobna 
zmiana spowodowała obniżenie kosztów ogrzewania holu 
wejściowego budynku Centrum Medycyny Inwazyjnej i,  
co najważniejsze, przyczyniła się do utrzymania komfortu 
termicznego przebywających wewnątrz szpitala pacjentów, 
a także znacząco zmniejszyła absencję chorobową osób 
zatrudnionych w punkcie informacyjnym tej lokalizacji. 
W nowo wybudowanym budynku Centrum Medycyny 
Nieinwazyjnej zainstalowanie drzwi obrotowych było już 
sprawdzonym rozwiązaniem. Co ciekawe, tego typu drzwi 
nie są stosowane w szpitalach w Polsce, częściej widzimy  
je w galeriach handlowych. A przecież w nowo oddanych 
szpitalach holenderskich jest to standard budowlany.

Strefy relaksu i wypoczynku mają swoje zastosowanie 
w różnych miejscach szpitala i przynoszą wiele korzyści

Innym pomysłem związanym z infrastrukturą jest stwo-
rzenie pokoju relaksacyjnego dla pacjentów i rodzin 
pacjentów pediatrycznych. Został zorganizowany w obrębie 
bloku operacyjnego w części otwartej dla osób z zewnątrz. 
Dzięki zaangażowaniu zespołu anestezjologów możliwe 
było ograniczenie ilości leków sedatywnych w premedy-
kacji, co pozwoliło na samodzielne dotarcie pacjentów na 
blok operacyjny i oczekiwanie na zabieg w pokoju relaksa-
cyjnym. Pokój ten służy także rodzicom małych pacjentów 
operowanych na okulistyce czy laryngologii, którzy chcą być 
jak najbliżej swojego dziecka, a z oczywistych przyczyn nie 
mogą przebywać w trakcie zabiegu na sali operacyjnej. 
Dotychczas czekali na korytarzu, dziś korzystają z wygod-
nych foteli wspomnianego pomieszczenia. Zdecydowanie 
poprawiły się również warunki pacjentów Kliniki Alergologii 
korzystających z odczulania na jad owadów błonkoskrzyd-
łych, dla których powstał pokój dzienny. Rodzice nowo 
narodzonych dzieci mogą spotkać się z najbliższymi w Strefie 
Rodzica, w których przyjazna przestrzeń została podzielona 
na części, zapewniając większą intymność. Dla starszego 
rodzeństwa przygotowano zabawki. Również przestrzeń 
wspólna została dostosowana do potrzeb pacjentów i odwie- 
dzających, którzy mogą odpocząć na ławkach zlokalizowa-
nych w holu głównym budynku Centrum Medycyny Inwa-
zyjnej czy też przed wejściem do budynku Centrum Medy-
cyny Nieinwazyjnej. W obu tych lokalizacjach pacjenci 
i odwiedzający korzystają z bogatej oferty usług gastrono-
micznych i sklepów. 

Ocena doświadczeń pacjenta

Pacjent w centrum uwagi – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne 
w Gdańsku
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Uniwersyteckie Centrum Kliniczne przeszło w ostatnich latach olbrzymią 
zmianę pod względem infrastruktury. Oddane do użytku nowoczesne budynki 
CMI i CMN oferują pacjentom europejski standard hospitalizacji. Nowoczesna 
infrastruktura UCK to jednak tylko podstawa do budowania nowoczesnego 
szpitala, kluczowe są zmiana świadomości i zaangażowanie personelu, a także 
informatyzacja. Żeby rzeczywiście pacjent znalazł się w centrum uwagi, trzeba 
myśleć o jego potrzebach w różnych, nawet najbardziej prozaicznych bądź 
niespodziewanych kontekstach.

Widoczna troska o bezpieczeństwo pacjenta także  
jest elementem jego doświadczeń

W ogólnodostępnych miejscach znajdują się także liczne 
dozowniki z płynem dezynfekującym do rąk, opatrzone 
plakatem zachęcającym do ich użycia. UCK zależy na tym, 
by zwrócić uwagę osób przybywających w szpitalu, jak 
istotną kwestią jest kontrola zakażeń. Konieczne jest, by 
rodziny hospitalizowanych i objętych izolacją chorych rozu-
miały i stosowały jej zasady: przebierały się w odpowiednie 
stroje, korzystały z odpowiednich toalet, myły dokładnie 
i dezynfekowały ręce przed wejściem i wyjściem poza 
oddział. To jeden z głównych elementów zabezpieczenia 
przed ewentualnym rozprzestrzenieniem się infekcji. 

Jakość i różnorodność wyżywienia wpływa nie tylko  
na poczucie komfortu, ale i na proces leczenia

Z komfortem hospitalizacji nierozerwalnie związana jest 
jakość żywienia. Różnorodność potraw jest istotna również 
ze względów medycznych – jeśli pacjentom oferowane jest 
tylko jedno danie, 60% z nich jest zadowolonych i je zjada, 
ale aż 40% pacjentów – nie. Gdy proponowane są dwa 
dania do wyboru, odsetek zadowolonych podnosi się do 
75%, a gdy liczba dań wzrasta do trzech, wówczas 85% 
pacjentów korzysta z posiłków. Odpowiednie odżywianie 
pacjenta w trakcie hospitalizacji przyspiesza gojenie ran, 
polepsza rehabilitację, zwiększa zasoby energii, ale także 
umożliwia odpowiednie wchłanianie leków. Ogółem w UCK 
jest ponad 70 różnorodnych diet specjalistycznych, które są 
uwarunkowane określonymi dolegliwościami pacjentów. 
Niemniej w odniesieniu do diety głównej, dotyczącej tych 
osób, które nie muszą być w żaden sposób objęte restrykcją 
żywieniową, oferowane są do wyboru trzy różne dania 
obiadowe. 

Zarządzanie bólem wymaga kompleksowego podejścia

Pobyt pacjenta szczególnie na oddziale chirurgicznym zwią-
zany jest z ryzykiem pojawienia się dolegliwości bólowych. 
Nowoczesne leczenie bólu pozwala na uniknięcie jego 
wystąpienia i w taki sposób powinno być realizowane. 
Wiąże się to z zastosowaniem analgezji z wyprzedzeniem, 
a zatem podawaniem leków przeciwbólowych jako osłony 
analgetycznej, nim ból wystąpi, a następnie na wnikliwym 
monitorowaniu i reagowaniu na ewentualne zwiększenie 
dolegliwości za pomocą silnych i skutecznych leków bądź, 
co jest realizowane także w UCK, w trybie patient controlled 
analgesia, czyli za pomocą specjalnego aparatu, gdzie 
niewielką ilość leku przeciwbólowego w razie potrzeby 
pacjent podaje sobie sam. Urządzenie to jest bardzo ściśle 
monitorowane, żeby zareagować zwiększeniem bazy anal-
getycznej osłony, w sytuacji kiedy dochodzi do zwiększonego 
zapotrzebowania na leki przeciwbólowe, a zatem skutecz-
ność osłony jest niewystarczająca. Wszystkie te działania 
zgodne są z koncepcją szpitala bez bólu, którego certyfikat 
UCK od lat posiada.

Opieka psychologiczna kluczem do dobrostanu 
emocjonalnego pacjenta

W wielu szpitalach niedoceniana jest rola psychologów 
i fizjoterapeutów. O ile fizjoterapeuci w dużym zakresie 
objęci są wymogami, jakie stawia przed jednostkami 
medycznymi Narodowy Fundusz Zdrowia, o tyle psycholo-
gowie to zazwyczaj margines działalności medycznej szpi-
tala. Kierując się potrzebami pacjentów i rozumiejąc ważny 
kontekst, jaki umysł chorego nadaje możliwościom rehabili-
tacji i szybszego powrotu do zdrowia, w UCK zwrócono 
uwagę na to, że pomoc psychologiczna powinna być 
dostępna na każdym oddziale dokładnie wtedy, kiedy jest 
potrzebna. W tym celu zaangażowano zespół 34 psycho-
logów, którzy zajmują się problemami wszystkich grup 
pacjentów: począwszy od dzieci na oddziale onkologicznym 
i hematologicznym, poprzez panie rodzące bądź leczone  

na położnictwie z powodu problemów z ciążą, pacjentów 
onkologicznych, chorych przygotowujących się do i podda-
wanych transplantacji, po zwykłych pacjentów i ich rodziny, 
których problemy mogą niekiedy w znaczący sposób wpływać  
na przebieg leczenia, nawet je niwecząc.

Warto dodać, że UCK dba też o rozrywkę dla pacjentów, 
którzy często potrzebują oderwania od szpitalnej rzeczy- 
wistości. W szpitalu co jakiś czas odbywają się darmowe 
koncerty. Pacjenci mieli już okazję wysłuchać koncertu 
Stanisława Soyki, „Mazowsza”, „Remontu Pomp”, występów 
świątecznych, muzyki klasycznej i rozrywkowej, a także 
artystów z zagranicy.

Transparentność informacji buduje zaangażowanie

Efektywne leczenie pacjenta możliwe jest jedynie w oparciu 
o rzetelne informacje. W nowoczesnym zarządzaniu to one 
są najważniejsze. Dyrekcja UCK realizuje liczne działania 
mające na celu pozyskanie i prezentowanie danych odno-
śnie bieżącego funkcjonowania szpitala dla wszystkich 
osób zajmujących się w nim zarządzaniem, a zatem przede 
wszystkim dla ordynatorów klinik i pielęgniarek oddziało-
wych. Przystępna i atrakcyjna wizualnie forma informacji 
(np. tak zwanych dashboardów) ma tutaj bardzo duże 
znaczenie – sprawia, że osoby zaangażowane w groma-
dzenie danych chętnie przekazują je, a to z kolei przekłada 
się na wiarygodność i w razie potrzeby szybką reakcję ze 
strony odpowiednich służb zarządzających.

Ocena doświadczeń pacjenta

Źródło: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku



3. Co jest ważne dla pacjenta? Ważne dla pacjentów jest to, co stanowi wartość systemu 
ochrony zdrowia, tj. przyczynia się do poprawy lub utrzymania 
ich stanu zdrowia. Można jednak na tę sprawę spojrzeć także  
w odmienny sposób – przyjmując, że ważne dla pacjentów  
(i ich opiekunów) jest to, co buduje ich satysfakcję z usług 
opieki zdrowotnej. Te dwie perspektywy mogą prowadzić  
do zupełnie odmiennych wniosków. I jest to naturalne,  
bo odnoszą się do różnych celów systemu opieki zdrowotnej.

Aby zrozumieć, co jest ważne dla pacjentów w kontekście 
satysfakcji, postanowiliśmy… nie pytać o to, a przynajmniej  
nie wprost. Zależało nam na obiektywnym spojrzeniu, dlatego 
zdecydowaliśmy się na alternatywne, niedeklaratywne 
podejście – analizę tego, jak w ramach ostatniej interakcji 
pacjenta ze świadczeniodawcą ocena poszczególnych 
czynników doświadczeń wpłynęła na ogólną ocenę doświad-
czeń korzystania z usług. W połączeniu z jakością doświadczeń 
w ramach danego czynnika daje to wskazówki, na jakich 
kwestiach świadczeniodawcy powinni się skupić w pierwszej 
kolejności: co wzmacniać (punkty zachwytu) i co poprawiać 
(punkty bólu), aby w efekcie zwiększyć poziom satysfakcji.
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Analiza czynników, które w największym stopniu (choć często w nieuświadomiony 
sposób) wpływają na satysfakcję z usług ochrony zdrowia, pokazuje miejscami 
zaskakujący obraz hierarchii doświadczeń pacjenta i opiekuna. Wiele czynników, 
które są niezwykle istotne dla realizacji celów systemu ochrony zdrowia,  
a które są źródłem złych doświadczeń (np. czas oczekiwania na termin usługi  
czy komunikacja ryzyk zdrowotnych), z perspektywy budowania satysfakcji pacjenta 
schodzi na dalszy plan. Przejście całego procesu leczenia przez pacjenta zmienia 
punkt widzenia – to, co frustruje lub cieszy na pewnym etapie, traci na ważności 
w miarę przebywania kolejnych. Potwierdza się także to, co podkreśla teoria Patient 
Experience – to, co istotne klinicznie, nie musi być koniecznie krytycznym 
elementem doświadczeń pacjenta. Jest to inna perspektywa, która wymaga 
odrębnego podejścia ze strony świadczeniodawcy.

Co jest ważne dla pacjenta?

Wpływ czynników doświadczeń na ogólną satysfakcję

n=1872 (691 POZ / 650 AOS / 531 lecznictwo szpitalne)
Podziału wymiarów pod względem oceny i ważności dokonano w oparciu o odchylenie od średniej wartości.
Ważność – siła związku z ogólną oceną doświadczeń na podstawie modelu analitycznego.
Źródło: Siemens Healthineers na podstawie badania 4p

Niezawodność systemu – nie chodzi tylko o wynik leczenia

Satysfakcję pacjenta w ramach obszaru niezawodności buduje przede wszystkim to, co pozostaje na styku  
interakcji międzyludzkich i sprawności funkcjonowania systemu – kluczowym czynnikiem jest poświęcenie 
odpowiedniej ilości czasu przez personel oraz przygotowanie do dalszych kroków w leczeniu. Niestety wiele 
w tym obszarze jest punktów bólu. W szpitalach jest to brak przejrzystego planu przebiegu procedur admini-
stracyjnych i medycznych. We wszystkich typach placówek – poczucie, że nie zastosowano w diagnostyce 
i leczeniu najnowocześniejszych urządzeń medycznych. Czas oczekiwania na przyjęcie / konsultację jest 
niewątpliwie słabą stroną systemu – jest stosunkowo gorzej oceniany, jednak jego wpływ na ostateczną  
satysfakcję nie jest decydujący.

Zaangażowanie pacjenta – kluczowa jest jakość interakcji z personelem

Zaangażowanie jest obszarem, w którym stosunkowo najwięcej jest punktów zachwytu, a więc czynników 
wyróżniających się ważnością i pozytywną oceną. Należą do nich m.in. edukacja zdrowotna, zrozumiała 
(ale nie w szpitalach!), otwarta i dwukierunkowa komunikacja z personelem, aktywne słuchanie i traktowanie 
z szacunkiem. Są to obszary, które trzeba nie tylko utrzymać, ale także wzmacniać. Kwestie związane z prywat-
nością to tzw. mocne strony, które należy utrzymać lub wzmacniać w drugiej kolejności. Elementem, który 
w AOS i szpitalach jest punktem bólu (wymaga podjęcia natychmiastowego działania naprawczego) jest 
postrzegany przez pacjentów poziom ich upodmiotowienia, tj. uwzględnienie ich głosu w decyzjach. 

Dobrostan pacjenta – niski poziom empatii i komfortu obniża satysfakcję

Znaczenie czynników związanych z dobrostanem rośnie wraz z długością pobytu pacjenta w placówce i złożo-
nością procedur – stąd ich rola jest stosunkowo większa w szpitalu. Niezależnie od typu placówki punktem 
bólu jest poziom komfortu, który silnie obniża satysfakcję z usług. Wbrew powszechnym sądom w szpitalach 
nie dotyczy to jakości wyżywienia, która, choć niska, nie odgrywa istotnej roli w całokształcie doświadczeń. 
Ważny jest za to poziom empatii wobec stanu emocjonalnego pacjenta, bardziej nawet niż faktyczne wsparcie 
w tym zakresie. Jest to szczególnie istotne w szpitalach, gdzie empatia jest drugim kluczowym punktem bólu 
(w lecznictwie otwartym wpływ jest mniejszy, ale wciąż negatywny). Czynnikiem, który w szpitalach silnie 
wpływa na satysfakcję z usług, jest z kolei kontrola poziomu bólu, a w lecznictwie otwartym – aktywne zainte-
resowanie personelu w tym zakresie.

Jakie czynniki doświadczeń wymagają działań, aby poprawić satysfakcję pacjenta?

Słabe strony – poprawić w drugiej kolejności 
Obszary gorzej oceniane, ale mniej istotne dla satysfakcji

Punkty zachwytu – rozwijać i udoskonalać 
Obszary lepiej oceniane i istotne dla satysfakcji

Punkty bólu – poprawić priorytetowo 
Obszary gorzej oceniane, ale istotne dla satysfakcji

Mocne strony – utrzymać 
Obszary lepiej oceniane, ale mniej istotne dla satysfakcji

• Łatwość poruszania się  
po placówce

• Słuchanie z uwagą  
przez personel

• Zainteresowanie personelu 
poziomem bólu

• Czystość placówki

POZ AOS Szpital

• Poświęcenie odpowiedniej ilości czasu  
przez personel

• Traktowanie z szacunkiem przez personel
• Możliwość swobodnego zadawania pytań 

i zgłaszania wątpliwości
• Uzyskanie zrozumiałych wskazówek odnośnie  

dbania o zdrowie
• Uzyskanie zrozumiałych wytycznych odnośnie 

dalszego leczenia

• Uwzględnienie zdania, 
preferencji i sytuacji 
życiowej w decyzjach 
związanych z leczeniem

• Zainteresowanie poziomem 
bólu pacjenta

• Przejrzysty plan przebiegu 
procedur

• Wynik leczenia
• Uwzględnienie zdania,  

preferencji i sytuacji 
życiowej w decyzjach 
związanych z leczeniem

• Zrozumiałość informacji  
otrzymywanych od personelu

• Kontrola poziomu bólu
• Wsparcie fizyczne
• Zainteresowanie personelu 

stanem emocjonalnym
• Umożliwienie wsparcia 

ze strony bliskich osób

• Kontrola poziomu bólu
• Słuchanie z uwagą  

przez personel

• Przejrzysty plan przebiegu 
procedur

• Zainteresowanie personelu 
stanem emocjonalnym

• Uwzględnienie zdania, 
preferencji i sytuacji 
życiowej w decyzjach 
związanych z leczeniem 

• Warunki snu
• Jakość wyżywienia

• Komfort placówki
• Użycie nowoczesnych urządzeń medycznych

• Czas oczekiwania na przyjęcie / konsultację
• Sprawność przeprowadzania procedur  

administracyjnych i medycznych
• Zrozumiałe informowanie o ryzykach związanych 

z lekami i procedurami medycznymi
• Wsparcie emocjonalne ze strony personelu
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Co jest ważne dla pacjenta?

Podstawowa Opieka Zdrowotna
Co jest ważne dla pacjenta?

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Ważność czynników i obszarów doświadczeń

Mocne strony – utrzymać 
Obszary lepiej oceniane, ale mniej istotne dla satysfakcji

Słabe strony – poprawić w drugiej kolejności 
Obszary gorzej oceniane, ale mniej istotne dla satysfakcji

Punkty zachwytu – rozwijać i udoskonalać 
Obszary lepiej oceniane i istotne dla satysfakcji

Punkty bólu – poprawić priorytetowo 
Obszary gorzej oceniane, ale istotne dla satysfakcji

Ważność czynników i obszarów doświadczeń

Uzyskanie zrozumiałych wytycznych odnośnie dalszego leczenia

Użycie nowoczesnych urządzeń medycznych

Poświęcenie odpowiedniej ilości czasu przez personel

Czas oczekiwania na przyjęcie / konsultację

Wynik leczenia

Przejrzysty plan przebiegu procedur

Sprawność przeprowadzania procedur

Zrozumiałe informowanie o ryzykach związanych z lekami

Zrozumiałe informowanie o ryzykach związanych z procedurami

Uzyskanie zrozumiałych wskazówek odnośnie dbania o zdrowie

Traktowanie z szacunkiem przez personel

Możliwość swobodnego zadawania pytań i zgłaszania wątpliwości

Zrozumiałość informacji otrzymywanych od personelu

Słuchanie z uwagą przez personel

Zapewnienie prywatności podczas rozmów o zdrowiu

Zapewnienie prywatności podczas procedur medycznych i pobytu

Spójność informacji otrzymywanych od personelu

Uwzględnienie zdania, preferencji i sytuacji życiowej w decyzjach

Komfort placówki

Łatwość poruszania się po placówce

Zainteresowanie personelu poziomem bólu

Zainteresowanie personelu stanem emocjonalnym

Wsparcie emocjonalne ze strony personelu

Czystość placówki

Kontrola poziomu bólu

Wsparcie fizyczne i w potrzebach fizjologicznych

Umożliwienie wsparcia ze strony bliskich osób

Warunki snu

Jakość wyżywienia

N
iezaw

odność system
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20%

18%

15%

11%

9%
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17%

14%
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11%
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7%

6%

5%

28%

11%

10%

10%

10%

10%

7%
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20%

17%

16%

16%

8%

7%

6%

14%

13%

13%

11%

10%

8%

6%

15%

12%

11%

11%

9%

8%

6%

4%

Poświęcenie odpowiedniej ilości czasu przez personel

Uzyskanie zrozumiałych wytycznych odnośnie dalszego leczenia

Użycie nowoczesnych urządzeń medycznych

Wynik leczenia

Zrozumiałe informowanie o ryzykach związanych z lekami

Przejrzysty plan przebiegu procedur

Sprawność przeprowadzania procedur

Czas oczekiwania na przyjęcie / konsultację

Zrozumiałe informowanie o ryzykach związanych z procedurami

Uzyskanie zrozumiałych wskazówek odnośnie dbania o zdrowie

Możliwość swobodnego zadawania pytań i zgłaszania wątpliwości

Zrozumiałość informacji otrzymywanych od personelu

Traktowanie z szacunkiem przez personel

Uwzględnienie zdania, preferencji i sytuacji życiowej w decyzjach

Słuchanie z uwagą przez personel

Zapewnienie prywatności podczas procedur medycznych i pobytu

Zapewnienie prywatności podczas rozmów o zdrowiu

Spójność informacji otrzymywanych od personelu

Komfort placówki

Czystość placówki

Zainteresowanie personelu poziomem bólu

Wsparcie emocjonalne ze strony personelu

Łatwość poruszania się po placówce

Umożliwienie wsparcia ze strony bliskich osób

Zainteresowanie personelu stanem emocjonalnym

Wsparcie fizyczne i w potrzebach fizjologicznych

Kontrola poziomu bólu

Warunki snu

Jakość wyżywienia

5%

5%

21%

4%

23%
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Co jest ważne dla pacjenta?

Lecznictwo szpitalne
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Ważność czynnika >

W badaniu obliczyliśmy ważność poszczególnych czynników 
doświadczeń (tj. określiliśmy, które z nich są kluczowe dla 
ogólnej oceny doświadczeń) alternatywną, niedeklaratywną 
metodą – poprzez szacowanie ważności metodą relatyw-
nych wag Johnsona. Na czym to polega?
• Przyjmujemy założenie, że ważność poszczególnych atry-

butów nie jest deklarowana przez respondentów, nato-
miast jest ona szacowana analitycznie. 

• Metoda ta pozwala na uszeregowanie atrybutów według 
ich indywidualnego / specyficznego wpływu na ogólną 
ocenę doświadczeń, czyli pokazuje, która ze zmiennych 
ma największy i niezastępowalny przez inne wpływ.

• Dzięki użyciu tej metody możliwe jest zminimalizowanie 
wpływu korelacji pomiędzy poszczególnymi zmiennymi 
wyjaśniającymi (utrudniają one interpretację uzyskanych 
wyników typowych metod regresyjnych). 

• Jako uzupełnienie wag wykorzystamy wskaźnik R², 
który określa stopień, w jakim wszystkie uwzględnione 
w danym modelu zmienne wyjaśniające (czynniki 
doświadczeń) wyjaśniają zmienność ocen zmiennych 
zależnych (ogólnej oceny doświadczeń).

W ramach analizy dokonaliśmy również podziału czynników 
doświadczeń w oparciu o to, czy:
• dany czynnik był oceniany powyżej lub poniżej średniej,
• dany czynnik miał wyliczoną w modelu ważność powyżej 

lub poniżej średniej.

Jak rozumiemy i określamy ważność czynników doświadczeń?

Jak dokonaliśmy podziału czynników doświadczeń wg ich oceny i ważności?

• Modele zostały stworzone niezależnie dla prezentowa-
nych obszarów doświadczeń (grup wymiarów, tj. nieza-
wodność systemu, zaangażowanie pacjenta, dobrostan 
pacjenta). Są one relatywne (pomiędzy zmiennymi 
w modelu) i konkretne wartości dla ważności powinny 
być interpretowane w ramach badanej grupy z uwzględ-
nieniem stopnia wyjaśniania konkretnego modelu. 

• Przy interpretacji wyników dla różnych czynników 
i obszarów i porównywania ich z sobą należy zachować 
pewną ostrożność. Modele są liczone niezależnie, a także 
są relatywne – wyniki są powiązane z liczbą atrybutów 
uwzględnianych w modelu. Co za tym idzie, np. ważność 
dla danego aspektu 19% w lecznictwie szpitalnym nie 
jest wprost porównywalna z 19% w AOS ze względu na 
fakt, że grupy mogą się różnić liczbą atrybutów / zmien-
nych wyjaśniających w modelu oraz stopniem wyja-
śniania modelu – wartością R².

W efekcie uzyskano matrycę wskazującą, czy dany czynnik 
wymaga poprawy lub utrzymania / wzmocnienia oraz na ile 
związane z tym działania powinny być priorytetowe dla 
świadczeniodawcy.
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Ważność czynników i obszarów doświadczeń

n=1872 (691 POZ / 650 AOS / 531 lecznictwo szpitalne)
Podziału wymiarów pod względem oceny i ważności 
dokonano w oparciu o odchylenie od średniej wartości.
Ważność – siła związku z ogólną oceną doświadczeń 
na podstawie modelu analitycznego.

Poświęcenie odpowiedniej ilości czasu przez personel

Użycie nowoczesnych urządzeń medycznych

Przejrzysty plan przebiegu procedur

Uzyskanie zrozumiałych wytycznych odnośnie dalszego leczenia

Wynik leczenia

Zrozumiałe informowanie o ryzykach związanych z procedurami

Sprawność przeprowadzania procedur

Zrozumiałe informowanie o ryzykach związanych z lekami

Czas oczekiwania na przyjęcie / konsultację

Uzyskanie zrozumiałych wskazówek odnośnie dbania o zdrowie

Traktowanie z szacunkiem przez personel

Możliwość swobodnego zadawania pytań i zgłaszania wątpliwości

Słuchanie z uwagą przez personel

Uwzględnienie zdania, preferencji i sytuacji życiowej w decyzjach

Zrozumiałość informacji otrzymywanych od personelu

Zapewnienie prywatności podczas procedur medycznych i pobytu

Zapewnienie prywatności podczas rozmów o zdrowiu

Spójność informacji otrzymywanych od personelu

Komfort placówki

Kontrola poziomu bólu

Zainteresowanie personelu stanem emocjonalnym

Wsparcie fizyczne i w potrzebach fizjologicznych

Umożliwienie wsparcia ze strony bliskich osób

Zainteresowanie personelu poziomem bólu

Wsparcie emocjonalne ze strony personelu

Łatwość poruszania się po placówce

Czystość placówki

Warunki snu

Jakość wyżywienia
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Mocne strony – utrzymać 
Obszary lepiej oceniane, ale mniej istotne dla satysfakcji

Słabe strony – poprawić w drugiej kolejności 
Obszary gorzej oceniane, ale mniej istotne dla satysfakcji

Punkty zachwytu – rozwijać i udoskonalać 
Obszary lepiej oceniane i istotne dla satysfakcji

Punkty bólu – poprawić priorytetowo 
Obszary gorzej oceniane, ale istotne dla satysfakcji

R2 – miara stopnia wyjaśniania modelu.  
Mówi, w jakim stopniu model wyjaśnia kształtowanie 
wartości zmiennej objaśnianej przez atrybuty 
uwzględnione w modelu. Przyjmuje wartości 
od 0 do 100%.

Źródło: Siemens Healthineers 
na podstawie badania 4p
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Włącz doświadczenia pacjenta do wizji, misji i strategii 
organizacji; zapewnij zasoby dla budowy i wdrażania 
programu

• Zdefiniuj, czym dla Twojej organizacji są doświadczenia 
pacjenta

• Przekonaj i zaangażuj kierownictwo do inwestycji w ten obszar
• Włącz doświadczenia pacjenta do dokumentów strategicznych 

organizacji
• Wypracuj wraz z interesariuszami i zakomunikuj strategię 

zarządzania doświadczeniami pacjenta, określając cele,  
odpowiedzialność i mapę drogową zmian

• Powołaj odpowiednik roli Chief Experience Officer – wysokiej 
rangi zarządzającego, odpowiedzialnego za doświadczenia 
pacjenta

• Stwórz zespół ds. zarządzania doświadczeniami pacjenta 
i sieć liderów Patient Experience na poziomie jednostek 
organizacyjnych

Zapewnij, że otoczenie i organizacja procesów leczenia 
i obsługi pacjenta sprzyjają dobrym doświadczeniom

• Zastosuj dobre praktyki w zakresie tworzenia przestrzeni 
ochrony zdrowia: wykorzystaj światło, kolor, spójny 
temat przewodni, naturę i dzieła sztuki, by odsunąć 
myśli od lęku i niepewności

• Zapewnij, że poruszanie się po placówce jest możliwie 
łatwe dzięki czytelnemu systemowi oznaczeń i komuni-
kacji wizualnej

• Przeanalizuj wraz z interesariuszami kluczowe procesy 
i ścieżki pacjenta pod względem związanych z nimi 
doświadczeń. Pomocne mogą być metody value oraz 
experience flow mapping

• Wdróż praktykę ciągłego doskonalenia procesów –
pomocna może być metodologia lean management

Wdróż ciągły proces badania doświadczeń pacjenta 
i zapewnij, że wyniki badań stają się podstawą dla 
realnych zmian

• Opracuj persony, żeby zrozumieć, kim są i czego oczekują 
pacjenci

• Wdróż proces regularnego lub ciągłego badania 
doświadczeń pacjenta za pomocą ankiet; rozważ badanie 
typu „Tajemniczy Klient”

• Komunikuj szeroko wyniki badań pacjenckich wewnątrz 
organizacji; rozważ raportowanie ich na zewnątrz

• Analizuj i omawiaj wyniki badań na poziomie organizacji 
i jej poszczególnych jednostek, tworząc plany interwencji

• Zapewnij, aby pacjenci nie obawiali się przekazywać skarg, 
a organizacja reagowała na zgłoszone nieprawidłowości

Zrób wszystko, żeby dostarczanie dobrych doświadczeń 
pacjenta stało się częścią tego, „jak to się u nas robi”

• Zaangażuj pracowników w tworzenie planów interwencji 
w doświadczenia pacjenta

• Włącz kwestie związane z doświadczeniami pacjenta 
do deklaracji wartości i oczekiwanych zachowań; wbuduj 
je w opisy stanowisk oraz system oceny i wynagradzania

• Opracuj praktyczne wytyczne dla zachowań i prowa-
dzenia komunikacji przez pracowników

• Uruchom program szkoleń z pożądanych zachowań 
i komunikacji – pomocna może być praktyka shadow 
coachingu

• Zapewnij zrozumiałe, spójne i dostępne multikanałowo 
materiały informacyjne  

Źródło: opracowanie własne Siemens Healthineers

Wizja, strategia  
i organizacja

Infrastruktura 
i procesy

Ludzie, kultura 
i komunikacja

Pomiary, 
analizy i KPI

Co jest ważne dla pacjenta?

Perspektywa świadczeniodawcy – budowa programu zarządzania 
doświadczeniami pacjenta
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Pacjentocentryzm w praktyce

Pacjentocentryczny system opieki zdrowotnej, propono-
wany przez Fundację w oparciu o wyniki badań własnych 
i analizę literatury źródłowej, to taki, który zapewnia utrzy-
manie równowagi między coraz większymi oczekiwaniami 
pacjentów a ograniczonymi zasobami ludzkimi i finanso-
wymi systemu. Osią zmian jest tu rosnące znaczenie pacjen- 
tów, ich wiedzy i umiejętności dbania o własne zdrowie 
i poruszania się po systemie. Niezmiernie istotne znaczenie 
ma więc komunikacja, wymiana danych medycznych oraz 
publikowanie tych danych w celu wsparcia podejmowania 
decyzji przez uczestników systemu.

Nowoczesny system opieki zdrowotnej jest transparentny 
i oparty na rozwiązaniach z obszaru e-zdrowia, takich jak: 
elektroniczna dokumentacja medyczna, autoryzowane 
wyszukiwarki i platformy rzetelnej informacji dla pacjentów, 
infolinie, zapisy online, świadczenie usług na odległość oraz 
wykorzystywanie telemedycyny, urządzeń do pomiarów 
zdalnych czy sztucznej inteligencji.

Pacjentocentryczny system opieki zdrowotnej to taki, 
w którym pacjenci są otoczeni opieką wtedy, kiedy jej 
potrzebują, i tam, gdzie jej potrzebują, w sposób bezpo-
średni lub zdalny. Świadczenia, skoordynowane i skupione  
na efektach terapeutycznych, oferowane są przez zespoły 
medyczne przy udziale profesjonalistów zdrowotnych 
innych niż lekarze, takich jak: pielęgniarki, farmaceuci,  
dietetycy, psycholodzy czy fizjoterapeuci.

W okresie 2016-2018, kiedy realizowano projekt Razem dla 
Zdrowia, nie odnotowano zmian, które poprawiłyby pozycję 
pacjentów w systemie ochrony zdrowia – nie podjęto działań 
zmierzających do zmniejszenia problemu kolejek ani nie 
zahamowano skali prywatnych wydatków pacjentów na 
leczenie. Nie uległ poprawie oczekiwany przez pacjentów 
system dostępu do informacji w ochronie zdrowia. Nie zaob- 
serwowano działań zmierzających do zwiększenia znaczenia 
profilaktyki i odchodzenia od medycyny interwencyjnej na 
rzecz zapobiegawczej, przeciwnie – rosła rola szpitala jako 
miejsca leczenia. Nie zaobserwowano też poprawy w zakresie 
bezpieczeństwa, jakości i skuteczności leczenia. Dyskusja 
dotycząca wprowadzenia rejestrów medycznych została 
jedynie zapoczątkowana. Nic nie wskazuje, żeby podstawą 
do motywacji finansowej świadczeniodawców miała się 
stać ocena osiąganych przez nich wyników.

Źródło: Fundacja MY Pacjenci

Fundacja MY Pacjenci jest działającym w dziedzinie ochrony zdrowia think 
tankiem, który specjalizuje się w badaniu i analizowaniu potrzeb pacjentów 
i obywateli oraz dostarczaniu decydentom konstruktywnych propozycji 
rozwiązań systemowych, wychodzących naprzeciw tym potrzebom. Przez 
ostatnie pięć lat działalności Fundacja skupiała się na zebraniu wiedzy 
dotyczącej oczekiwań pacjentów i obywateli wobec systemu ochrony zdrowia, 
m.in. poprzez badania prowadzone w ramach projektu Razem dla Zdrowia. 
Fundacja przygotowała m.in. raporty: System ochrony zdrowia, jakiego 
potrzebują pacjenci – organizacja i finansowanie; Jak skrócić kolejki do 
świadczeń zdrowotnych?; System informacji i wsparcia pacjentów i obywateli; 
E-zdrowie – czego oczekują pacjenci?. Na zakończenie projektu powstał też 
raport Dobra zmiana omija pacjentów. Percepcja zmian w systemie ochrony 
zdrowia 2016-2018 wśród przedstawicieli organizacji pacjenckich.

W wielu międzynarodowych rankingach polski system opieki zdrowotnej 
zajmuje jedno z ostatnich miejsc w krajach UE. Jest postrzegany jako 
generujący kolejki, trudno dostępny, nieprzyjazny, oferujący usługi niskiej 
jakości, uznaniowy, mało skuteczny, mało transparentny, oparty na uprawianiu 
drogiej medycyny interwencyjnej i marginalizacji profilaktyki. Obszary te 
Fundacja wskazuje w swoich raportach i proponuje rozwiązania służące 
wprowadzeniu w Polsce pacjentocentrycznego systemu ochrony zdrowia.

Jak uczynić system ochrony zdrowia bardziej  
pacjentocentrycznym?

Postulaty zawarte w rekomendacjach pacjentów obejmowały 
następujące zagadnienia pacjentocentrycznej transformacji 
systemu ochrony zdrowia:

10. 
Leczenie w szpitalu 

to ostateczność

11. 
System skupiony  
na wyleczeniu,  

a nie na leczeniu

12. 
e-zdrowie

13. 
Nowe role  

i współpraca zawodów 
medycznych

6. 
Profilaktyka priorytetem 
wydatków na zdrowie

7. 
Więcej pieniędzy 

na zdrowie

8. 
Podatek cukrowy 

i smogowy na zdrowie

9. 
Limit prywatnych 

wydatków na leczenie

1. 
Informacje, gdzie się 

leczy skutecznie 
i bezpiecznie

2. 
Rejestr błędów 

medycznych

3.  
Limit czasu 

oczekiwania 
na świadczenia

4.  
Wyszukiwarka 

czasu oczekiwania 
na porady lub badania 

i zapisy online

5. 
Publiczny portal 

pacjent.gov.pl wraz 
z 24/7 infolinią dla 

pacjentów i obywateli

Co jest ważne dla pacjenta?

Perspektywa systemu – rekomendacje Fundacji MY Pacjenci
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Źródło: Fundacja MY Pacjenci

Pacjenci potrzebują dostępu do informacji  
nt. skuteczności leczenia

Należy wprowadzić system, który będzie mierzył i poka-
zywał, jakie są skuteczność, bezpieczeństwo i jakość 
leczenia w poszczególnych placówkach zdrowotnych. 
Placówki, które leczą skutecznie i bezpiecznie, powinny być 
premiowane i rozwijane, a te, które nie podają danych lub 
nie poprawiają swoich wyników, powinny być zamykane. 

Rekomendowane jest uruchomienie publicznego 
rejestru zdarzeń medycznych

W rejestrze takim każdy pacjent, jego rodzina czy pracownik 
szpitala mógłby zgłosić, że doszło do zdarzenia czy błędu 
towarzyszącego leczeniu. Priorytetem powinno być napra-
wianie szkód wyrządzonych pacjentom oraz zbudowanie 
sprawnego systemu odszkodowań z tytułu błędów 
medycznych.

Powinien zostać wprowadzony limit czasu oczekiwania 
na świadczenia

Mógłby być to np. jeden miesiąc oczekiwania na wizytę lub 
badanie u lekarza specjalisty. Po upływie tego czasu mieli-
byśmy prawo do wyboru innego miejsca leczenia – w sektorze 
prywatnym lub publicznym. Gdyby świadczenie było tam 
droższe, powinniśmy mieć możliwość dopłacenia, nato-
miast NFZ przekazywałby wybranemu przez nas świadcze-
niodawcy opłatę zgodną z ogólnopolskim cennikiem.

Niezbędne jest zwiększenie cyfryzacji w ochronie 
zdrowia

Wymogi to: uruchomienie wyszukiwarki czasu oczekiwania 
na porady lub badania działającej w czasie rzeczywistym, 
zapisy online, przypominanie o wizycie przez SMS lub 
e-mail, dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej. 
Rozwiązania takie mogą znacząco wpłynąć na czas oczeki-
wania na wizytę (ograniczenie liczby nieodwołanych wizyt). 
Przy projektowaniu tych rozwiązań należy pamiętać, 
by systemowo ułatwiały kontakt z rejestracją także osobom 
korzystającym jedynie z drogi telefonicznej lub osobistej.
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Pacjenci potrzebują systemu wsparcia i informacji 
(publiczny portal pacjent.gov.pl wraz z 24/7 infolinią  
dla pacjentów i obywateli)

Jednym z zadań systemu powinno być budowanie kompe-
tencji zdrowotnych. Takie wsparcie pozwoli pacjentom 
lepiej radzić sobie z prostymi dolegliwościami zdrowotnymi, 
zdrowym jak najdłużej utrzymać się w zdrowiu, a przewlekle 
chorym – w stanie stabilnym, niewymagającym hospitali-
zacji. Brakuje zgromadzenia w jednym miejscu rzetelnych, 
autoryzowanych, nowoczesnych i przyjaznych dla użytkow-
nika zasobów wiedzy o zdrowiu i o leczeniu.

Profilaktyka i edukacja zdrowotna powinny się stać 
priorytetem polskiego systemu ochrony zdrowia

Każda złotówka wydana na profilaktykę przynosi znaczne 
oszczędności po stronie leczenia. Lepiej np. zadbać 
o edukację, jak się zdrowo odżywiać i żyć aktywnie,  
niż leczyć kosztowne powikłania nadwagi lub otyłości,  
czym obecnie zajmuje się medycyna interwencyjna.

System opieki zdrowotnej jest w Polsce finansowany  
na niewystarczającym poziomie

Publiczna ochrona zdrowia w Polsce jest w stanie głębo-
kiego kryzysu. Potwierdzają to raporty niezależnych insty-
tucji, w tym Najwyższej Izby Kontroli. Należy odwrócić 
proporcję wydatków publicznych i zdecydowanie większy 
strumień publicznych środków skierować na zdrowie 
– pamiętając o postulacie pierwszeństwa profilaktyki. 
Potrzebujemy systemu ochrony zdrowia, któremu możemy 
ufać, a nie stanie się to bez wyraźnej poprawy finansowania. 
O zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia apelują 
wspólnie przedstawiciele wszystkich interesariuszy  
ochrony zdrowia. 

Wydatki pacjentów na prywatne usługi medyczne  
są w Polsce na bardzo wysokim poziomie

Niezbędne jest wprowadzenie limitu prywatnych 
wydatków, np. poprzez rejestrowanie wydatków prywat-
nych na leki czy dopłat do wizyt i badań. Po przekroczeniu 
określonego rocznego limitu kolejne leki czy świadczenia 
winny być udzielane nieodpłatnie. Ten system wspiera 
osoby z chorobami przewlekłymi niezależnie od wieku i jest 
sprawiedliwszy społecznie niż dotowanie wybranych grup 
wiekowych.

System zbyt mocno opiera się na hospitalizacjach

Celem opieki zdrowotnej powinno być takie udzielanie 
świadczeń, żeby uniknąć kosztowych hospitalizacji. Pierw-
szym krokiem do tego musi być wzmocnienie podstawowej 
opieki zdrowotnej, a także innych form opieki ambulatoryj- 
nej, ograniczenie przyjęć do szpitali oraz skrócenie czasu 
hospitalizacji. Konieczna jest także zmiana modelu jej dzia-
łania (tworzenie zespołów medycznych z udziałem m.in. 
psychologów, dietetyków).

Ważne jest wyleczenie, nie leczenie

Nowoczesny, pacjentocentryczny system ochrony zdrowia, 
który należy w najbliższych latach wprowadzać, skupia się 
na wyleczeniu, a nie na leczeniu. Premiuje zatem placówki, 
które leczą skutecznie i bezpiecznie i o których pacjenci 
mają dobre zdanie.

Potrzeba więcej komunikacji i usług online

Wiele zadań związanych z opieką zdrowotną można dziś 
wykonać zdalnie, stosując nowoczesne metody komuni-
kacji, co oszczędzi czas pacjentów i personelu medycznego 
oraz koszty. Konsultacje lekarz-lekarz, lekarz-pacjent, tele-
monitoring, telerehabilitacja czy teleopieka nad chorym 
w domu to metody poprawiające wyniki i zapewniające 
trwałość leczenia szpitalnego.

Więcej współpracy pomiędzy grupami personelu

Nowa koncepcja systemu ochrony zdrowia zakłada doko-
nanie zmiany tradycyjnego podziału zadań między leka-
rzami a pozostałymi zawodami medycznymi i włączenie 
tych drugich w opiekę nad pacjentem i budowanie jego 
kompetencji zdrowotnych. Czas pracy lekarza najlepiej 
wykorzystać na leczenie pacjentów. Zadania związane 
z edukacją zdrowotną, profilaktyką czy komunikacją  
mogą wykonywać współpracujący z sobą przedstawiciele 
innych zawodów medycznych.

Potrzebny krok naprzód

Wierzymy, że wdrożenie oczekiwanych przez pacjentów 
rozwiązań sprawi, że polska ochrona zdrowia wejdzie 
w nowy etap pacjentocentrycznej opieki, transparentności, 
komunikacji i współpracy, dzięki czemu zacznie osiągać 
wyniki leczenia porównywalne z osiąganymi w innych 
krajach europejskich. Działania te odbudują zaufanie  
do publicznego systemu opieki zdrowotnej i przełożą się  
na społeczne zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa.



4. Doświadczenia na ścieżce pacjenta Doświadczenia pacjenta wykraczają poza interakcje z danym 
świadczeniodawcą czy nawet systemem ochrony zdrowia.

Zaczynają się wraz z pojawieniem się pierwszych objawów 
dolegliwości zdrowotnych i próbami własnego dochodzenia 
ich przyczyn oraz wyborem (bardziej lub mniej poinformo-
wanym) lekarza i placówki medycznej.

Intensywności nabierają w trakcie interakcji z wybranym 
świadczeniodawcą, na wszystkich kolejnych etapach 
kontaktu, pobytu i leczenia, we wszystkich punktach styku  
z jego organizacją.

Tu jednak doświadczenia się nie kończą. I nie chodzi jedynie  
o proces dochodzenia do zdrowia lub walki z chorobą  
po opuszczeniu danej placówki czy też o kolejne interakcje  
z systemem ochrony zdrowia. Doświadczenia pacjenta lub 
opiekuna to także jego postawa wobec świadczeniodawcy, 
która buduje jego reputację na rynku. Dlatego niezwykle 
istotną kwestią jest określenie, jak pacjenci komunikują 
doświadczenia swojej rodzinie i znajomym. Innymi słowy, 
czy po opuszczeniu placówki świadczeniodawcy stają się jego 
promotorami, krytykami, czy może zachowują neutralność.
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8 na 10 pacjentów ceni edukację zdrowotną uzyskaną 
od lekarzy. Co z resztą?

Lekarze i inni profesjonaliści medyczni są kluczowym 
źródłem informacji dla 79% pacjentów i opiekunów, zaś  
dla 48% – najważniejszym. Oznacza to, że 2 na 10 użytkow-
ników ochrony zdrowia nie widzi w nich cennego źródła 
edukacji zdrowotnej. Co może być przyczyną? Wywiady 
pogłębione sugerują dwa wyjaśnienia – z jednej strony brak 
zaufania do lekarzy jako grupy zawodowej, charakterysty- 
czny dla części pacjentów, z drugiej zaś postawy części 
lekarzy, którzy nie realizują w odpowiedni sposób swojej 
misji edukacyjnej wobec pacjentów.

Wskazówki lekarzy mają także swoją rolę w procesie wyboru 
świadczeniodawcy – polega na nich, jako na bardzo 
istotnym czynniku wyboru, 28% pacjentów i opiekunów.

O zdrowiu rozmawiamy z rodziną i znajomymi

Pacjenci rzadko zachowują dla siebie sprawy własnego 
stanu zdrowia i swoje doświadczenia z kontaktów ze świad-
czeniodawcami. Jest to stały temat rozmów ze znajomymi  
oraz z rodziną, które są jednocześnie jednym z najważniej-
szych źródeł informacji i wiedzy o zdrowiu. Aż 68% bada-
nych twierdzi, że znajomi i rodzina to jedno z trzech najważ-
niejszych źródeł w tym zakresie, zaś 16% – że to źródło 
numer jeden.

Dla 25% użytkowników ochrony zdrowia opinie bliskich są 
także jednym z kluczowych czynników wyboru placówki 
medycznej. Stąd tak istotne jest mierzenie skłonności do 
polecania świadczeniodawcy przez jego pacjentów, czego 
narzędziem (wykorzystanym także w tym badaniu) jest 
metodologia Net Promoter Score (NPS).

Internet dołączył do kluczowych źródeł wiedzy 
o zdrowiu

Pacjenci w wywiadach pogłębionych wielokrotnie podkre-
ślali swoje starania w zakresie własnej edukacji zdrowotnej 

Ścieżka pacjenta zaczyna się, zanim wejdzie on w kontakt ze świadczeniodawcą. 
Wraz z pierwszymi objawami dolegliwości rozpoczyna się zwykle intensywny  
czas poszukiwania informacji o możliwych źródłach problemu i metodach jego 
rozwiązania. Pacjenci i opiekunowie stają się coraz bardziej aktywnymi 
i świadomymi uczestnikami systemu opieki zdrowotnej – dlatego warto przyjrzeć 
się, jak przebiega ten pierwszy etap ścieżki pacjenta.

Doświadczenia na ścieżce pacjenta

Poszukiwanie informacji i wybór świadczeniodawcy

(i niekoniecznie pozytywne reakcje personelu medycznego 
z tym związane). W tym kontekście kluczowym źródłem 
informacji i wiedzy o zdrowiu staje się internet. Aż 6 na 10 
pacjentów i opiekunów wskazuje, że to jedno z trzech 
najważniejszych dla nich źródeł edukacji zdrowotnej. Chodzi 
tu raczej o internetowe publikacje autorskie typu artykuły 
czy blogi niż o media społecznościowe (z tych korzysta 
intensywnie w tym zakresie 24%). Dla 18% internet stanowi 
najważniejsze źródło wiedzy o zdrowiu, bardziej istotne 
nawet niż sami lekarze i inni profesjonaliści medyczni, zaś 
19% silnie opiera na nim swoje decyzje o wyborze świad-
czeniodawcy. Widać także wyraźnie, że internet wyparł  
z tych ról tradycyjne media (prasa, telewizja, radio).

Wybierając świadczeniodawcę, pacjenci wybierają  
tak naprawdę konkretnego lekarza

Pacjenci i opiekunowie, zapytani o to, co jest dla nich 
najważniejsze przy wyborze placówki medycznej, najczę-
ściej (20%) wskazywali na dostępność konkretnego lekarza, 
który zna historię zdrowotną i z którym mieli już doświad-
czenia. Dla 50% był to czynnik bardzo istotny (tj. jeden  
z trzech najważniejszych). Bardzo istotne były także dotych- 
czasowe własne doświadczenia z korzystania z danej 
placówki, co również podkreśla rolę ciągłości leczenia.

Na pierwszym etapie ścieżki pacjenta decydują czynniki 
związane z dostępem

Określając swoje kryteria wyboru świadczeniodawcy, użyt-
kownicy usług wskazywali także na wiele czynników składa-
jących się na dostępność. Dla 18% decydującym czynnikiem 
była bliskość placówki od miejsca zamieszkania (bardzo 
istotne dla 45%). Nie mniej istotny był termin usługi i łatwość 
umówienia się (decydujące dla 12%, bardzo istotne dla 45%), 
jak również możliwość skorzystania z usług bez dodatkowych 
kosztów (tj. w ramach NFZ lub abonamentu – odpowiednio 
12% i 37%).

Źródła informacji o zdrowiu najczęściej wykorzystywane przez pacjentów i opiekunów

n=1872
Top 3 – odsetek wskazań wśród trzech najważniejszych źródeł informacji 
o zdrowiu / czynników wyboru świadczeniodawcy.
Źródło: Siemens Healthineers na podstawie badania 4p

top 3

najważniejsze

top 3

najważniejsze

Lekarze i inni profesjonaliści medyczni podczas konsultacji

Znajomi, rodzina

Internet (np. artykuły, blogi, wypowiedzi specjalistów)

Telewizja

Prasa (dzienniki, tygodniki, miesięczniki)

Internetowe media społecznościowe (np. Facebook)

Radio

Najważniejsze kryteria wyboru placówki medycznej przez pacjentów i opiekunów

Dostępność lekarza, który zna historię pacjenta

Dostępność terminu i łatwość umówienia się

Bliskość placówki od miejsca zamieszkania, łatwość dotarcia

Dotychczasowe własne doświadczenia z leczenia w tej placówce

Możliwość skorzystania z usług bez dodatkowych wydatków

Wskazówki lekarzy i innych profesjonalistów medycznych

Opinie znajomych, rodziny o placówce

Opinie i oceny innych pacjentów w internecie

Informacje o placówce zasłyszane w mediach

79%

68%

63%

29%

25%

24%

12%

48%

16%

18%

6%

3%

6%

2%

50%

45%

45%

42%

37%

28%

25%

19%

10%

20%

12%

18%

14%

12%

9%

9%

5%

2%
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n=1341
Pokazano tylko te odpowiedzi, w których dana sytuacja miała miejsce / zastosowanie.
Źródło: Siemens Healthineers na podstawie badania 4p

Doświadczenia na ścieżce pacjenta

Ścieżka pacjenta w lecznictwie otwartym

Pierwsze kontakty ze świadczeniodawcą to jednocześnie 
pierwsze doświadczenia z jego procedurami, procesami, 
kulturą organizacyjną, wartościami i personelem. Warto 
prześledzić – na uproszczonym modelu ścieżki pacjenta 
w lecznictwie otwartym i szpitalnym – w których punktach 
styku i na których etapach budują się doskonałe i złe 
doświadczenia. 

Istotną perspektywę dają także komentarze samych użyt- 
kowników usług z wywiadów pogłębionych, pokazujące,  
co najbardziej zapadło im w pamięć podczas ich ostatniej 
ścieżki pacjenta – pod względem zarówno pozytywnym,  
jak i negatywnym.

Złe doświadczenia

Doskonałe doświadczenia

ocenia, że przebieg procedur 
administracyjnych i medycznych 
był dla nich w pełni przejrzysty

32%

twierdzi, że poruszanie się 
po placówce nie stanowiło 
najmniejszego problemu

44%

ocenia, że lekarze 
słuchali ich z uwagą

47%
zdecydowanie 

pozytywnie ocenia 
zrozumiałość 

informacji 
otrzymywanych 

przez lekarzy

45%

uzyskało w pełni 
zrozumiałe wytyczne 

odnośnie dalszego leczenia

50%

nie otrzymało od personelu 
potrzebnego im wparcia 

fizycznego

21%

otrzymało niezrozumiałe 
informacje od personelu 

administracyjnego

21%

ocenia, że nie 
poinformowano ich  

o potencjalnych  
ryzykach zdrowotnych 

przepisywanych  
im leków

31%

nie otrzymało od lekarzy 
potrzebnego im wsparcia 

w radzeniu sobie  
z wątpliwościami, 

obawami lub lękiem 
związanym ze stanem  

ich zdrowia  
lub z leczeniem

23%

ma poczucie, że ich zdanie 
i preferencje nie zostały 

wzięte pod uwagę  
przez lekarzy przy 
podejmowanych  

decyzjach

24%

docenia nienaganną 
czystość w placówce

41%

zdecydowanie pozytywnie 
ocenia komfort placówki

30%

ma doskonałe 
doświadczenia 

związane 
z poświęceniem 

im czasu przez lekarzy 
oraz możliwością 

zadawania 
im pytań i zgłaszania 

wątpliwości

44%

ocenia, że zapewniono 
im pełną prywatność 

podczas rozmów  
o zdrowiu, a lekarze 

traktowali ich 
z szacunkiem

44%

uzyskało w pełni 
zrozumiałe wskazówki 
co do dbania o zdrowie

44%

uważa, że czas oczekiwania 
na termin przyjęcia był 
zbyt długi w stosunku 

do potrzeb zdrowotnych

28%

miało negatywne 
doświadczenia odnośnie 

czasu oczekiwania  
na termin konsultacji  

w AOS

35%

miało negatywne 
doświadczenia odnośnie 

czasu oczekiwania  
na przyjęcie do szpitala

30%

ma poczucie, 
że skorzystanie z usług 
w pełni przyczyniło się 

do rozwiązania lub 
ograniczenia ich problemu 

zdrowotnego

29%

(Nie)rozwiązanie
problemu  

zdrowotnego

Polecanie, krytyka
lub neutralność wobec

świadczeniodawcy

Poszukiwanie informacji, 
wybór placówki, 

ustalenie terminu

Dotarcie do placówki, 
rejestracja, 

wywiad zdrowotny

Pobyt 
w placówce

Konsultacje, 
badania,  

procedury medyczne

Zakończenie i podsumowanie. 
Dalsze kroki:  

diagnostyka, leczenie i kontrole
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n=20 (badanie jakościowe)
Źródło: Siemens Healthineers na podstawie badania 4p

Doświadczenia na ścieżce pacjenta

Ścieżka pacjenta w lecznictwie otwartym 
– o czym mówili pacjenci w wywiadach pogłębionych?

• Szczegółowy wywiad zdrowotny

• Zrozumiałe poinformowanie pacjenta / 
opiekuna o metodach leczenia, 
sposobie przyjmowania leków, 
ważnych terminach

• Użycie języka zrozumiałego dla laików 
w miejsce żargonu medycznego

• Osobowość lekarza – pacjenci oczekują 
empatii, życzliwości, kultury osobistej 
i odnoszenia się do każdego 
z szacunkiem i zrozumieniem

• Lekarz, który umie wzbudzić zaufanie 
i zachęcić pacjenta do otwartego 
mówienia o swoich problemach

• Lekarz, któremu można swobodnie 
zadawać pytania

• Lekarz, który kojarzy pacjenta 
z poprzednich konsultacji

• Opinie o lekarzach znalezione 
w internecie – są uznane za bezcenne 
źródło informacji

• Bliskość placówki od miejsca 
zamieszkania (mniej istotne w AOS)

• Umowa z NFZ w placówce prywatnej

• Dostępność punktu pobrań / badań 
diagnostycznych w placówce – 
oszczędność czasu

• Możliwość zapisania się do specjalisty 
w tej samej placówce – nie trzeba 
szukać dalej

• Nowoczesny sprzęt – pacjenci 
sprawdzają te informacje, 
szczególnie gdy sami płacą

• Wskazanie polecanych placówek lub 
konkretnych specjalistów, u których 
można kontynuować leczenie

• Uporządkowane procedury 
administracyjne – np. gdy karta 
czeka na pacjenta

• Wejście do lekarza o umówionej porze, 
bez opóźnień

• Czasopisma i ulotki w poczekalni – 
pozwalają nieco lepiej spędzić czas

• Woda – zwłaszcza wiosną i latem, 
gdy trzeba czekać w dusznym  
i gorącym pomieszczeniu

• Miejsca siedzące w poczekalni

• Zbyt mało czasu na konsultację

• Brak zainteresowania, odsyłanie do 
innych specjalistów bez próby oceny 
problemu

• Protekcjonalne traktowanie pacjenta

• Brak prywatności podczas badania

• Niewykorzystanie wiedzy pacjenta 
o samym sobie i swoich dolegliwościach

• Bagatelizowanie objawów lub straszenie 
poważną diagnozą, która się nie sprawdza

• Zbyt łatwe przepisywanie antybiotyków 
– istotne szczególnie dla opiekunów 
dzieci

• Niejasne wytyczne co do przyjmowania 
leków – recepta to nie wszystko

• Odmienne podejście tego samego 
lekarza, gdy przyjmuje prywatnie

• Czasochłonność poszukiwań terminu 
i lekarza: całe godziny spędzone  
na rejestracji i przy telefonie, gdy nikt 
nie odbiera lub jest zajęte – pomaga 
informacja o liczbie osób oczekujących 
na linii

• Godziny przyjęć lekarzy i brak 
elastyczności wyboru terminów – 
zwykle niedostosowane do potrzeb 
pracujących, choć w AOS pacjenci 
są bardziej skłonni się dostosować

• Długi czas oczekiwania na termin – 
niejednokrotnie konieczność szukania 
prywatnej konsultacji

• Przypadkowy lekarz, gdy potrzebna jest 
szybka konsultacja lub u stałego nie ma 
terminów – konieczność opowiadania 
wszystkiego od początku

• Niemożność zapisania się na przepisaną 
wizytę kontrolną – brakuje terminów 
lub zapisy jeszcze nie są prowadzone

• Rozdźwięk pomiędzy zaleceniami 
a rzeczywistością – brak możliwości 
wykonania zaleconych procedur 
w przepisanym, bezpiecznym dla 
zdrowia czasie

• Wrogi stosunek pracowników 
rejestracji wobec pacjenta często 
postrzegany jako ewidentny brak 
szacunku

• Opóźnienie konsultacji w stosunku 
do umówionego terminu

• Awantury między pacjentami 
o kolejność i próby ominięcia kolejki

Punkty bólu

Punkty zachwytu

(Nie)rozwiązanie
problemu  

zdrowotnego

Polecanie, krytyka
lub neutralność wobec

świadczeniodawcy

Poszukiwanie informacji, 
wybór placówki, 

ustalenie terminu

Dotarcie do placówki, 
rejestracja, 

wywiad zdrowotny

Pobyt 
w placówce

Konsultacje, 
badania,  

procedury medyczne

Zakończenie i podsumowanie. 
Dalsze kroki:  

diagnostyka, leczenie i kontrole
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n=531
Pokazano tylko te odpowiedzi, w których dana sytuacja miała miejsce / zastosowanie.
Źródło: Siemens Healthineers na podstawie badania 4p

Doświadczenia na ścieżce pacjenta

Ścieżka pacjenta w lecznictwie szpitalnym

Złe doświadczenia

Doskonałe doświadczenia

ocenia, że czas  
oczekiwania  
na przyjęcie  
był w pełni  

adekwatny do potrzeb  
zdrowotnych

29%

ocenia, że poziom bólu  
był w pełni kontrolowany  
przez personel medyczny

38%
mogło bez przeszkód 

zadawać pytania  
i zgłaszać wątpliwości 

lekarzom 
(pielęgniarkom – 33%)

32%

ocenia, że lekarze 
słuchali  

ich z pełną uwagą 
(pielęgniarki – 30%)

34%

twierdzi, że lekarze 
poświęcili im 

w pełni wystarczającą 
ilość czasu 

(pielęgniarki – 38%)

37%

bardzo pozytywnie 
ocenia zrozumiałość 

informacji 
otrzymywanych  

od lekarzy 
(od pielęgniarek – 30%)

39%

było traktowanych 
przez lekarzy  

z pełnym szacunkiem 
(przez pielęgniarki – 38%)

36%

zapewniono pełną 
prywatność podczas 
rozmów o zdrowiu 

(35% podczas  
procedur)

34%

uzyskało w pełni 
zrozumiałe wytyczne 

odnośnie dalszego leczenia

51%

negatywnie ocenia poziom 
komfortu zapewniany 

przez szpital

28%

krytykuje 
warunki snu

24%

ma złe doświadczenia 
z jakością wyżywienia

48%

otrzymało niezrozumiałe 
informacje od personelu 

administracyjnego

29%

personel administracyjny 
poświęcił zbyt mało czasu

23%

ocenia, że personel 
administracyjny 

nie słuchał ich z uwagą

22%

ocenia, że nie poinformowano 
ich o potencjalnych  

ryzykach zdrowotnych 
przepisywanych im leków

38%

nie zostało zrozumiale 
poinformowanych 

o ryzykach procedur 
medycznych

28%

nie otrzymało potrzebnego 
im wsparcia fizycznego 

i w potrzebach 
fizjologicznych

25%

uważa, że lekarze  
nie interesowali się ich 
stanem emocjonalnym 

(pielęgniarki – 31%)

30%

nie otrzymało od lekarzy 
i pielęgniarek wsparcia 

w radzeniu sobie  
z wątpliwościami 

lub lękiem związanymi 
z leczeniem

32%

ocenia, że placówka  
była utrzymana 
w nienagannej  

czystości

39%

uważa, że poruszanie się 
po placówce 
nie stanowiło 
najmniejszego  

problemu

38%

uzyskało w pełni 
zrozumiałe wskazówki 
co do dbania o zdrowie

44%

uważa, że czas oczekiwania 
na termin przyjęcia był 
zbyt długi w stosunku 

do potrzeb zdrowotnych

30%

uważa, że ich zdanie 
i preferencje nie zostały wzięte 

pod uwagę przez lekarzy 
przy podejmowanych decyzjach

31%

ocenia, że w ramach pobytu 
i leczenia w szpitalu 

nie było dla nich jasne, 
jakie procedury 

administracyjne i medyczne 
będą wykonywane 

oraz gdzie i w jakim czasie 
będą się odbywać

26%

ma poczucie, 
że skorzystanie  
z usług w pełni  
przyczyniło się 
do rozwiązania  

lub ograniczenia  
ich problemu  
zdrowotnego

36%

(Nie)rozwiązanie
problemu  

zdrowotnego

Polecanie, krytyka
lub neutralność wobec

świadczeniodawcy

Poszukiwanie informacji, 
wybór placówki, 

ustalenie terminu

Dotarcie do placówki, 
rejestracja, 

wywiad zdrowotny

Pobyt 
w placówce

Konsultacje, 
badania,  

procedury medyczne

Zakończenie i podsumowanie. 
Dalsze kroki:  

diagnostyka, leczenie i kontrole
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• Zaangażowanie i profesjonalizm lekarzy 
– pacjenci doceniają dążenie 
do znalezienia przyczyn problemów 
zdrowotnych, chęć pomocy pacjentowi 
i zainteresowanie jego samopoczuciem

• Brak dystansu – część pacjentów lubi, 
gdy lekarz odnosi się do nich „po ludzku”; 
czują wtedy, że traktuje się ich jak 
osobę, a nie jednostkę chorobową 

• Sprawne przeprowadzanie procedur 
medycznych – gdy przeprowadza się 
je w krótkim czasie od przyjęcia, 
pacjent czuje podziw dla sprawności 
i organizacji szpitala

• Zaangażowanie i jasna komunikacja 
wokół przebiegu procedur medycznych 
– pacjent chce wiedzieć, jaki będzie 
ich przebieg

• Sprawna procedura wypisu

• Dokładne, pisemne wskazówki co do 
dalszego leczenia i dbania o zdrowie

• Systematyczna kontrola specjalisty 
po wypisie

• Możliwość zapisania się na kontrolę 
z wyprzedzeniem, na miejscu, 
bez konieczności powtórnego przyjazdu 
do placówki

• Pozytywny efekt leczenia – poczucie, 
że warto było poddać się stresującej 
hospitalizacji, daje satysfakcję

• Bliskość miejsca zamieszkania – to nie 
tylko możliwość dotarcia samemu, 
ale także łatwiejsze codzienne 
wsparcie bliskich

• Ceniona placówka lub konkretny lekarz 
– pacjenci aktywnie poszukują opinii

• Możliwość wybrania terminu – choć ich 
odległość w czasie sprawia, że pacjenci 
raczej dostosowują swoje plany

• Realizacja skierowań z prywatnej 
służby zdrowia

• Nagłe przypadki – pacjenci generalnie 
doceniają szybkość działania 
i profesjonalizm pogotowia ratunkowego

• Sprawna procedura przyjęcia na oddział  
– satysfakcję budują zwłaszcza systemy 
kolejkowania

• Otrzymanie zawczasu informacji 
o procedurze przyjęcia na oddział  
– zwłaszcza gdy jest to pierwsze 
doświadczenie

• Pomoc pielęgniarki w dotarciu 
na oddział i w pierwszych krokach 
podczas pobytu

• Komfort i wygląd sal – część pacjentów 
ma oczekiwania zredukowane 
do minimum i cieszy się każdym 
udogodnieniem

• Łazienka w pokoju

• Kontrola bólu – brak problemów 
z otrzymaniem środków 
przeciwbólowych jest dostrzegany 
i doceniany

• Pomocni pacjenci – są źródłem 
praktycznej wiedzy, szczególnie 
gdy to pierwszy raz

• Dystans, obojętność i bezosobowe 
traktowanie przez lekarzy i pielęgniarki

• Zmęczenie lekarzy – często 
komunikowane wprost pacjentowi, 
co budzi niepokój

• Brutalna prawda – pacjenci krytycznie 
oceniają lekarzy, którzy przekazują 
im złe wieści bez troski o formę 
komunikacji

• Widoczna presja czasu, działanie 
w pośpiechu

• Obchody – pacjent widzi grupę lekarzy, 
z których większość się nimi nie 
interesuje

• Brak pełnej informacji o planie leczenia 
– wzmaga niepokój i dezorientację 
pacjenta

• Brak troski o prywatność pacjenta przed 
procedurami medycznymi i po nich

• Generalnie złe skojarzenia ze szpitalami 
– sama perspektywa hospitalizacji jest 
dla pacjentów źródłem obaw i lęku

• Złe opinie o placówce – niektóre 
szpitale cieszą się złą sławą, budowaną 
na własnych doświadczeniach 
i opowieściach bliskich

• Konieczność odbycia prywatnej 
konsultacji u pracownika, by dostać się 
do szpitala

• Niezrozumiały system skierowań

• Długi termin oczekiwania na przyjęcie

• Nieprzystępna forma informacji 
otrzymywanych przy wypisie

• Niejasna komunikacja samej procedury 
wypisu – pacjent często nie jest 
informowany, kiedy nastąpi wypis 
i jak będzie przebiegał; musi polegać 
na własnych domysłach i szczątkowych 
informacjach

• Brak odczuwalnej poprawy lub 
komplikacje – to nie tylko problem 
zdrowotny, ale także poczucie 
zmarnowanego wysiłku

• Długi czas oczekiwania na konsultacje 
w ramach kontroli i presja czasu 
podczas ich przeprowadzania

• Odmowa przyjechania pogotowia 
ratunkowego – pacjenci nie rozumieją, 
jak to w ogóle jest możliwe

• Zewnętrzny wygląd placówki – często 
wzmaga lęk i negatywne emocje

• Brak pomocy w dostaniu się do szpitala 
– pomoc bliskich często jest niezbędna

• Długi czas oczekiwania na rejestrację, 
wywiad zdrowotny i przyjęcie – pacjenci 
rozumieją, że nagłe przypadki mają 
pierwszeństwo, widzą jednak brak kadr

• Obojętność i lekceważenie pacjenta 
przez personel od samego początku 
pobytu

• Inni pacjenci – ich zachowania często 
wzmagają niepokój i stres

• Warunki pobytu w poczekalni

• Komfort i wygląd sal – część pacjentów 
oczekuje wyższego standardu, sama 
czystość im nie wystarcza

• Łóżko na korytarzu

• Brak miejsca na rzeczy osobiste

• Brak warunków dla rodzica, który bierze 
stały udział w hospitalizacji

• Brak zainteresowania samopoczuciem 
pacjenta i wsparcia fizycznego ze strony 
personelu pielęgniarskiego

• Negatywny stosunek pielęgniarek  
– pacjenci obawiają się prosić 
o wsparcie

• Inni pacjenci – ich zachowanie 
i widoczne dolegliwości wzmagają 
niepokój i stres

• Niska jakość wyżywienia i zbyt małe 
porcje

(Nie)rozwiązanie
problemu  

zdrowotnego

Polecanie, krytyka
lub neutralność wobec

świadczeniodawcy

Poszukiwanie informacji, 
wybór placówki, 

ustalenie terminu

Dotarcie do placówki, 
rejestracja, 

wywiad zdrowotny

Pobyt 
w placówce

Konsultacje, 
badania,  

procedury medyczne

Zakończenie i podsumowanie. 
Dalsze kroki:  

diagnostyka, leczenie i kontrole

Doświadczenia na ścieżce pacjenta

Ścieżka pacjenta w lecznictwie szpitalnym 
– o czym mówili pacjenci w wywiadach pogłębionych?

Punkty bólu

Punkty zachwytu
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Doświadczenia pacjenta przekładają się na reputację przychodni i szpitala 
na rynku ochrony zdrowia. Ścieżkę pacjenta wieńczy bowiem nie tylko 
satysfakcja, ale także konkretna postawa wobec instytucji, w której przebiegło 
leczenie. Użytkownicy usług, zapytani o skłonność do polecania swojego 
ostatniego świadczeniodawcy, w pewnym stopniu wyostrzają opinie – 
w porównaniu z oceną swoich doświadczeń są bardziej skłonni zarówno 
do polecania, jak i do odradzania danej placówki.

Postawy te różnią się w zależności od obszaru ochrony zdrowia 
i od roli danej osoby w leczeniu (pacjent czy opiekun). O ile 
w przypadku POZ użytkownicy częściej stają się promotorami 
(NPS = 11), to w AOS użytkownicy zachowują neutralność 
(NPS = 2), zaś w szpitalach stają się krytykami (NPS = -11).

Krytyczna postawa, szczególnie w szpitalach, wyróżnia 
w zdecydowany sposób opiekunów osób dorosłych 
(w porównaniu z samymi pacjentami i opiekunami dzieci). 

Widoczne są też znaczące różnice na tle demograficznym. 
Satysfakcja i skłonność do polecania rośnie wraz z wiekiem 
pacjenta / opiekuna, z wyraźnie negatywnie nastawionymi 
młodymi dorosłymi (18-29 lat) i pozytywnie nastawionymi 
seniorami (70 i więcej lat). Znacząco niższy wskaźnik NPS 
charakteryzuje również mężczyzn. Istotny wpływ na ocenę 
świadczeniodawcy ma także poziom wykształcenia i zwią-
zanej z nim zamożności – im trudniej sfinansować wydatki 
na zdrowie, tym gorsze są doświadczenia (ale też często 
inny typ placówki, z której korzysta) i tym silniejsza skłon-
ność do krytyki świadczeniodawców.

n=1872 (691 POZ / 650 AOS / 531 lecznictwo szpitalne)
Oceniano wg skali od 0 do 10, gdzie 0 jest najniższą możliwą oceną,  
a 10 jest najwyższą możliwą oceną
Wskaźnik NPS = % promotorów - % krytyków
Źródło: Siemens Healthineers na podstawie badania 4p

Wskaźnik NPS wg grup użytkowników usług

Skłonność do polecania świadczeniodawcy i wskaźnik NPS
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Wpływ reputacyjny – wskaźnik NPS
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METODOLOGIA BADANIA

Jak obliczany jest wskaźnik NPS?

Koncepcja NPS została opracowana przez Fredericka 
Reichhelda oraz firmy Bain&Company i Satmetrix. Po raz 
pierwszy zaprezentował ją Reichheld w Harvard Business 
Review w 2003 roku (One Number You Need to Grow). 
Metodologia NPS opiera się na jednym pytaniu: jak prawdo-
podobne jest, że konsument poleci daną firmę, markę, 
produkt lub usługę swoim przyjaciołom lub znajomym? 
Odpowiedzi mierzone są na skali od 0 do 10. Często 
badanie NPS uzupełniane jest przez otwarte pytanie o przy-
czyny danej opinii, pozwalające na pogłębione zrozumienie 
doświadczeń klientów.

Istotą metodologii NPS jest prognozowanie lojalności 
konsumentów w oparciu o podział konsumentów na trzy 
grupy o różnej skłonności do polecania: promotorów, 
neutralnych i krytyków. Kluczowe są grupy najbardziej 
skłonne do polecania (promotorzy) oraz ci, którzy będą 

Określ, co jest przedmiotem analizy, i zaangażuj 
interesariuszy

Mapowanie przepływu doświadczeń wymaga precyzyjnego 
określenia zakresu analizy – zwykle nie jest możliwe prze-
prowadzenie jej na poziomie całej organizacji świadczenio-
dawcy czy całej populacji pacjentów. Konieczne jest okre-
ślenie, jaki proces ma być przeanalizowany (np. badanie 
rezonansem magnetycznym) oraz jakiej populacji pacjentów 
ma dotyczyć analiza (wszyscy lub np. konkretna persona lub 
grupa wyodrębniona na podstawie czynników klinicznych).

Mapowanie doświadczeń pacjenta jest przede wszystkim 
ćwiczeniem warsztatowym. Aby miało sens (tj. przyniosło 
rzetelny obraz sytuacji oraz stało się katalizatorem zmian), 
istotne jest zaangażowanie wszystkich kluczowych interesa-
riuszy, z których każdy wnosi odmienną, cenną perspek-
tywę. Będą to więc z jednej strony przedstawiciele świad-
czeniodawcy, na poziomie zarówno kierowniczym, jak 
i operacyjnym, reprezentujący wszystkie role mające wpływ 
na doświadczenia, od personelu administracyjnego, przez 
personel medyczny, po funkcje wewnętrzne (np. IT). Nie 
należy pomijać najbardziej zainteresowanych, tj. pacjentów 
i ich bliskich. Ich zaangażowanie może przyjąć różne formy: 
od ankiet i wywiadów pogłębionych, poprzez towarzyszenie 
im przez badaczy na ścieżce pacjenta, po bezpośrednie 
uczestnictwo w grupie roboczej.

Prześledź, jak przebiega proces z perspektywy pacjenta 
i organizacji

Pierwszym elementem Experience Flow Mapping jest okre-
ślenie przebiegu ścieżki pacjenta z perspektywy procesowej. 
Zadaniem dla grupy roboczej jest zmapowanie (w formie 
wizualnej) przebiegu rzeczywistego, nie zaś idealnego 
procesu. W tym celu określa się kolejne kroki procesu, czasy 
ich trwania i czasy pomiędzy nimi oraz aktorów, tj. role 
zaangażowane w proces. Przyjmuje się przede wszystkim 
perspektywę pacjenta, nie zaś tego, co dzieje się „w tle”. 
Z drugiej strony, warto przeprowadzić wewnętrzną, typową 
dla lean analizę Value Stream Mapping (mapowanie prze-
pływu wartości). W jej ramach analizowane są także procesy 
wewnętrzne, z precyzyjnym określeniem przepływu 

W niniejszym badaniu doświadczeń pacjenta podstawą do obliczenia wskaźnika NPS było pytanie: Czy polecił(a)by Pan/Pani 
leczenie w tej przychodni / w tym szpitalu swoim bliskim (rodzinie lub znajomym) gdyby ich stan zdrowia tego wymagał? 
Skłonność do polecania świadczeniodawcy była oceniana na skali od 0 do 10, gdzie 0 jest najniższą możliwą oceną, a 10 
jest najwyższą możliwą oceną. Zgodnie z metodologią NPS, na podstawie odpowiedzi pacjentów podzielono na 3 grupy:

Wskaźnik NPS oblicza się jako różnicę pomiędzy procentowym  
udziałem promotorów i krytyków. Może przyjmować wartości  
od -100 (najgorszy możliwy wynik) do 100 (najlepszy możliwy wynik).

Źródło: opracowanie własne Siemens Healthineers na podstawie NHS 
Scotland, Understanding the Patient Journey. Process Mapping and Value 
Stream / Flow Analysis; T. M. Trebble et al., Process mapping the patient 
journey: an introduction, BMJ 2010;341:c4078; S. McCarthy et al., 
An integrated patient journey mapping tool for embedding quality in 
healthcare service reform, Journal of Decision Systems, 25:sup1, 354-368, 
A. M. DiGioia III, Patient and Family Shadowing: The Technique for Viewing 
and Co-Designing Exceptional Care Experiences with Patients and Families.

skłonni do tworzenia negatywnego PR – czyli krytycy. 
Na podstawie różnicy odsetka tych dwóch grup oblicza się 
wskaźnik NPS, w syntetyczny sposób pokazujący skłonność 
do polecania firmy, marki, produktu lub usługi, który można 
interpretować jako miarę ogólnej satysfakcji konsumenta.

Siłą metodologii NPS jest jej prostota, która umożliwia łatwe 
wykorzystanie wyników badań do decyzji menedżerskich 
oraz angażowanie i rozliczanie pracowników z wdrażania 
zmian na ich podstawie. Ze względu na szybkość zbierania 
danych znajduje ona zastosowanie w badaniach transakcyj-
nych, tj. następujących po danej interakcji (np. usłudze) 
w danym punkcie styku. Pozwala to nie tylko ocenić wybrany  
obszar organizacji (np. SOR, oddział czy konkretnego 
lekarza), ale także wrócić do klienta i ustosunkować się  
do zgłoszonego problemu – tzw. zamknięcie pętli.

informacji i wartości. Celem jest także identyfikacja niedo-
skonałości procesowych, w szczególności tzw. marnotraw-
stwo (wg lean: nadprodukcja, nadmierne zapasy, błędy 
i wady jakościowe, oczekiwanie, nadmierne przetwarzanie, 
zbędny transport, zbędny ruch).

Określ, jak kształtują się doświadczenia 
w poszczególnych punktach styku

Drugim kluczowym elementem analizy jest określenie 
perspektywy pacjenta, tj. jego doświadczeń w kolejnych 
krokach procesu, na punktach styku z organizacją świadcze-
niodawcy. Najważniejsze pytania to: Co się dzieje z pacjentem 
podczas kolejnych kroków? Co jest przez niego spostrzeżone 
(co widzi, słyszy, odczuwa)? Co jest przez niego zrozumiane 
i w jaki sposób? Jakich emocji doznaje? Co zapamięta? Celem 
jest identyfikacja tzw. punktów zachwytu oraz punktów bólu, 
które budują lub obniżają satysfakcję.

Stwórz plan działań angażujący pracowników

Ważnym elementem analizy, w perspektywie zarówno 
procesowej, jak i tej związanej z doświadczeniami, jest 
zrozumienie przyczyn niepożądanych zjawisk. Pomocną 
metodą, zaczerpniętą z lean, może być 5xWhy? (5xdla-
czego?) – prosta, ale zaskakująco skuteczna praktyka, pole-
gająca na identyfikacji pierwotnej przyczyny (root cause) 
marnotrawstwa lub złych doświadczeń poprzez wieloeta-
powe dochodzenie przyczyn negatywnego zjawiska. 
Produktem końcowym grupy roboczej powinien być plan 
zmian w analizowanym procesie, określający idealny stan 
docelowy i konieczne do jego osiągnięcia działania, terminy 
i indywidualną odpowiedzialność za ich wykonanie.

Net Promoter Score (NPS) jest jedną z najczęściej używanych metodologii  
w badaniach prowadzonych przez firmy działające na rynkach konsumenckich. 
Jej istotą jest zmierzenie lojalności konsumenta, wynikającej z całokształtu 
doświadczeń z daną marką. W miarę rozpowszechnienia na całym świecie 
znalazła zastosowanie także w ochronie zdrowia.

Experience Flow Mapping (mapowanie przepływu doświadczeń) jest praktyką, która 
pozwala na lepsze zrozumienie przebiegu ścieżki pacjenta, tego, co spostrzeżone, 
zrozumiane i zapamiętane przez użytkownika usług, oraz przyczyn niepożądanych 
zjawisk. Wspiera także określenie planu interwencji i zaangażowanie zespołu wokół 
wprowadzania zmian mających na celu lepsze doświadczenia pacjenta.

KRYTYCY

Osoby niezadowolone z usług, 
mają negatywne doświadczenia 

z usługodawcą, mogą przekazywać 
negatywne opinie innym osobom

NEUTRALNI

Osoby zadowolone z usług,  
ale nielojalne wobec usługodawcy,  

łatwo można je przekonać  
do innych rozwiązań

PROMOTORZY

Osoby bardzo zadowolone  
z usług, zazwyczaj lojalne  

wobec usługodawcy,  
promujące go wśród innych osób
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Mapowanie doświadczeń pacjenta
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Grupa LUX MED na początku 2018 roku ogłosiła strategię wzrostu poprzez 
budowanie lepszych doświadczeń pacjentów oraz zaufania w zakresie usług 
medycznych i opieki zdrowotnej. W tym celu Grupa sięgnęła po zestaw 
rozwiązań w zakresie Customer Experience (CX). Są to:

• struktura organizacyjna z jednoznacznie przypisaną odpowiedzialnością za CX,

• ścieżki pacjenta i dostosowane do nich standardy obsługowe,

• podejście do zarządzania Głosem Klienta zaczerpnięte z koncepcji Bain&Co 
(pętle zarządzania informacją zwrotną), 

• jedna z najlepszych na świecie platform technologicznych wspierających CX.

W celu świadczenia wysokiej jakości usług i monitorowania realizacji strategii 
Grupa LUX MED stosuje metodologię NPS, a poprzez system CX ma dostęp 
do rzeczywistych opinii pacjentów. Dzięki tym opiniom LUX MED uczy się, 
wyciąga wnioski i podejmuje działania, które zbliżają Grupę do osiągnięcia 
celu – bycia najchętniej polecanym dostawcą usług medycznych w Polsce.

Na poziomie centrali wyniki analizowane są, by wypracować 
rekomendacje i przeprowadzić strategiczne projekty wspie-
rające budowanie lepszych doświadczeń pacjentów. 

Aktualna liczba komentarzy pozwala na indywidualną analizę 
na poziome centrum medycznego. Na poziomie regionów 
i całej Grupy LUX MED wymaga zaawansowanych narzędzi. 
Kluczową funkcjonalnością platformy jest więc możliwość 
analizy tekstu, kategoryzowania opinii oraz wyznaczenia 
trendów w tematach poruszanych przez pacjentów.

Metodologia badań jakości obsługi

Prowadzone są wewnętrznie dwa rodzaje badań: transak-
cyjne i relacyjne.

W ramach badań transakcyjnych pacjenci proszeni są 
o opinie w krótkich ankietach przeprowadzanych po kluczo-
wych momentach kontaktu z LUX MED: konsultacji lekar-
skiej, rezerwacji przez recepcję, call center i Portal Pacjenta, 
fizjoterapii, diagnostyce obrazowej, pobraniach i zabiegach 
w gabinecie zabiegowym oraz hospitalizacji. Jest ważne,  
by ankiety były pozytywnym doświadczeniem dla pacjentów, 
więc ich liczba jest ograniczana. Z drugiej strony Grupie LUX 
MED zależy na ocenie każdej wizyty, dlatego daje wszystkim 
pacjentom możliwość oceny konsultacji w Portalu Pacjenta.

W badaniach stosowany jest wskaźnik lojalności NPS 
(Net Promoter Score), który pozwala monitorować wyniki 
na przestrzeni czasu. Pacjentom zadawane jest pytanie 
„Czy poleciłbyś opiekę medyczną Grupy LUX MED przyja-
ciołom i rodzinie?” z możliwością dodania komentarza. 
Zebrane opinie wykorzystywane są do oceny, co LUX MED 
robi dobrze, a co wymaga poprawy i dlaczego. Wnioski 
z komentarzy są brane pod uwagę przy tworzeniu nowych 
rozwiązań i podejmowaniu strategicznych decyzji.

W ramach badań relacyjnych sprawdza się postrzeganie 
całości usług LUX MED. Dwa razy do roku przeprowadza się 
badania obejmujące całą ścieżkę pacjenta na wylosowanej 
próbie zapewniającej reprezentatywną liczbę odpowiedzi. 
Badanie pozwala poznać i zrozumieć całościowe postrze-

Czynniki sukcesu

Doświadczenia Grupy LUX MED pokazują, że aby program 
CX mógł odnieść sukces w organizacji, niezbędnych jest 
kilka czynników:

• Najwyższa kadra zarządzająca jednoznacznie wskazuje 
na zarządzanie doświadczeniami klienta jako drogę do 
podnoszenia jakości usług i jest to szeroko komuniko-
wane w organizacji.

• Program CX przygotowany jest na bazie doświadczeń 
organizacji i we współpracy z przedstawicielami działów.

• Zarząd oraz cała kadra zarządzająca ma w swoich 
celach NPS.

• Zespoły IT i CX oddelegowane są do pracy nad projektem 
w pełnym wymiarze godzin.

• Tuż po wdrożeniu odbywają się szkolenia dla wszystkich 
użytkowników oraz komunikacja na forum firmy.

Proces zarządzania Głosem Pacjenta w Grupie LUX MED

Zamknięcie pętli informacji zwrotnej

1. System CX po informacji z systemu dziedzinowego  
LUX MED generuje ankietę o zrealizowanej usłudze.

2. Pacjenci mają możliwość oceniania usług w wygodny 
dla nich sposób poprzez: e-mail, SMS, Portal Pacjenta.

3. Wyniki w czasie rzeczywistym są dostępne w aplikacji 
web i w aplikacji mobilnej.

4. Jeśli pacjent wyraził zgodę na kontakt i widać taką 
potrzebę, pracownik LUX MED dzwoni lub pisze  
do pacjenta, zamykając w ten sposób pętlę informacji  
zwrotnej.

5. Następnie jeśli sytuacja tego wymaga, podejmowane  
są działania na poziomie placówki i uzupełniany jest 
raport z aktywności w systemie.

ganie Grupy LUX MED przez pacjentów w różnym czasie  
od ostatnio wykonanej usługi. Wnioski z badań są dysku- 
towane w trakcie spotkań Forum Pacjenta oraz podczas  
posiedzeń Zarządu.

Platforma CX
LUX MED korzysta z jednego z najlepszych na świecie 
systemów do zarządzania doświadczeniami klientów. 
Rozwiązanie daje dostęp do opinii pacjentów w czasie 
rzeczywistym poprzez platformę web oraz aplikację 
mobilną. Narzędzia te pozwalają na bieżący monitoring 
wyników NPS oraz prowadzenie analiz umożliwiających 
dogłębne zrozumienie potrzeb i oczekiwań pacjentów. 
Zebrane ankiety są początkiem procesu zarządzania 
Głosem Pacjenta, realizowanego w centrach medycznych 
oraz w centrali. 

W centrum medycznym kadra zarządzająca analizuje na 
bieżąco informacje zwrotne oraz kontaktuje się z pacjen-
tami, którzy wyrazili na to zgodę, aby lepiej zrozumieć ich 
doświadczenia i podjąć działania naprawcze. Kadra zarzą-
dzająca zamyka około 10 tys. pętli informacji zwrotnych 
miesięcznie. Ilości te dotyczą wszystkich grup pacjentów 
– krytyków, pasywnych i promotorów.

Liczba odpowiedzi w badaniach transakcyjnych  
Grupy LUX MED (2018/2019)
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Zarządzanie Głosem Pacjenta – Grupa LUX MED



5. Pogłębione spojrzenia Analiza doświadczeń i ogólnej satysfakcji z usług zdrowotnych 
wskazuje, że są obszary, w których doświadczenia pacjenta  
są wyraźnie odmienne. Będą to z jednej strony różnice  
w ocenie interakcji z poszczególnymi grupami personelu 
świadczeniodawców. Z drugiej – satysfakcja pacjenta 
publicznych i prywatnych placówek lecznictwa otwartego  
oraz różnych typów szpitali. Uwagę zwraca także znacząco 
mniejszy poziom satysfakcji z usług zdrowotnych wśród 
młodych dorosłych, opiekunów niesamodzielnych osób 
dorosłych oraz mężczyzn. Dlatego też warto pokusić się  
o pogłębione spojrzenia, pozwalające na ocenę, jakie 
wymiary i czynniki przekładają się na tak zróżnicowany 
obraz doświadczeń.
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Zbyt mało zainteresowania stanem pacjenta

Pacjenci mają stosunkowo dobre doświadczenia związane 
z wyczuleniem personelu medycznego na poziom ich bólu 
– w zależności od typu placówki pełne zainteresowanie 
w tym zakresie odczuło 31-33% w przypadku pielęgniarek 
i 33-39% w przypadku lekarzy. Z drugiej strony 17-21% 
użytkowników usług ocenia postawę personelu medycz-
nego negatywnie. Przede wszystkim jednak brakuje empatii 
wobec lęku, obaw i wątpliwości związanych z leczeniem 
i stanem zdrowia. Negatywne doświadczenia z lekarzami 
ma pod tym względem 21% pacjentów lecznictwa otwar-
tego i 30% szpitali (z pielęgniarkami – 26% i 31%).

Uwaga i szacunek to jeszcze nie upodmiotowienie

Pacjenci i opiekunowie rzadko mają poczucie, że traktowani 
są w pełni podmiotowo. Tylko co czwarty z nich uznał, że 
jego głos został w pełni uwzględniony w decyzjach odno-
śnie leczenia (24% w lecznictwie otwartym, 22% w lecznic-
twie szpitalnym).

Dzieje się tak pomimo dobrego poziomu interakcji z perso-
nelem medycznym, w szczególności z lekarzami. W zależ-
ności od grupy personelu i typu placówki doskonałych 
doświadczeń w kwestii aktywnego słuchania, możliwości 
nawiązania dialogu i szacunku było 30-47%.

Negatywne doświadczenia dotyczą przede wszystkim szpi-
tali – 19% pacjentów oceniło, że pielęgniarki nie słuchały 
ich z uwagą (lekarze 16%), zaś 25% – że lekarze nie byli 
otwarci na pytania i wątpliwości (pielęgniarki 22%). Złe 
doświadczenia z szacunkiem ze strony personelu medycz-
nego miało 14%.

Brakuje zrozumiałej informacji

Zrozumiałość informacji otrzymywanych od personelu 
administracyjnego jest oceniana najgorzej ze wszystkich 
grup personelu świadczeniodawcy. W komunikacji z perso-
nelem administracyjnym wszystko było doskonale jasne 
tylko dla 29% pacjentów i opiekunów w przychodniach, zaś 
w szpitalach – dla 24%. Zrozumiałość komunikacji oceniło 
negatywnie 21% osób korzystających z przychodni i 29%  
ze szpitali.

Standard obsługi zawodzi – brakuje czasu i uwagi

Jednym z problemów, na które wskazują pacjenci i opieku-
nowie, jest poświęcenie przez personel administracyjny 
zbyt małej ilości czasu, by wyjaśnić istotne dla nich kwestie 
– ocenia tak 23% użytkowników szpitali i 16% przychodni. 
Tyle samo uznało, że jakość interakcji w ramach poświęco-
nego czasu była niska, tj. że personel nie słuchał z uwagą 
tego, co pacjenci i opiekunowie mieli im do powiedzenia. 
Co więcej, 27% pacjentów i opiekunów w szpitalach i 19% 
w przychodniach czuło, że nie może swobodnie zadawać 
pytań personelowi administracyjnemu.

Czy to poważny problem? Z jednej strony nie jest to 
masowe zjawisko. Z drugiej jednak dotyczy standardów 
obsługi, które powinny być stosowane w każdej sytuacji 
wobec każdego klienta.

Słaba komunikacja to jeszcze nie brak szacunku

Pacjenci nie odnoszą tych negatywnych stron interakcji 
z personelem administracyjnym do siebie, widzą je prawdo-
podobnie bardziej jako słabość organizacyjną i procesową 
świadczeniodawcy. Stąd też stosunkowo rzadko wskazują 
na brak szacunku okazywany przez personel administra-
cyjny – dotyczy to 14% pacjentów szpitali i 10% przychodni.

Czynniki doświadczeń składające się na interakcje z personelem medycznym 
należą do najistotniejszych dla satysfakcji z usług zdrowotnych. I choć kwestie 
takie jak traktowanie z szacunkiem, możliwość nawiązania dialogu czy słuchanie 
z uwagą stanowią w mniejszym lub większym stopniu punkty zachwytu, to nie 
brakuje w tym obszarze słabych stron i punktów bólu. Należą do nich kwestie 
związane z upodmiotowieniem oraz empatią i wsparciem emocjonalnym.

Jednym z punktów bólu pacjentów i opiekunów przede wszystkim w szpitalach 
jest doświadczenie zagubienia, wynikające z nieprzejrzystości przebiegu procedur 
administracyjnych i medycznych. Dotyczy ono 26% hospitalizacji oraz 15% wizyt 
w przychodniach. Istotną rolę w tym przypadku, szczególnie na początkowych 
etapach usługi, odgrywają interakcje z personelem administracyjnym i standardy 
obsługi klienta.

Pogłębione spojrzenia

Interakcje z personelem medycznym
Pogłębione spojrzenia

Interakcje z personelem administracyjnym

Personel
pielęgniarski

Personel
administracyjny

Personel
lekarski

ma doskonałe 
doświadczenia 
z zainteresowaniem 
personelu medycznego 
poziomem bólu

Lecznictwo 
otwarte

Lecznictwo 
szpitalne

31% 39%

33% 33%

uważa, że personel 
medyczny zainteresował 
się w pełni ich stanem 
emocjonalnym, gdy 
odczuwali strach, lęk 
lub mieli wątpliwości

Lecznictwo 
otwarte

Lecznictwo 
szpitalne

26% 31%

25% 26%

ma bardzo dobre 
doświadczenia  
związane z aktywnym 
słuchaniem przez 
personel medyczny

Lecznictwo 
otwarte

Lecznictwo 
szpitalne

36% 47%

30% 34%

miało poczucie, że może 
swobodnie zadawać 
pytania i zgłaszać 
wątpliwości personelowi 
medycznemu

Lecznictwo 
otwarte

Lecznictwo 
szpitalne

36% 44%

33% 32%

bardzo dobrze ocenia 
szacunek okazywany im  
przez personel medyczny

Lecznictwo 
otwarte

Lecznictwo 
szpitalne

37% 44%

38% 36%

ma bardzo dobre 
doświadczenia związane 
ze zrozumiałością 
informacji otrzymywanych 
od personelu 
administracyjnego

Lecznictwo 
otwarte

Lecznictwo 
szpitalne

29%

24%

uważa, że personel 
administracyjny poświęcił 
im w pełni wystarczającą 
ilość czasu

Lecznictwo 
otwarte

Lecznictwo 
szpitalne

31%

25%

twierdzi, że personel 
administracyjny słuchał 
z pełną uwagą tego,  
co mieli do powiedzenia

Lecznictwo 
otwarte

Lecznictwo 
szpitalne

30%

23%

ma doskonałe 
doświadczenia związane 
z możliwością zadawania 
pytań i zgłaszania 
wątpliwości personelowi 
administracyjnemu

Lecznictwo 
otwarte

Lecznictwo 
szpitalne

32%

27%

ocenia, że personel 
administracyjny odnosił 
się do nich z pełnym 
szacunkiem

Lecznictwo 
otwarte

Lecznictwo 
szpitalne

34%

31%
n=1872
Pokazano tylko te odpowiedzi, w których dana sytuacja 
miała miejsce / zastosowanie.
Źródło: Siemens Healthineers na podstawie badania 4p
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Pogłębione spojrzenia

Doświadczenia pacjenta w publicznym i prywatnym  
lecznictwie otwartym

Doświadczenia pacjenta w przychodniach publicznych i prywatnych to niestety 
wciąż dwa różne światy – są one lepsze w lecznictwie prywatnym niemal 
w każdym z analizowanych czynników. Porównanie pokazuje, że nie chodzi 
jedynie o kwestie związane z dostępem czy infrastrukturą, czyli te, gdzie 
ogromną rolę odgrywa kondycja finansowa świadczeniodawcy. Różnice 
w doświadczeniach są widoczne także w wielu wymiarach, które w większym 
stopniu niż od finansów zależą od kultury organizacyjnej.

Dostęp, koordynacja i sprawność operacyjna to główne 
atuty funkcjonalne prywatnych przychodni

Czas oczekiwania na termin konsultacji, badania czy zabiegu 
w lecznictwie otwartym jest często kluczowym czynnikiem, 
który decyduje o wyborze prywatnego świadczeniodawcy. 
Jednak chociaż różnice w doświadczeniach są pod tym 
względem istotne, to nie są ogromne – problemy są wszę-
dzie, bo mają jedno wspólne źródło, tj. niedostateczną 
dostępność lekarzy na rynku pracy. W placówkach prywat-
nych czas oczekiwania na termin zdecydowanie pozytywnie 
ocenia 34% użytkowników, podczas gdy w publicznych 
– 22%. Negatywnych doświadczeń jest odpowiednio 22% 
i 30%. Pacjenci prywatnych przychodni doceniają także 
większą sprawność przeprowadzania procedur administra-
cyjnych i medycznych (tylko 13% negatywnych doświadczeń 
i 37% doskonałych vs 21% / 23% w publicznych) oraz to, 
że ich przebieg jest przejrzysty (44% doskonałych doświad-
czeń vs 30% w publicznych). Odczucia odnośnie czasu 
poświęconego przez lekarzy są zazwyczaj zdecydowanie 
pozytywne w obu segmentach rynku, choć w przychodniach 
prywatnych częściej ma miejsce pełne zadowolenie pacjenta 
(54% vs 42% w publicznych).

Przychodnie prywatne budują kulturę bardziej 
sprzyjającą angażowaniu pacjenta i opiekuna

Komunikacja z lekarzami jest mocną stroną przychodni 
niezależnie od typu placówki. Doskonałych doświadczeń 
jest jednak więcej w przychodniach prywatnych (56% vs 
44% w publicznych). Różnica polega także na stopniu upod-
miotowienia – 53% pacjentów przychodni prywatnych ma 
poczucie, że lekarze słuchają ich z pełną uwagą i że można 
im bez żadnych przeszkód zadawać pytania lub zgłaszać 
wątpliwości (46% i 43% w przychodniach publicznych). 
W większym stopniu brane są także pod uwagę zdanie, 
preferencje i sytuacja życiowa pacjenta w decyzjach odno-
śnie leczenia, choć i tu brakuje poczucia pełnej podmioto-
wości (34% bardzo dobrych doświadczeń vs 22%).

Cenne – komfort, bezcenne – empatia

Placówki prywatne w opinii pacjentów są równie czyste 
i łatwe w poruszaniu się po nich jak publiczne, jednak 
znacząco bardziej komfortowe. Oferują także coś więcej: 
personel lekarski zainteresowany tym, co dzieje się 
z pacjentem w sferze emocjonalnej. Mniej tu znieczulicy 
(14% złych doświadczeń vs 23% w publicznych) i więcej 
doskonałych doświadczeń z empatią lekarzy (41% vs 29% 
w placówkach publicznych).

n=1341 (1108 placówka publiczna / 201 placówka prywatna)
Ocena doświadczeń wg wymiarów – pokazano tylko te odpowiedzi, w których 
dana sytuacja miała miejsce / zastosowanie.
Średnia ocen wg skali 1-4, gdzie 1 jest najniższą możliwą oceną („zdecydowanie 
negatywna”), a 4 jest najwyższą możliwą oceną („zdecydowanie pozytywna”).
Skłonność do polecania oceniano wg skali od 0 do 10, gdzie 0 jest najniższą 
możliwą oceną, a 10 jest najwyższą możliwą oceną.
Źródło: Siemens Healthineers na podstawie badania 4p

Lecznictwo otwarte POZ AOS

placówka 
publiczna

placówka 
prywatna

placówka 
publiczna

placówka 
prywatna

placówka 
publiczna

placówka 
prywatna

NPS 6 17 11 20 -2 16

Promotorzy (9-10) 36% 42% 38% 43% 33% 42%

Neutralni (7-8) 34% 33% 35% 34% 32% 32%

Krytycy (0-6) 30% 25% 27% 23% 35% 26%

Doświadczenia pacjenta w lecznictwie otwartym – średnia ocena wymiarów

publiczne

prywatne

Lecznictwo otwarte

Skłonność do polecania świadczeniodawcy i wskaźnik NPS
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Pogłębione spojrzenia

Doświadczenia pacjenta w szpitalach wg typu

W porównaniu z lecznictwem otwartym pobyt w szpitalu znacznie 
rzadziej pozostawia pacjenta i jego opiekuna z pełną satysfakcją z usług 
i dostarcza mu więcej punktów bólu. Opinie użytkowników pokazują 
jednak, że jest grupa szpitali, która zapewnia wyjątkowo dobre 
doświadczenia pacjenta – są to szpitale kliniczne.

Choć dostać się trudniej, doświadczenia związane 
z niezawodnością są znacznie lepsze

Pacjent szpitala klinicznego czeka na przyjęcie dłużej 
w stosunku do swoich potrzeb zdrowotnych – to jedyny 
czynnik doświadczeń, w którym odstają one negatywnie 
od innych typów szpitali. Potem jest już tylko lepiej. Pacjenci 
doceniają poświęcony im czas ze strony pracowników 
– mają tylko 11-14% złych doświadczeń w zależności od 
grupy personelu i aż 53-54% doskonałych doświadczeń 
z personelem medycznym. Znacznie częściej niż w innych 
szpitalach mają bardzo dobre doświadczenia związane 
z przejrzystością planu leczenia (37% vs 21-24% w pozosta-
łych typach szpitali) i sprawnością jego przeprowadzania 
(37% vs 23-24%). Użytkownicy mają także poczucie,  
że kwestie ryzyk zdrowotnych są komunikowane znacznie 
lepiej (54% doskonałych doświadczeń odnośnie ryzyk 
procedur medycznych vs 25-26%). Częściej otrzymują także 
w pełni przejrzyste wytyczne co do dalszego leczenia 
(71% vs 46-50%).

Więcej szacunku i otwartości na pacjenta i opiekuna

Szpitale kliniczne wyróżnia także poziom szacunku ze strony 
personelu. Złych doświadczeń jest tu najwyżej 8% (personel 
administracyjny) i tylko 3% w przypadku lekarzy (17-18% 
w ogólnoprofilowych szpitalach miejskich i powiatowych); 

bardzo dobrych – 54% w przypadku personelu medycznego 
(vs 32-35% w innych typach szpitali) i 48% w przypadku 
personelu administracyjnego (vs 27% w innych). Lepiej 
oceniane są interakcje z lekarzami, którzy w ocenie 
pacjentów i opiekunów słuchają z pełną uwagą (51%  
vs 29-31% w innych typach szpitali) i są bardziej otwarci  
na pytania i wątpliwości (44% vs 28-30%). Pacjenci rzadziej 
odczuwają także brak podmiotowości w decyzjach 
o leczeniu (18% złych doświadczeń vs 33-35% w pozosta-
łych szpitalach). Nadal jednak doskonałe doświadczenia 
miało pod tym względem tylko 26% użytkowników.

Więcej wyczulenia i kontroli nad bólem pacjenta

Uwagę zwraca empatia wobec stanu fizycznego pacjenta. 
Aż 49% pacjentów szpitali klinicznych miało doskonałe 
doświadczenia z zainteresowaniem personelu medycznego 
poziomem ich bólu (27-33% w innych typach szpitali), zaś 
56% – z kontrolą jego poziomu (33-36% w innych). Różnice  
nie są już tak istotne w przypadku dobrostanu emocjonalnego 
– empatii i wsparcia jest tu nieznacznie więcej niż w innych 
typach szpitali.

Leczenie w szpitalach klinicznych odbywa się w bardziej sprzy-
jających warunkach – lepsze są komfort i czystość placówki, 
łatwość poruszania się czy warunki snu. Jedno się nie zmienia 
– jakość wyżywienia jest tak samo zła, jak w innych szpitalach.

                 Szpitale ogółem Szpitale publiczne

miejskie, powiatowe 
ogólnoprofilowe

wojewódzkie,  
specjalistyczne kliniczne

NPS -11 -25 -12 29

Promotorzy (9-10) 29% 22% 28% 49%

Neutralni (7-8) 31% 31% 32% 31%

Krytycy (0-6) 40% 47% 40% 20%

Doświadczenia pacjenta w lecznictwie szpitalnym – średnia ocena wymiarów 

miejski, powiatowy ogólnoprofilowy

wojewódzki, specjalistyczny

kliniczny

Lecznictwo szpitalne
n=531 (231 szpital miejski, powiatowy ogólnoprofilowy /  
211 szpital wojewódzki, specjalistyczny / 75 szpital kliniczny).
Na potrzeby badania do szpitali klinicznych zaliczyliśmy szpitale uniwersyteckie, 
ministerialne, instytuty naukowe i centra onkologii.
Ocena doświadczeń wg wymiarów – pokazano tylko te odpowiedzi, w których 
dana sytuacja miała miejsce / zastosowanie.
Średnia ocen wg skali 1-4, gdzie 1 jest najniższą możliwą oceną („zdecydowanie 
negatywna”), a 4 jest najwyższą możliwą oceną („zdecydowanie pozytywna”).
Skłonność do polecania oceniano wg skali od 0 do 10, gdzie 0 jest najniższą 
możliwą oceną, a 10 jest najwyższą możliwą oceną.
Źródło: Siemens Healthineers na podstawie badania 4p

Skłonność do polecania świadczeniodawcy i wskaźnik NPS
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Pogłębione spojrzenia

Doświadczenia opiekunów niesamodzielnych osób dorosłych 
w szpitalach

Doświadczenia opiekunów niesamodzielnych osób dorosłych są gorsze od innych 
grup użytkowników usług (samych pacjentów, opiekunów dzieci) zarówno 
w lecznictwie otwartym, jak i szpitalnym. Jednak tylko w przypadku szpitali 
można mówić o doświadczeniach dramatycznie złych – aż 58% opiekunów osób 
dorosłych jest niezadowolonych z leczenia (krytycy wg NPS), podczas gdy tylko 
17% staje się po zakończeniu leczenia promotorami świadczeniodawcy.

Świadczeniodawca nie angażuje bliskich pacjenta

Złe doświadczenia opiekunów dorosłych mają swoje istotne 
źródło w barierach, jakie odczuwają uczestnicząc w leczeniu 
podopiecznego. Aż 37% opiekunów uważa, że szpital nie 
umożliwił bliskim pacjenta takiego zaangażowania w jego 
leczenie, jakie ich zdaniem było potrzebne, zaś 49% – że ich 
głos nie był brany pod uwagę przez lekarzy.

Wrażenie chaosu i zagubienia w przebiegu leczenia

Opiekunowie siłą rzeczy biorą niepełny udział w pobycie 
swoich podopiecznych w szpitalu, co rzutuje na wiele z ich 
doświadczeń. Z drugiej strony, świadczeniodawcy robią 
niewiele, żeby odpowiednio ich zaangażować. Jednym 
z efektów jest zagubienie w procesie leczenia – tylko 11% 
opiekunów miało pełną jasność co do przebiegu, miejsca 
i czasu procedur, podczas gdy dla 38% przejrzystość planu 
leczenia była złym doświadczeniem. Często brakuje im także 
zrozumiałych wskazówek odnośnie kolejnych kroków 
w leczeniu po hospitalizacji (21% złych doświadczeń).

Zbyt mało czasu i uwagi poświęcanej przez personel

Choć opiekun nie jest świadkiem wszystkich interakcji 
podopiecznego z personelem świadczeniodawcy,  

to doświadczenia tej grupy są jednoznaczne – personel 
w szpitalu poświęca pacjentom i opiekunom niewystarczającą 
ilość czasu. Doskonałe doświadczenia pod tym względem 
miało jedynie 18% opiekunów w przypadku pielęgniarek 
i 15% w przypadku lekarzy. Cztery na dziesięć osób oceniło 
swoje doświadczenia jako złe. W porównaniu z innymi 
grupami użytkowników, opiekunowie znacznie częściej kryty-
kują interakcje z personelem pielęgniarskim – zarówno pod 
względem komunikacji (38% złych doświadczeń), słuchania 
z uwagą (30%), jak i możliwości partnerskiego dialogu (37%). 

Zbyt mało empatii i wparcia od personelu

Obszarem szczególnie silnie krytykowanym przez opie-
kunów jest szeroko rozumiana empatia i poziom wsparcia 
ze strony personelu medycznego. Opiekunowie uważają,  
że personel, szczególnie pielęgniarski, nie interesuje się 
wystarczająco poziomem bólu pacjenta, i znacznie rzadziej 
niż ogół użytkowników uznają, że jego kontrola była w pełni 
wystarczająca (tylko 21%). Aż 32% twierdzi, że ich podopie- 
czni nie otrzymali od personelu wystarczającego wsparcia 
fizycznego. Najwięcej złych doświadczeń wiąże się jednak 
z empatią w sferze emocjonalnej – w przypadku 43% opie-
kunów personel medyczny nie wykazał zainteresowania 
lękiem, obawami czy wątpliwościami pacjenta i jego bliskich.

Doświadczenia opiekunów osób dorosłych – średnia ocena wymiarów

opiekunowie dorosłych

ogółem

Lecznictwo otwarte

opiekunowie dorosłych

ogółem

Lecznictwo szpitalneLecznictwo otwarte Lecznictwo szpitalne

Pacjent Opiekun 
dziecka

Opiekun  
dorosłego Pacjent Opiekun 

dziecka
Opiekun  

dorosłego

NPS 10 9 -4 -2 -5 -41

Promotorzy (9-10) 38% 38% 32% 32% 34% 17%

Neutralni (7-8) 34% 33% 32% 34% 27% 25%

Krytycy (0-6) 28% 29% 36% 34% 39% 58%

n=1872 (260 + 113 opiekun dorosłego w lecznictwie otwartym + szpitalnym)
Ocena doświadczeń wg wymiarów – pokazano tylko te odpowiedzi, w których 
dana sytuacja miała miejsce / zastosowanie.
Średnia ocen wg skali 1-4, gdzie 1 jest najniższą możliwą oceną („zdecydowanie 
negatywna”), a 4 jest najwyższą możliwą oceną („zdecydowanie pozytywna”).
Skłonność do polecania oceniano wg skali od 0 do 10, gdzie 0 jest najniższą 
możliwą oceną, a 10 jest najwyższą możliwą oceną.
Źródło: Siemens Healthineers na podstawie badania 4p

Skłonność do polecania świadczeniodawcy i wskaźnik NPS
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Pogłębione spojrzenia

Doświadczenia młodych dorosłych

Młodzi dorośli (w badaniu osoby w wieku 18-29 lat) są grupą wiekową 
z najbardziej negatywnymi doświadczeniami korzystania z usług ochrony 
zdrowia. Ich wyjątkowo niski wskaźnik NPS wskazuje, że bardziej niż inni 
są skłonni do krytykowania swoich świadczeniodawców. Promotorami 
przychodni staje się jedynie 25% młodych dorosłych, zaś szpitali – 18%. 

Niezadowalający poziom dostępu i sprawności 
przeprowadzania procedur

Młodzi dorośli zdecydowanie gorzej niż starsze osoby 
oceniają czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala. Złych 
doświadczeń jest tu aż 38%. Co ciekawe, w przypadku lecz-
nictwa otwartego są nawet nieco bardziej wyrozumiali na tle 
ogółu użytkowników usług. Są przy tym bardziej wyczuleni 
na poświęcenie im czasu przez personel medyczny, przede 
wszystkim w szpitalach. Tylko 24% z nich uważa, że lekarze 
w szpitalu poświęcili im w pełni wystarczającą ilość czasu.

Źródłem złych doświadczeń młodych dorosłych jest także 
sprawność przeprowadzania procedur administracyjnych 
i medycznych – dotyczą one 31% z nich, gdy trafiają do szpi-
tala, i 23%, gdy korzystają z lecznictwa otwartego. W szpita-
lach wiele złych doświadczeń wiąże się także z poczuciem 
zagubienia, wynikającym zarówno z samej organizacji prze-
strzeni, jak i przede wszystkim z braku przejrzystego planu 
pobytu i leczenia – tylko 19% młodych dorosłych uznało,  
że było dla nich w pełni jasne, co, gdzie i kiedy będzie 
przeprowadzane.

Brak partnerstwa w komunikacji

Osoby w wieku 18-29 lat są szczególnie wyczulone na zrozu-
miałość informacji otrzymywanych od lekarzy, jak również 
poświęcenie przez nich uwagi i możliwość nawiązania part-
nerskiego dialogu – związane z tym doświadczenia były 
wyraźnie gorsze niż w pozostałych grupach wiekowych. Tylko 
25% młodych dorosłych w szpitalach i 38% w przychodniach 
miało poczucie, że może w pełni swobodnie zadawać pytania 
i zgłaszać wątpliwości lekarzom. W szpitalach tylko 26% z nich 
miało poczucie, że lekarze słuchają ich z pełną uwagą.

Z drugiej strony młodzi dorośli są mniej krytyczni wobec 
komunikacji ryzyk zdrowotnych – znacznie rzadziej uznają, 
że była ona niezrozumiała, zarówno w przypadku leków, 
jak i procedur.

Zbyt mało szacunku i niezachowanie prywatności

Młodzi dorośli mają gorsze doświadczenia związane 
z szacunkiem i godnością: częściej uważają, że personel 
(szczególnie administracyjny i pielęgniarski) potraktował ich 
w sposób pozbawiony szacunku, są także bardziej wyczuleni 
na kwestie prywatności podczas rozmów o ich stanie 
zdrowia i leczeniu (33% złych doświadczeń w szpitalu) oraz 
podczas przeprowadzania procedur medycznych (23%). 

Doświadczenia młodych dorosłych – średnia ocena wymiarów

młodzi dorośli

ogółem

Lecznictwo otwarte

młodzi dorośli

ogółem

Lecznictwo szpitalne

n=1872 (265 – 18-29 lat w lecznictwie otwartym / 
86 – 18-29 lat w lecznictwie szpitalnym)
Ocena doświadczeń wg wymiarów – pokazano tylko te odpowiedzi, w których 
dana sytuacja miała miejsce / zastosowanie.
Średnia ocen wg skali 1-4, gdzie 1 jest najniższą możliwą oceną („zdecydowanie 
negatywna”), a 4 jest najwyższą możliwą oceną („zdecydowanie pozytywna”).
Skłonność do polecania oceniano wg skali od 0 do 10, gdzie 0 jest najniższą 
możliwą oceną, a 10 jest najwyższą możliwą oceną.
Źródło: Siemens Healthineers na podstawie badania 4p

Skłonność do polecania świadczeniodawcy i wskaźnik NPS

Lecznictwo otwarte Lecznictwo szpitalne

18-29 
lat

30-49 
lat

50-69 
lat

70 lat 
i więcej

18-29 
lat

30-49 
lat

50-69 
lat

70 lat 
i więcej

NPS -15 1 18 40 -28 -18 -4 13

Promotorzy (9-10) 25% 33% 43% 55% 18% 26% 33% 41%

Neutralni (7-8) 35% 35% 32% 30% 36% 30% 30% 31%

Krytycy (0-6) 40% 32% 25% 15% 46% 44% 37% 28%
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Pogłębione spojrzenia

Doświadczenia kobiet i mężczyzn

Mężczyźni w porównaniu z kobietami są bardziej surowi w ocenie swoich 
świadczeniodawców – nieco częściej krytykują i znacznie rzadziej są skłonni 
polecać innym zarówno przychodnie, jak i szpitale, w których odbywali leczenie. 
Choć nie zawsze daje się to uzasadnić ich rzeczywistymi doświadczeniami, 
w porównaniu z kobietami jest kilka różnic, na które warto zwrócić uwagę.

Kobiety potrzebują lepszej komunikacji o ryzykach 
zdrowotnych, mężczyźni – o procesie leczenia

Kobiety kładą większy nacisk na informacje związane z ryzy-
kami zdrowotnymi. Znacznie częściej niż mężczyźni oceniają, 
że nie przedstawiono im zrozumiale ryzyk związanych z prze-
pisywanymi lub podawanymi lekami – w szpitalu negatywne 
doświadczenia miało 42% z nich (mężczyźni – 33%), w lecz-
nictwie otwartym – 34% (mężczyźni – 27%). W szpitalach 
gorzej oceniają także komunikację ryzyk procedur medycz-
nych (31% złych doświadczeń vs 24% u mężczyzn). Rzadziej 
uznają także, że po opuszczeniu szpitala otrzymały w pełni 
zrozumiałe wytyczne odnośnie do dalszego leczenia.

Mężczyźni z kolei nieco częściej wskazują na niezrozumia-
łość planu procedur administracyjnych i medycznych,  
szczególnie tam, gdzie powinno to być bardziej oczywiste  
(przychodnie). Mają także więcej zastrzeżeń do obsługi 
administracyjnej (w szpitalu 27% negatywnych ocen 
poświęconego czasu vs 21% u kobiet).

Mężczyźni krytykują jakość interakcji z personelem 
administracyjnym i okazywany im szacunek

Ocena poziomu komunikacji z personelem jest u mężczyzn 
i kobiet bardzo podobna. Z paroma niuansami – mężczyźni 

gorzej oceniają komunikację (i okazywany szacunek) 
z personelem administracyjnym, podczas gdy kobiety 
bardziej zdecydowanie oceniają personel pielęgniarski  
w szpitalach (więcej zarówno złych, jak doskonałych 
doświadczeń). Rzadziej uznają też, że w szpitalu ko- 
munikacja z lekarzami była prowadzona po partnersku.

Mężczyźni są bardziej wyczuleni na kwestie szacunku  
okazywanego im przez lekarzy – mają mniej doskonałych 
doświadczeń w lecznictwie otwartym (41% vs 46% 
u kobiet) i szpitalnym (34% vs 38%; także więcej doświad-
czeń negatywnych – 17% vs 10%). Różnie jest odbierana 
również prywatność w szpitalu: mężczyźni mają gorsze 
doświadczenia związane z procedurami i pobytem  
(co wiąże się też z mniejszym poczuciem komfortu),  
zaś kobiety z rozmowami o zdrowiu i leczeniu.

Kobiety silniej odczuwają brak empatii personelu

Kobiety częściej przyznają, że ich leczeniu towarzyszą lęk, 
obawy lub wątpliwości oraz oceniają, że personel medyczny 
nie wykazał zainteresowania nimi – w szpitalach 32% miało 
negatywne doświadczenia z empatią (mężczyźni – 27%),  
zaś 34% z otrzymanym wsparciem (mężczyźni – 29%).

kobiety

mężczyźni

Lecznictwo otwarte

kobiety

mężczyźni

Lecznictwo szpitalne

Doświadczenia kobiet i mężczyzn – średnia ocena wymiarów

Lecznictwo otwarte Lecznictwo szpitalne

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni

NPS 14 1 -7 -16

Promotorzy (9-10) 41% 33% 32% 25%

Neutralni (7-8) 32% 35% 29% 34%

Krytycy (0-6) 27% 32% 39% 41%

n=1872 (710 + 292 kobieta w lecznictwie otwartym + szpitalnym / 
631 + 239 mężczyzna w lecznictwie otwartym + szpitalnym)
Ocena doświadczeń wg wymiarów – pokazano tylko te odpowiedzi, w których 
dana sytuacja miała miejsce / zastosowanie.
Średnia ocen wg skali 1-4, gdzie 1 jest najniższą możliwą oceną („zdecydowanie 
negatywna”), a 4 jest najwyższą możliwą oceną („zdecydowanie pozytywna”).
Skłonność do polecania oceniano wg skali od 0 do 10, gdzie 0 jest najniższą 
możliwą oceną, a 10 jest najwyższą możliwą oceną.
Źródło: Siemens Healthineers na podstawie badania 4p

Skłonność do polecania świadczeniodawcy i wskaźnik NPS
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Pierwsza taka katedra w Europie

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa 
Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie (SPDSK), którego 
podmiotem tworzącym jest Warszawski Uniwersytet 
Medyczny, powstał z połączenia dwóch szpitali pediatrycz-
nych: przy ul. Działdowskiej i przy ul. Marszałkowskiej. 
Obecna siedziba SPDSK została oficjalnie otwarta 28 wrze-
śnia 2015 roku. SPDSK WUM jest jednym z największych 
szpitali o profilu pediatrycznym w Polsce. 

Działająca w SPDSK Katedra i Zakład Radiologii Pedia-
trycznej została powołana 28 maja 1951 roku w Zespole 
Klinik Pediatrycznych przy ul. Litewskiej 14. Była to pierwsza 
tego typu katedra w Europie. Do dnia dzisiejszego jest 
ośrodkiem referencyjnym dla setek lekarzy radiologów 
którzy przechodzą w nim szkolenie specjalizacyjne z radio-
logii i diagnostyki obrazowej.

W strukturach Zakładu znajdują się pracownie: rentgenodia-
gnostyki, ultrasonografii, tomografii komputerowej oraz 
rezonansu magnetycznego.

Kluczowa rola przygotowania do badania

W Zakładzie Radiologii Pediatrycznej SPDSK duży nacisk 
kładzie się na odpowiednie przygotowanie małego pacjenta 
do badania. Lekarze prowadzący są szczegółowo informo-
wani, jakie procedury muszą być zastosowane, aby badanie 
przebiegło sprawnie, co ma duże znaczenie przy pracy 
z dziećmi. Bardzo istotna jest także odpowiednio przepro-
wadzona rozmowa przed samym badaniem, zarówno 
z dzieckiem, jak i z jego rodzicami. Sposób prowadzenia 
rozmowy i użyte słownictwo są zawsze odpowiednio dosto-
sowywane do wieku małego pacjenta. Tłumaczenie istot-
nych kwestii powinno być krótkie i rzeczowe, wypowie-
dziane spokojnym tonem.

Krótszy czas oczekiwania to mniej stresu

Aby skrócić czas oczekiwania na badanie, redukując tym 
samym poziom stresu związany z samym badaniem, pacjenci 
są wzywani telefonicznie z poszczególnych oddziałów lub – 
jeśli przychodzą z domu – są umawiani na konkretną godzinę. 
Pozwala to także odpowiednio zaplanować czas pracy 
zarówno lekarzy radiologów, jak i techników elektroradiologii.

Szczególną uwagę w SPDSK poświęca się pacjentom onko-
logicznym. Są oni najczęściej wzywani poza kolejnością, aby 
ze względu na grożące im niebezpieczeństwo infekcji zredu-
kować ich czas oczekiwania do absolutnego minimum.

Ze względu na mobilność aparatów USG i RTG istnieje także 
możliwość pojechania do konkretnego pacjenta i zrobienia 
badania przy łóżku chorego, jeśli jego stan kliniczny nie 
pozwala na transport do Zakładu Radiologii Pediatrycznej.

W związku z tym, że w Zakładzie Radiologii Pediatrycznej 
funkcjonują trzy gabinety USG, a pacjenci nie są zapisywani 
do poszczególnych gabinetów, bardziej wymagającym 
pacjentom można poświęcić więcej czasu. 

Bezpieczeństwo pacjenta wymaga koordynacji

Każde badanie z użyciem promieniowania jonizującego 
(potencjalnie szkodliwego dla zdrowia) jest konsultowane 
z lekarzem radiologiem, który ma prawo odmówić wyko-
nania badania, jeśli uzna, że nic ono nie wniesie do dalszej 
diagnostyki. Może zaproponować także badanie, które nie 
wymaga użycia promieniowania jonizującego (USG lub MR). 

Aby odpowiednio zaplanować rodzaj i zakres badania, 
a także w miarę możliwości uniknąć badań, które mogłyby 
narazić małego pacjenta na promieniowanie, niezwykle 
istotna jest współpraca radiologa i pediatry. W Zakładzie 
Radiologii Pediatrycznej SPDSK tego typu konsultacje odby-
wają się na bieżąco lub w postaci cotygodniowych spotkań, 
na których omawiane są trudniejsze przypadki i wspólnie 
planowana jest dalsza diagnostyka lub ewentualne 
badania kontrolne.

Choroba to trudny czas dla każdego, ale dla dziecka w szczególności. Jest to 
także trudny czas dla jego opiekunów. To również ogromne wyzwanie dla 
personelu medycznego, który powinien dokładać wszelkich starań, by mały 
pacjent nie cierpiał i jak najszybciej powrócił do zdrowia. W nie mniejszym 
stopniu dotyczy to diagnostyki obrazowej w pediatrii.

Z pomocą przychodzi technologia diagnostyczna

Jeśli wykonanie badania z użyciem promieniowania jonizu-
jącego jest niezbędne, wtedy niezwykle istotne jest odpo-
wiednie ograniczenie jego dawki. SPDSK dysponuje tomo-
grafem komputerowym, który ma możliwość dostosowania 
parametrów do rozmiaru i wieku badanych dzieci. Wykorzy-
stuje się także protokoły badania z ograniczeniem dawki 
promieniowania. Ważne jest również odpowiednie zabez-
pieczenie dziecka z użyciem dostosowanych do wzrostu 
i wagi materiałów ochronnych (osłony na gonady, fartuchy 
i półfartuchy oraz kołnierze wykonane z gumy ołowiowej).

Część badań, zwłaszcza trwających długo, jak np. badanie 
MR, u najmłodszych pacjentów jest przeprowadzana 
w sedacji, pod kontrolą anestezjologa, co pozwala skrócić 
czas badania, a także zapewnia jego dobrą jakość bez 
konieczności powtarzania tej procedury. Dodatkowo aparat 
MR ma możliwość odtworzenia wybranej przez dziecko 
bajki, co pozwala starszym dzieciom w spokoju przetrwać 
czasami dość długi czas badania.

Strach przed badaniem – kluczowa rola personelu

Dziecko to szczególny pacjent, dlatego przed każdym bada-
niem trzeba mu poświęcić dużo uwagi. Strach przed 
nieznanym jest czymś naturalnym, dlatego Zakład Radio-
logii Pediatrycznej SPDSK stara się zapewnić małym 
pacjentom jak najbardziej przyjazne i komfortowe warunki. 
Specjalnie przystosowane gabinety (zabawki, rysunki na 
ścianach, plakaty), sala zabaw na terenie Zakładu sprawiają, 
że dziecko czuje mniejszy strach przed samym badaniem. 

Duży nacisk w SPDSK kładzie się także na ciągłe kształcenie 
personelu w zakresie nowych dostępnych technik i możlwości 
diagnostycznych, ograniczania dawek promieniowania joni- 
zującego czy ochrony radiologicznej. Wieloletnie doświad-
czenie w pracy z dziećmi, duży poziom cierpliwości i empatii 
wśród pracowników pozwala na przeprowadzenie odpowied- 
niej, rzeczowej rozmowy zarówno z rodzicem, jak i z dziec-
kiem przed samym badaniem, przez co samo badanie prze-
biega dużo sprawniej w przyjaznej i życzliwej atmosferze.

Źródło: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie 

Pogłębione spojrzenia

Wyzwania radiologii pediatrycznej – Samodzielny Publiczny 
Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego



6. Zrozumieć pacjenta Odpowiedź na potrzeby pacjenta wymaga zrozumienia  
nie tylko jego stanu, historii i potrzeb zdrowotnych. Równie 
ważne jest poznanie tego, z czym przychodzi do świadczenio-
dawcy, jakie są jego oczekiwania i kompetencje zdrowotne. 
Wreszcie – jakie czynniki składające się na jego doświadcze- 
nia są dla niego najważniejsze i przekładają się na satysfakcję 
z interakcji ze świadczeniodawcą.

Jednym z narzędzi pozwalających na lepsze zrozumienie tych 
kwestii są persony: zgeneralizowane profile odmiennych 
typów pacjentów, oparte na cechach i postawach zbadanych 
wśród rzeczywistych użytkowników usług.

Wyniki badań jakościowych i ilościowych udowadniają 
użyteczność tej koncepcji badawczej. Pokazują, że odmienne 
persony mają nie tylko zasadniczo różne cechy, potrzeby, 
kompetencje i postawy wobec ochrony zdrowia, ale także 
znacząco różne doświadczenia pacjenta oraz hierarchie tego, 
co ważne. Tym samym – wymagają odmiennego podejścia  
ze strony świadczeniodawców.
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Zrozumieć pacjenta

Persony

Persony dobrano do badania w sposób celowy, poszukując 
założonych z góry postaw wobec zdrowia i systemu opieki 
zdrowotnej (np. stopień zaufania do lekarzy lub skłonność 
do zdobywania i pogłębiania wiedzy o zdrowiu), jak również 
cech demograficznych (wiek, poziom wykształcenia, poziom 
dochodu gospodarstwa domowego lub ocena jego finansów).

Reprezentanci person zostali w pierwszej kolejności poddani 
pogłębionym wywiadom indywidualnym (łącznie 20 wywia- 

Badanie ilościowe: n=246 („Ekspert zdrowotny”) / 410 („Bezbronny”) / 
218 („Zaangażowany rodzic”) / 172 („Pogodny senior”) /  
32 („Zamożny i wymagający” – uwaga, mała liczebność, zestawienie ma 
charakter jakościowy).
Badanie jakościowe: n=20 
Ogół doświadczeń i NPS oceniano wg skali od 0 do 10, gdzie 0 jest  
najniższą możliwą oceną, a 10 jest najwyższą możliwą oceną.

dów), które miały na celu lepsze zrozumienie ich cech 
i postaw oraz poznanie przebiegu i doświadczeń z ostatniej 
ścieżki pacjenta.

Następnie w badaniu ilościowym podjęto próbę odtwo-
rzenia person, tj. wyłonienia ich z przebadanej reprezenta-
tywnej próby użytkowników usług ochrony zdrowia. Nie 
wyczerpuje to jednak całego spektrum person wśród 
pacjentów i opiekunów.

„Przed pójściem do lekarza samodzielnie wyszukuję, 
sprawdzam i porównuję różne informacje na temat choroby / 
dolegliwości”.

„Chętnie poszerzam wiedzę dotyczącą kwestii zdrowotnych, 
śledzę, co pisze się na interesujące mnie tematy zdrowotne”.

„To ja wiem najlepiej, jaki sposób leczenia jest dla mnie najlepszy. 
Lekarz jest mi potrzebny głównie do wypisania recepty”.

„Nie mam pełnego zaufania do lekarzy. Dobrze jest sprawdzić 
to, co mówią, w internecie lub u innego lekarza”.

Wykształcenie: średnie lub wyższe

Wybrane postawy i cechy służące wyodrębnieniu persony

„Chętnie czytam i staram się wdrażać porady dotyczące 
wychowania dzieci”.

„Lubię czytać blogi parentingowe”.

„Jestem nowoczesnym rodzicem, staram się traktować 
dzieci po partnersku”. 

„Przed pójściem do lekarza samodzielnie wyszukuję, 
sprawdzam i porównuję różne informacje”.

Posiada dzieci do 18. roku życia

„Czasami boję się lub nie wiem, jak zadać pytanie lekarzowi, 
aby lepiej zrozumieć, na czym polega mój problem zdrowotny”.

„Nie mam wśród najbliższej rodziny / znajomych lekarza, 
z którym mógłbym skonsultować swój problem zdrowotny”.

„Czuję, że nie jest łatwo odnaleźć się w polskiej służbie 
zdrowia”. 

„Nie zgadzam się ze stwierdzeniem: Nie mam pełnego 
zaufania do lekarzy”.

Wykształcenie: maksymalnie średnie

„Bycie emerytem jest bardzo fajne i ten okres życia oceniam 
bardzo pozytywnie”.

„Cenię sobie moją małą stabilizację, byle by nie było gorzej”.

„Mam poczucie, że tempo zmian jest bardzo szybkie, 
czasami czuję, że zostaję nieco w tyle”. 

„Nie mam wśród najbliższej rodziny / znajomych lekarza, 
z którym mógłbym skonsultować swój problem zdrowotny”.

Osoba w wieku 66 lat i więcej

„Jako klient usług (np. bankowości, ubezpieczeń, telefonii, 
biur podróży, służby zdrowia etc.) zwracam uwagę  
na całokształt doświadczeń. Dlatego poza jakością usługi 
ważne jest dla mnie partnerskie traktowanie, troska 
o komfort i atmosferę spotkania czy estetyczne otoczenie”.

„Nie zgadzam się ze stwierdzeniem: Nie mam pełnego 
zaufania do lekarzy”.

Osoba w wieku 30 lat i więcej

Dochód gospodarstwa domowego powyżej 8000 zł netto 
lub osoba oceniająca sytuację materialną swojego gospo-
darstwa domowego jako „żyjemy bardzo dobrze, możemy 
pozwolić sobie na wszystko bez specjalnego oszczędzania”.

Aby pokazać różne perspektywy doświadczeń pacjenta, a więc tego,  
co spostrzeżone, zrozumiane i zapamiętane przez pacjenta i jego 
bliskich, zdecydowaliśmy się na wykorzystanie koncepcji person 
– fikcyjnych portretów wzorowanych na realnie istniejących 
użytkownikach usług ochrony zdrowia.

„Ekspert zdrowotny”

Udział 
w badaniu
ilościowym

Udział 
w badaniu
ilościowym

13%

Średnia ocena 
całości 

doświadczeń

7,3

Wskaźnik 
NPS

5

„Zaangażowany rodzic”

12%

Średnia ocena 
całości 

doświadczeń

7,7

Wskaźnik 
NPS

24

„Pogodny senior”

9%

Średnia ocena 
całości 

doświadczeń

8,2

Wskaźnik 
NPS

48

„Zamożny i wymagający”

Średnia ocena 
całości 

doświadczeń

8,6

Wskaźnik 
NPS

67

„Bezbronny”

22%

Średnia ocena 
całości 

doświadczeń

7,5

Wskaźnik 
NPS

12

Wskaźnik NPS = % promotorów (oceny 9-10) - % krytyków (oceny 0-6)
Prezentowane persony są nierozłączne, co oznacza, że może trafić się 
pacjent „przynależący” do dwóch typów.
W analizach person pokazano połączone wyniki badania jakościowego  
oraz ilościowego.
Źródło: Siemens Healthineers na podstawie badania 4p

Udział 
w badaniu
ilościowym

Udział 
w badaniu
ilościowym

2%

Udział 
w badaniu
ilościowym
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Zrozumieć pacjenta

Persona „Ekspert zdrowotny”

Postawy wobec wiedzy o zdrowiu**

• Przyznają, że nie zawsze rozumieją język medyczny. 
Ale nie przeszkadza im to czuć się ekspertami w zakresie 
swoich chorób.

• Starają się poszerzać swoją wiedzę, korzystając ze źródeł 
postrzeganych jako eksperckie, mających odniesienia do 
fachowej literatury, ale zarazem napisanych w sposób 
przystępny, np. strona towarzystwa cukrzycowego, 
dietetyko-trenerzy, którzy mają wykształcenie medyczne, 
blogi, pisma popularnonaukowe.

• Przed wyborem lekarza sprawdzają często opinie wśród 
bliskich, znajomych, ale też w internecie (np. na portalu 
znanylekarz.pl).

Wskaźnik NPS z ostatniej ścieżki pacjenta*

Postawy wobec zdrowia**

• Wiedzą, że to na nich musi spoczywać troska 
o ich zdrowie – od ich wiedzy, zaangażowania, 
konsekwencji zależy skuteczność leczenia.

• Gdy wiedzą, jak radzić sobie z dolegliwościami 
(mimo choroby) i mogą normalnie funkcjonować, 
czują się zdrowi. 

• Traktują swoje choroby ze spokojem, nauczyli się 
z nimi żyć.

• Starają się stosować profilaktykę chorób – pamiętają 
o badaniach kontrolnych, wierzą w pozytywny wpływ 
zdrowego stylu życia (aktywności fizycznej, diety, 
naturalnych sposobów leczenia).

Postawy wobec systemu ochrony zdrowia**

• Korzystanie z publicznych usług zdrowotnych wywołuje 
w nich sprzeczne emocje. Z jednej strony spokój i bezpie-
czeństwo, gdy mają swojego lekarza. Z drugiej – złość, 
gniew, irytację, agresję.

• Szukają lekarzy, którzy będą znali ich choroby tak dobrze, 
jak oni sami, holistycznie spojrzą na ich dolegliwości 
i będą skrupulatnie szukać przyczyn.

• Nie mają pełnego zaufania do lekarzy, ponieważ w ich 
odczuciu większość jest mało kompetentna i jedynie 
„odfajkowuje” kolejnych pacjentów.

• Jeśli nie są przekonani do diagnozy, nie biorą przepi-
sanych leków i konsultują się z innym lekarzem. 
Ale jeśli już znajdą „sensownego i kompetentnego” 
lekarza, uznają jego autorytet.

Funkcjonowanie w systemie ochrony zdrowia**

• Mimo że korzystanie z usług służby zdrowia powoduje 
w nich często złe emocje, dość dobrze radzą sobie 
na rynku usług medycznych. 

• Jeśli zależy im na dostaniu się do lekarza, potrafią 
znaleźć sposób – uruchamiają swoje znajomości, 
symulują nagłe objawy (gdy ich lekarz przyjmuje tylko 
na SOR), szukają atrakcyjnych pakietów medycznych. 

• Nie czują kompleksów i słabości w relacjach ze świadcze- 
niodawcą. Gdy trzeba, potrafią się upomnieć o swoje 
– np. nie dają się zbyć personelowi na recepcji, gdy 
twierdzi, że nie ma terminów; są gotowi do wchodzenia 
w spory; korzystają z wszystkich dostępnych lekarzy 
i badań w pakiecie.

*Badanie ilościowe: n=246
**Badanie jakościowe: n=4

Ocena systemu ochrony zdrowia w Polsce*

Ocena własna stanu zdrowia*

Miejsce zamieszkania*

21% wieś

14% miasto do 20 tys.

21% miasto 20-100 tys.

22% miasto 100-500 tys.

21% miasto ponad 500 tys.

Wykształcenie*

 nd. niższe

55% średnie

45% wyższe

Płeć*

58% kobieta

42% mężczyzna

Ocena całości doświadczeń z ostatniej ścieżki pacjenta i czynniki, które najsilniej na nią wpłynęły*

Wiek*
12%

18%

17%23%

25%

5%

5%

29%

52%

11% 1%

18%

25%

34%

19%

4%

31%

33%

36%

65 lat i więcej

55-65 lata

45-54 lata

35-44 lata

25-34 lata

18-24 lata

bardzo zła

zła

ani dobra, ani zła

dobra

bardzo dobra

bardzo zła

zła

ani dobra, ani zła

dobra

bardzo dobra

krytycy

neutralni

promotorzy5
wskaźnik 

NPS

7,3
Średnia ocena

całości  
doświadczeń

Niezawodność 
systemu

poświęcenie czasu przez personel

użycie nowoczesnych urządzeń medycznych, 
zrozumiałe informowanie o ryzykach leków i procedur

Zaangażowanie 
pacjenta

traktowanie z szacunkiem i słuchanie z uwagą, 
możliwość zadawania pytań i zgłaszania wątpliwości 

uwzględnienie zdania, preferencji i sytuacji pacjenta 
w decyzjach odnośnie leczenia

Dobrostan 
pacjenta

zainteresowanie poziomem bólu, czystość placówki

zainteresowanie stanem emocjonalnym, 
wsparcie emocjonalne ze strony personelu

Punkty zachwytu – rozwijać i udoskonalać 
Obszary lepiej oceniane i istotne dla satysfakcji

Punkty bólu – poprawić priorytetowo 
Obszary gorzej oceniane, ale istotne dla satysfakcji

Mocne strony – utrzymać 
Obszary lepiej oceniane, ale mniej istotne dla satysfakcji

Słabe strony – poprawić w drugiej kolejności 
Obszary gorzej oceniane, ale mniej istotne dla satysfakcji

Konsultacje z profesjonalistami

Internet

Znajomi, rodzina

Media społecznościowe

Telewizja

39%
21%
16%
10%
8%

56%
33%

77%
65%

28%

top 3

najważniejsze

Najczęściej wykorzystywane źródła informacji o zdrowiu*

W analizach person pokazano połączone wyniki  
badania jakościowego oraz ilościowego.
Ogół doświadczeń i NPS oceniano wg skali  
od 0 do 10, gdzie 0 jest najniższą możliwą oceną,  
a 10 jest najwyższą możliwą oceną. 

Wskaźnik NPS = % promotorów (oceny 9-10) - % krytyków 
(oceny 0-6)
Top 3 – odsetek wskazań wśród trzech najważniejszych źródeł 
informacji o zdrowiu.
Źródło: Siemens Healthineers na podstawie badania 4p
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Postawy wobec wiedzy o zdrowiu**

• Deklarują zaufanie do lekarzy i profesjonalistów. 

• W znacznym stopniu liczą się dla nich również 
informacje oparte na bezpośrednich doświadczeniach 
od osób bliskich, ale też innych pacjentów poznanych 
w trakcie pobytu w szpitalu lub czekania w kolejce  
do lekarza, czy udzielających komentarzy w internecie. 

• Mniej ufają ogólnym informacjom znalezionym 
w internecie, choć również do nich sięgają – bardziej 
jako uzupełnienie wiedzy niż sposób na przygotowanie 
się do wizyty u lekarza.

Postawy wobec zdrowia**

• Jak każdy deklarują dbanie o siebie, ale mają poczucie, 
że profilaktyka i zdrowy styl życia nie zawsze wystar-
czają. Uważają, że przed chorobami cywilizacyjnymi 
i tymi przekazywanymi genetycznie nie można się 
uchronić.

• Czują się przygnieceni problemami zdrowotnymi, jakie 
ich spotkają. Żyją w ciągłym strachu i niepewności, 
co dalej będzie z ich chorobami i jak dalej powinni się leczyć.

• W konsekwencji brakuje im nadziei na powrót do 
zdrowia. Traktują swoje leczenie głównie jako próbę 
spowolnienia rozwoju choroby lub odsunięcia w czasie 
bardziej poważnych operacji. 

Postawy wobec systemu ochrony zdrowia**

• Czują się bezsilni, sfrustrowani i rozczarowani, korzy-
stając z publicznych usług zdrowotnych. Jednocześnie 
często nie mają środków, by szukać alternatywy w pry- 
watnych placówkach.

• Ubolewają nad brakiem stałego lekarza, przy którym 
będą mogli poczuć się bezpiecznie, któremu będą mogli 
spokojnie zaufać. 

• Oczekują od lekarzy okazania ludzkich uczuć, pewnej 
bliskości. Idealny lekarz to dla nich taki, który poświęci 
im czas, dopyta i zainteresuje się problemem, wyjaśni 
istotne kwestie i przeprowadzi przez chorobę.

Funkcjonowanie w systemie ochrony zdrowia**

• Są to osoby zagubione, przestraszone i przytłoczone 
koniecznością korzystania z systemu ochrony zdrowia. 

• Nie mają siły, pomysłu i motywacji, by zawalczyć o swoje. 
Boją się zapytać, przyznać, że same próbowały dowie-
dzieć się czegoś o swojej chorobie, poprosić o dopisanie 
na skierowaniu „na cito”.

• W konsekwencji korzystanie ze służby zdrowia niesie 
głównie negatywne doświadczenia – trafiają do lekarzy, 
do których inni nie chodzą, dają się zbyć personelowi  
na recepcji, nie potrafią walczyć o swoje miejsce w kolejce, 
nie zadadzą pytania, nie poproszą pielęgniarki o pomoc, 
nie zgłoszą, że coś im nie odpowiada.

Ocena własna stanu zdrowia*

Miejsce zamieszkania*

37% wieś

15% miasto do 20 tys.

22% miasto 20-100 tys.

14% miasto 100-500 tys.

11% miasto ponad 500 tys.

Wykształcenie*

52% niższe

48% średnie

 nd. wyższe

Płeć*

60% kobieta

40% mężczyzna

Niezawodność 
systemu

uzyskanie zrozumiałych wytycznych odnośnie dalszego 
leczenia, poświęcenie czasu przez personel, wynik leczenia

użycie nowoczesnych urządzeń medycznych

Zaangażowanie 
pacjenta

uzyskanie zrozumiałych wskazówek odnośnie dbania 
o zdrowie, zrozumiałość otrzymywanych informacji, 
traktowanie z szacunkiem, możliwość zadawania pytań 
i zgłaszania wątpliwości

Dobrostan 
pacjenta

czystość placówki

wsparcie fizyczne, wsparcie emocjonalne, komfort placówki

20%

25%

11%

15%

16%

13%

13%

36%38%

12% 1%

13%

25%

42%

16%
3%

30%

28%

42%

65 lat i więcej

55-65 lata

45-54 lata

35-44 lata

25-34 lata

18-24 lata

bardzo zła

zła

ani dobra, ani zła

dobra

bardzo dobra

krytycy

neutralni

promotorzy12
wskaźnik 

NPS

Zrozumieć pacjenta

Persona „Bezbronny”

bardzo zła

zła

ani dobra, ani zła

dobra

bardzo dobra

Wiek*

7,5
Średnia ocena

całości  
doświadczeń

Ocena całości doświadczeń z ostatniej ścieżki pacjenta i czynniki, które najsilniej na nią wpłynęły*

Ocena systemu ochrony zdrowia w Polsce*

Konsultacje z profesjonalistami

Znajomi, rodzina 

Internet

Telewizja

Media społecznościowe

46%
21%
15%
7%
6%

53%
34%

76%
71%

23%

top 3

najważniejsze

*Badanie ilościowe: n=410
**Badanie jakościowe: n=4

Najczęściej wykorzystywane źródła informacji o zdrowiu*

Wskaźnik NPS z ostatniej ścieżki pacjenta*

W analizach person pokazano połączone wyniki  
badania jakościowego oraz ilościowego.
Ogół doświadczeń i NPS oceniano wg skali  
od 0 do 10, gdzie 0 jest najniższą możliwą oceną,  
a 10 jest najwyższą możliwą oceną. 

Wskaźnik NPS = % promotorów (oceny 9-10) - % krytyków 
(oceny 0-6)
Top 3 – odsetek wskazań wśród trzech najważniejszych źródeł 
informacji o zdrowiu.
Źródło: Siemens Healthineers na podstawie badania 4p

Punkty zachwytu – rozwijać i udoskonalać 
Obszary lepiej oceniane i istotne dla satysfakcji

Punkty bólu – poprawić priorytetowo 
Obszary gorzej oceniane, ale istotne dla satysfakcji

Mocne strony – utrzymać 
Obszary lepiej oceniane, ale mniej istotne dla satysfakcji

Słabe strony – poprawić w drugiej kolejności 
Obszary gorzej oceniane, ale mniej istotne dla satysfakcji
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Zrozumieć pacjenta

Persona „Zaangażowany rodzic”

Postawy wobec wiedzy o zdrowiu**

• To grupa pacjentów chętnie czytających i szukających 
informacji. Mają wyostrzony słuch na kwestie dotyczące 
zdrowia dziecka. Dużo rozmawiają ze znajomymi, 
wzajemnie polecają sobie lekarzy, leki czy tzw. dobre 
praktyki. 

• Odwiedzają strony poświęcone zdrowiu, są członkami 
grup zamkniętych na portalach społecznościowych 
dotyczących zdrowia i zdrowego stylu życia.

• Szukając lekarza, sprawdzają opinie na forach i w serwi-
sach internetowych. W ten sposób dokonują wstępnej 
selekcji – zwłaszcza gdy decydują się skorzystać 
z konsultacji prywatnej, która będzie ich dodatkowo 
kosztowała.

Postawy wobec zdrowia**

• Zdrowie ich dzieci jest ważniejsze niż ich samych.  
To również obszar największych trosk. Martwią się 
najmniejszym przeziębieniem dziecka, jego złym 
samopoczuciem. Szukają dróg wsparcia w możliwie 
najszybszym czasie, by ulżyć dziecku. Siebie na razie 
traktują po macoszemu.

• Konsekwentnie hołdują teorii, że antybiotyki to zło, 
i robią wszystko, by nie podawać ich swoim dzieciom. 
Najbliższe są im wszelkie naturalne sposoby walki 
z chorobą i podnoszenia odporności. Mają negatywny 
stosunek do koncernów farmaceutycznych.

• Szybkie tempo życia, które prowadzą, sprawia,  
że o swoim zdrowiu na co dzień nie myślą.

Postawy wobec systemu ochrony zdrowia**

• Wielu chwali się swoją wiedzą z zakresu zdrowia, 
żartując, że niewiele im brakuje, a mogliby z powo- 
dzeniem skończyć medycynę. Często wchodzą  
w kompetencje lekarzy, wdają się w polemikę i nie 
stosują się do zaleceń. Skreślają lekarza, jeśli chętnie 
przepisuje antybiotyki.

• Niekiedy mają zaufanego lekarza, z którym rozmawiają 
po partnersku. Zależy im na opinii specjalisty i z nim 
weryfikują zdobytą wiedzę czy sposoby leczenia.

• Mają ambiwalentny stosunek do lekarzy. Z jednej strony 
są zmuszeni im zaufać. Z drugiej – trafiają na lekarzy, 
którzy w ich odczuciu nie są dobrymi specjalistami  
w swoim fachu.

Funkcjonowanie w systemie ochrony zdrowia**

• Są źli, sfrustrowani działaniem publicznych usług zdro-
wotnych: stanie w kolejkach pod przychodnią od 6 rano 
z gorączkującym dzieckiem na ramieniu, by zapisać się 
do pediatry, to często przytaczany przykład.

• Czują, że nie traktuje się ich poważnie, nie korzysta się  
z faktu, że to oni najlepiej znają swoje dziecko. Uważają, 
że wyśmiewa się ich chęć do pogłębiania swojej wiedzy, 
co skutkuje tym, że nie mówią lekarzom o swoich podejrze- 
niach, bo często słyszą w odpowiedzi: „naczytała się pani 
bzdur w internecie”.

• Gdy dziecko choruje, często nie liczą pieniędzy na ratunek. 
Nie czekają w kolejkach, tylko udają się na wizyty prywatnie.

Ocena własna stanu zdrowia*

Miejsce zamieszkania*

32% wieś

9% miasto do 20 tys.

27% miasto 20-100 tys.

19% miasto 100-500 tys.

14% miasto ponad 500 tys.

Wykształcenie*

29% niższe

42% średnie

29% wyższe

Płeć*

66% kobieta

34% mężczyzna

6%

16%

34%

35%

9%

5%

27%

49%

18%
2%

14%

20%

30%

29%

7%

23%

30%

47%

65 lat i więcej

55-65 lata

45-54 lata

35-44 lata

25-34 lata

18-24 lata

bardzo zła

zła

ani dobra, ani zła

dobra

bardzo dobra

krytycy

neutralni

promotorzy24
wskaźnik 

NPS

Niezawodność 
systemu

uzyskanie zrozumiałych wskazówek odnośnie dalszego  
leczenia, poświęcenie czasu, wynik leczenia

nowoczesność urządzeń medycznych

Zaangażowanie 
pacjenta

zrozumiałość informacji, zapewnienie prywatności podczas 
rozmów, traktowanie z szacunkiem, uzyskanie zrozumiałych 
wskazówek odnośnie dbania o zdrowie 

umożliwienie wsparcia bliskich

Dobrostan 
pacjenta

zainteresowanie personelu poziomem bólu, komfort placówki

zainteresowanie stanem emocjonalnym 
i wsparcie emocjonalne

bardzo zła

zła

ani dobra, ani zła

dobra

bardzo dobra

Wiek*

7,7
Średnia ocena

całości  
doświadczeń

Ocena całości doświadczeń z ostatniej ścieżki pacjenta i czynniki, które najsilniej na nią wpłynęły*

Ocena systemu ochrony zdrowia w Polsce*

37%
18%
12%
15%
9%

63%
36%

72%
66%

31%

Konsultacje z profesjonalistami

Internet

Znajomi, rodzina

Media społecznościowe

Telewizja

top 3

najważniejsze

*Badanie ilościowe: n=218
**Badanie jakościowe: n=4

Najczęściej wykorzystywane źródła informacji o zdrowiu*

Wskaźnik NPS z ostatniej ścieżki pacjenta*

W analizach person pokazano połączone wyniki  
badania jakościowego oraz ilościowego.
Ogół doświadczeń i NPS oceniano wg skali  
od 0 do 10, gdzie 0 jest najniższą możliwą oceną,  
a 10 jest najwyższą możliwą oceną. 

Wskaźnik NPS = % promotorów (oceny 9-10) - % krytyków 
(oceny 0-6)
Top 3 – odsetek wskazań wśród trzech najważniejszych źródeł 
informacji o zdrowiu.
Źródło: Siemens Healthineers na podstawie badania 4p

Punkty zachwytu – rozwijać i udoskonalać 
Obszary lepiej oceniane i istotne dla satysfakcji

Punkty bólu – poprawić priorytetowo 
Obszary gorzej oceniane, ale istotne dla satysfakcji

Mocne strony – utrzymać 
Obszary lepiej oceniane, ale mniej istotne dla satysfakcji

Słabe strony – poprawić w drugiej kolejności 
Obszary gorzej oceniane, ale mniej istotne dla satysfakcji
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Postawy wobec wiedzy o zdrowiu**

• O zdrowiu rozmawiają w gronie rodziny, przyjaciół. 
Kobiety zdecydowanie częściej niż mężczyźni udzielają 
sobie rad, dzielą się dotyczącymi zdrowia informacjami 
wyczytanymi w prasie czy usłyszanymi w telewizji. 

• Zdarza im się czytać o zdrowiu także w internecie i magazy- 
nach drukowanych, zwłaszcza w pismach kobiecych. 
Starają się jednak zawsze wyczytywane informacje zweryfi- 
kować w rozmowie ze swoim zaufanym lekarzem pierw-
szego kontaktu.

Postawy wobec zdrowia**

• Doświadczenie życiowe pokazało im, że nic się nie liczy 
tak jak zdrowie. Szczerze wyznają, że taka pokora 
przychodzi z wiekiem.

• Zdrowie to szczęście, rozumiane jako możliwość 
codziennego wstawania z łóżka o własnych siłach. 

• Nie chcą chodzić do lekarza „na zaś”, nie chcą wciąż 
rozmawiać o swoich dolegliwościach, bo to, ich zdaniem, 
napędza negatywne myśli.

• Dbają o regularność badań, pilnują wyznaczonych wizyt 
kontrolnych, słuchają zaleceń i przyjmują konieczne leki. 
Sami z siebie dbają o sprawność fizyczną: chodzą na 
spacery, uprawiają nordic walking, jeżdżą na rowerze.

Postawy wobec systemu ochrony zdrowia**

• Mają dużo pokory, odnosząc się do funkcjonowania 
publicznych usług zdrowotnych, ale też nie są im obce 
uczucia frustracji i irytacji. Jest też strach, że nie 
doczekają odległego terminu wizyty.

• Nie mają dużych oczekiwań poza kluczowym: chcą być 
leczeni adekwatnie do swoich dolegliwości.

• Bardzo sobie cenią stałego lekarza, który zna ich historię 
choroby, dla którego nie są anonimowi.

• Bezpośredni kontakt z lekarzem sprawia, że nie wstydzą 
się mówić o swoich dolegliwościach i obawach. Mają 
poczucie, że są traktowani życzliwie i z powagą.

Funkcjonowanie w systemie ochrony zdrowia**

• Stosunkowo dobrze funkcjonują w systemie dzięki 
doświadczeniu oraz lekarzowi, z którym mają stały 
kontakt. Zwykle otrzymują od niego jasne wytyczne, 
jakie badania mają wykonać i gdzie.

• W zdecydowanej większości korzystają z usług publicznej 
służby zdrowia i na wiele elementów „przymykają oko”, 
bo liczy się dla nich najbardziej kompetentny, stały lekarz.

• Koszty wizyt prywatnych są dla nich zdecydowanie 
za wysokie i decydują się na nie tylko, gdy czas 
oczekiwania na wizytę w ramach NFZ doprowadziłby 
do pogłębienia dolegliwości.

Miejsce zamieszkania*

35% wieś

11% miasto do 20 tys.

19% miasto 20-100 tys.

16% miasto 100-500 tys.

18% miasto ponad 500 tys.

Wykształcenie*

42% niższe

33% średnie

25% wyższe

Płeć*

64% kobieta

36% mężczyzna

Niezawodność 
systemu

poświęcenie odpowiedniej ilości czasu przez personel, 
przejrzysty plan procedur, uzyskanie zrozumiałych wytycznych 
odnośnie dalszego leczenia

sprawność przeprowadzania procedur

Zaangażowanie 
pacjenta

słuchanie z uwagą przez personel, zrozumiałość informacji, 
możliwość zadawania pytań i zgłaszania wątpliwości, 
traktowanie z szacunkiem, prywatność podczas rozmów

Dobrostan 
pacjenta

czystość placówki, łatwość poruszania się po placówce

komfort placówki

58%

28%

13%

27%

45%

22%
6% 12%

28%
60%

krytycy

neutralni

promotorzy48
wskaźnik 

NPS

Zrozumieć pacjenta

Persona „Pogodny senior”

bardzo zła

zła

ani dobra, ani zła

dobra

bardzo dobra

Ocena własna stanu zdrowia*

65 lat i więcej

bardzo zła

zła

ani dobra, ani zła

dobra

bardzo dobra

63%
18%
4%

10%
3%

44%
37%

86%
62%

35%

Konsultacje z profesjonalistami

Znajomi, rodzina

Telewizja

Internet

Prasa

top 3

najważniejsze

8,2
Średnia ocena

całości  
doświadczeń

Najczęściej wykorzystywane źródła informacji o zdrowiu*

Ocena całości doświadczeń z ostatniej ścieżki pacjenta i czynniki, które najsilniej na nią wpłynęły*

Ocena systemu ochrony zdrowia w Polsce*

*Badanie ilościowe: n=172
**Badanie jakościowe: n=4

100%

Wskaźnik NPS z ostatniej ścieżki pacjenta*

W analizach person pokazano połączone wyniki  
badania jakościowego oraz ilościowego.
Ogół doświadczeń i NPS oceniano wg skali  
od 0 do 10, gdzie 0 jest najniższą możliwą oceną,  
a 10 jest najwyższą możliwą oceną. 

Wskaźnik NPS = % promotorów (oceny 9-10) - % krytyków 
(oceny 0-6)
Top 3 – odsetek wskazań wśród trzech najważniejszych źródeł 
informacji o zdrowiu.
Źródło: Siemens Healthineers na podstawie badania 4p

Punkty zachwytu – rozwijać i udoskonalać 
Obszary lepiej oceniane i istotne dla satysfakcji

Punkty bólu – poprawić priorytetowo 
Obszary gorzej oceniane, ale istotne dla satysfakcji

Mocne strony – utrzymać 
Obszary lepiej oceniane, ale mniej istotne dla satysfakcji

Słabe strony – poprawić w drugiej kolejności 
Obszary gorzej oceniane, ale mniej istotne dla satysfakcji

Wiek*
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Postawy wobec wiedzy o zdrowiu**

• Chętnie korzystają z różnych źródeł wiedzy – internetu, 
prasy, mediów społecznościowych, wyszukując 
ciekawostki zdrowotne i niekonwencjonalne podejścia.

• Wychodzą jednak z założenia, że to lekarz ma być dla 
nich głównym źródłem wiedzy. To do lekarza należy takie 
przeprowadzenie wywiadu, aby dobrze zdiagnozować 
problem, dokładnie wyjaśnić pacjentowi jego dolegliwo- 
ści oraz przekazać czytelne wskazówki, co powinno się 
dalej robić.

• To z lekarzem konsultują znalezione pomysły na dbanie 
o swoje zdrowie.

Postawy wobec zdrowia**

• Podchodzą zadaniowo do kwestii zdrowia. Wiedzą,  
że jeśli mają problem, muszą znaleźć specjalistę, który 
pomoże im się z nim uporać.

• Patrzą optymistycznie na swoje problemy zdrowotne 
– wierzą, że uda im się je pokonać. 

• Uważają, że dzięki profilaktyce, dbaniu o siebie 
i stosowaniu się do zaleceń lekarzy można pozostać 
w dobrym zdrowiu.

• Starają się prowadzić zdrowy styl życia – zwracają 
uwagę na to, co jedzą, uprawiają sport (lub 
przynajmniej starają się), szukają naturalnych 
sposobów wspomagania organizmu. 

Postawy wobec systemu ochrony zdrowia**

• Prywatne usługi zdrowotne generalnie odpowiadają 
na ich oczekiwania. Wpływa na to brak problemów 
z dostępnością, komfort i jakość obsługi, co często 
przekłada się na większe zaufanie do profesjona-
lizmu lekarzy.

• Publiczne usługi zdrowotne oznaczają dla nich złość, 
dyskomfort i irytację. To dla nich synonim straty czasu, 
nerwów, braku proklienckiego nastawienia do pacjenta 
(lekceważenia pacjenta, robienia wszystkiego z musu, 
braku zaangażowania, odsyłania po kolejne skierowania). 

• Denerwuje ich dodatkowo konieczność płacenia składek 
zdrowotnych na coś, z czego nie chcą lub nie mogą 
skorzystać. 

Funkcjonowanie w systemie ochrony zdrowia**

• Jeśli korzystają z publicznych usług zdrowotnych,  
wynika to bądź z konieczności (szpital, uznany lekarz 
przyjmujący tylko publicznie), bądź z dostępu do 
ulubionego lekarza (o ile organizacyjnie placówka 
zapewnia łatwą dostępność). W publicznych placówkach 
akceptują gorszą jakość obsługi i organizacyjne paradoksy. 
Ale w momencie, gdy coś ich mocno zirytuje, rezygnują.

• Często z założenia nastawiają się na korzystanie 
z prywatnych placówek, nawet nie próbując dostać się 
do placówki publicznej. Prywatne usługi zdrowotne 
traktują jak każdą inną rynkową usługę – oczekują 
profesjonalizmu, ale też miękkich elementów 
budujących satysfakcję.

Miejsce zamieszkania*

19% wieś

10% miasto do 20 tys.

12% miasto 20-100 tys.

15% miasto 100-500 tys.

44% miasto ponad 500 tys.

Wykształcenie*

15% niższe

33% średnie

52% wyższe

Płeć*

26% kobieta

74% mężczyzna

Niezawodność 
systemu

przejrzysty plan procedur administracyjnych i medycznych, 
poświęcenie odpowiedniej ilości czasu przez personel, 
czas oczekiwania na przyjęcie lub konsultację

Zaangażowanie 
pacjenta

zapewnienie prywatności podczas procedur, uzyskanie 
zrozumiałych wskazówek odnośnie dbania o zdrowie, 
zapewnienie prywatności podczas rozmów o zdrowiu 

zrozumiałość informacji od personelu

Dobrostan 
pacjenta

łatwość poruszania się po placówce, komfort placówki

wsparcie fizyczne

18%

43%

28%

5% 7% 6%

21%

73%

krytycy

neutralni

promotorzy67
wskaźnik 

NPS

Zrozumieć pacjenta

Persona „Zamożny i wymagający”

29%

23%
7%

27%

14%

2%

21%

54%

23%

bardzo zła

zła

ani dobra ani zła

dobra

bardzo dobra

Wiek*

Ocena własna stanu zdrowia*

bardzo zła

zła

ani dobra, ani zła

dobra

bardzo dobra

65 lat i więcej

55-65 lata

45-54 lata

35-44 lata

25-34 lata

18-24 lata

52%
15%
18%
1%
2%

50%
47%

82%
73%

21%

Konsultacje z profesjonalistami

Internet

Znajomi, rodzina

Prasa

Radio

top 3

najważniejsze

8,6
Średnia ocena

całości  
doświadczeń

Ocena całości doświadczeń z ostatniej ścieżki pacjenta i czynniki, które najsilniej na nią wpłynęły*

Ocena systemu ochrony zdrowia w Polsce*

*Badanie ilościowe: n=32 
(Uwaga: mała liczebność dla persony 
„Zamożny i wymagający”; zestawienie 
ma charakter jakościowy). 
**Badanie jakościowe: n=4

W analizach person pokazano połączone wyniki  
badania jakościowego oraz ilościowego.
Ogół doświadczeń i NPS oceniano wg skali  
od 0 do 10, gdzie 0 jest najniższą możliwą oceną,  
a 10 jest najwyższą możliwą oceną. 

Wskaźnik NPS = % promotorów (oceny 9-10) - % krytyków 
(oceny 0-6)
Top 3 – odsetek wskazań wśród trzech najważniejszych źródeł 
informacji o zdrowiu.
Źródło: Siemens Healthineers na podstawie badania 4p

Najczęściej wykorzystywane źródła informacji o zdrowiu*

Wskaźnik NPS z ostatniej ścieżki pacjenta*

Punkty zachwytu – rozwijać i udoskonalać 
Obszary lepiej oceniane i istotne dla satysfakcji

Punkty bólu – poprawić priorytetowo 
Obszary gorzej oceniane, ale istotne dla satysfakcji

Mocne strony – utrzymać 
Obszary lepiej oceniane, ale mniej istotne dla satysfakcji

Słabe strony – poprawić w drugiej kolejności 
Obszary gorzej oceniane, ale mniej istotne dla satysfakcji
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Zrozumieć pacjenta

Persony – jak oceniają wymiary doświadczeń?

Pokazano tylko te odpowiedzi, w których dana sytuacja miała miejsce / zastosowanie. 
Średnia ocen wg skali 1-4, gdzie 1 jest najniższą możliwą oceną („zdecydowanie negatywna”),  
a 4 jest najwyższą możliwą oceną („zdecydowanie pozytywna).
Źródło: Siemens Healthineers na podstawie badania 4p

Dostęp do usług 
i zasobów

Koordynacja 
i bezpieczeństwo

Efektywność 

Komunikacja 
i edukacja

Podmiotowość 
pacjenta

Szacunek  
i poszanowanie godności

Zapewnienie  
dobrostanu fizycznego

Zapewnienie  
dobrostanu psychicznego

Otoczenie 
i komfort

N
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Średnia ocena doświadczeń 
(1 – zdecydowanie negatywna, 
 4 – zdecydowanie pozytywna) „Zamożny i wymagający”„Pogodny senior”„Zaangażowany rodzic”„Bezbronny”„Ekspert zdrowotny”

2,91

2,93

3,07

3,11

3,03

3,19

3,08

2,89

3,11

3,00

3,07

3,15

3,14

3,08

3,29

3,15

3,05

3,18

2,87

2,88

3,09

3,10

3,05

3,25

3,03

2,93

3,16

3,11

3,10

3,33

3,39

3,25

3,49

3,27

3,12

3,33

3,33

3,48

3,35

3,45

3,48

3,42

3,45

3,35

3,43

Skłonność do polecania 
świadczeniodawcy (NPS) 
z ostatniej ścieżki pacjenta

Postawy poszczególnych person wobec świadczeniodawców mierzone za 
pomocą NPS są bardzo zróżnicowane. Wynika to nie tylko z faktu, że różne 
persony korzystają z różnych typów opieki zdrowotnej (np. ze względu na 
stan zdrowia czy możliwości finansowe, co widać najlepiej na przykładzie 
zestawienia person „Bezbronny” i „Zamożny i wymagający”). Jak pokazuje 
badanie, różne persony mają także zdecydowanie odmienne doświadczenia 
w poszczególnych ich wymiarach.

neutralni

33%

neutralni

28%

neutralni

30%

neutralni

28%

neutralni

krytycy

31%31%

krytycy

31%30%

krytycy

31%23%

krytycy

31%12%

krytycy

31%6%

21%

promotorzy

36%

promotorzy

42%

promotorzy

47%

promotorzy

60%

promotorzy

73%
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Zrozumieć pacjenta

Persony – co jest dla nich ważne?

Ważność wymiarów 
doświadczeń dla ogólnej 
oceny doświadczeń

„Zamożny i wymagający”
(R2 = 66,0%)

„Pogodny senior”
(R2 = 50,5%)

„Zaangażowany rodzic”
(R2 = 57,4%)

„Bezbronny”
(R2 = 54,6%)

„Ekspert zdrowotny”
(R2 = 65,1%)

1
Dostępność lekarza, który 
już mnie leczył i zna moją 

historię choroby, stan zdrowia

2
Bliskość placówki 

od miejsca zamieszkania,  
łatwość dotarcia

3
Dostępność terminów 
konsultacji / przyjęcia, 

łatwość umówienia wizyty

1
Dostępność lekarza, który 
już mnie leczył i zna moją 

historię choroby, stan zdrowia

2
Bliskość placówki 

od miejsca zamieszkania,  
łatwość dotarcia

3
Dostępność terminów 
konsultacji / przyjęcia, 

łatwość umówienia wizyty

1
Dostępność lekarza, który 
już mnie leczył i zna moją 

historię choroby, stan zdrowia

2
Dostępność terminów 
konsultacji / przyjęcia, 

łatwość umówienia wizyty

3
Możliwość skorzystania  

z usług bez  
dodatkowych wydatków

1
Bliskość placówki 

od miejsca zamieszkania,  
łatwość dotarcia

2
Dostępność lekarza, który 
już mnie leczył i zna moją 

historię choroby, stan zdrowia

3
Dostępność terminów 
konsultacji / przyjęcia, 

łatwość umówienia wizyty

1
Dostępność lekarza, który 
już mnie leczył i zna moją 

historię choroby, stan zdrowia

2
Dotychczasowe własne  

doświadczenia z leczenia  
w tej placówce

3
Dostępność terminów 
konsultacji / przyjęcia, 

łatwość umówienia wizyty

Ważność – siła związku z ogólną oceną doświadczeń na podstawie modelu analitycznego.
R2 – miara stopnia wyjaśniania modelu. Mówi, w jakim stopniu model wyjaśnia kształtowanie wartości zmiennej, 
objaśnianej przez atrybuty uwzględnione w modelu. Przyjmuje wartości od 0 do 100%.
Źródło: Siemens Healthineers na podstawie badania 4p
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29,9% 

20,6%

10,9%

9,2%
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i komfort
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Podmiotowość 
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20,7% 

19,0%

14,2%

11,9%

11,6%
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3,8%

3,7%

Koordynacja  
i bezpieczeństwo
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i zasobów

Komunikacja 
i edukacja
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i komfort
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Podmiotowość 
pacjenta
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dobrostanu psychicznego
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dobrostanu fizycznego

Przedstawiciele person, zapytani o to, co jest dla nich ważne przy wyborze placówki, 
wskazywali w większości podobny zestaw kryteriów. Najczęściej była to dostępność 
lekarza, który zna pacjenta i jego historię choroby, fizyczna bliskość placówki oraz 
dostępność terminów. Warto jednak zwrócić uwagę także na to, co często pozostaje 
dla pacjenta nieuświadomione, a stanowi istotną podstawę satysfakcji z usług. 
Pozwala na to analiza wpływu poszczególnych wymiarów doświadczeń na ogólną 
ocenę doświadczeń z interakcji ze świadczeniodawcą. Pokazuje ona, że rzeczywiste 
hierarchie tego, co ważne, są zasadniczo odmienne dla każdej z person.

Deklarowane aspekty 
istotne przy wyborze 
placówki medycznej (top 3)

Niezawodność systemu

Zaangażowanie pacjenta

Dobrostan pacjenta
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Krok pierwszy: zrozumienie, jak przebiega podróż 
pacjenta i jakie są punkty styku

Zmapowanie podróży pacjenta dla persony „Matka z dziec-
kiem” wymagało powołania zespołu projektowego oraz 
zaangażowania wielu ról po stronie kadry zarządzającej.

Proces rozpoczął się w marcu 2018 warsztatem zespołu 
projektowego, którego produktem była pierwsza wersja 
mapy podróży persony (pre-Mapa). Członkami zespołu byli 
dyrektorzy zarządzający z ambulatoriów LUX MED, kierow-
nicy Działu Obsługi Pacjenta oraz Call Center, kierownik 
z Działu Zarządzania Reklamacjami, menedżer ds. rozwoju 
i zarządzania jakością sieci podwykonawców, menedżer ds. 
relacji z klientami, dyrektor medyczny, dyrektor ds. pielę-
gniarstwa i położ nictwa, przedstawiciele Pionu Marketingu 
i Rozwoju Oferty, menedżer ds. obsługi Serwis Premium.

W ciągu miesiąca poszczególne grupy projektowe opraco-
wywały i doszczegółowiały docelową mapę podróży, okre-
ślając, jak przebiegają jej poszczególne etapy, co się w ich 
ramach dzieje i jakie są punkty styku persony z Grupą LUX 
MED. Prace zwieńczył warsztat zespołu projektowego 
w końcu marca 2018. Jego produktem była Mapa Doświad-
czeń Pacjenta, obejmująca 32 punkty styku persony  
ze świadczeniodawcą.

Kolejnym krokiem było potwierdzenie ustaleń i zidentyfi- 
kowanych punktów styku o kluczowym znaczeniu dla 
doświadczeń persony. W tym celu przeprowadzono około 
40 spotkań z przedstawicielami kadry zarządzającej.

W wyniku analizy satysfakcji z usług realizowanych w Grupie LUX MED świad-
czeniodawca zdecydował się w 2018 roku na zmapowanie doświadczeń naj- 
bardziej wymagającej i wrażliwej persony wśród swoich klientów – „Matki 
z dzieckiem”. Za decyzją tą stał niski wskaźnik skłonności do polecania (NPS) 
w 2017 roku i na początku 2018 roku. Efektem podjętych działań było nie tylko 
lepsze zrozumienie punktów bólu charakterystycznych dla persony w ramach 
jej ścieżki pacjenta. Równie istotne było opracowanie na tej podstawie i wdro-
żenie standardów doskonałości usługowej, które mają przyczynić się do lepszej 
obsługi i wyższego poziomu satysfakcji oraz większej skłonności do polecania 
Grupy LUX MED przez pacjentki.

Źródło: Grupa LUX MED

Potrzeba obiektywnego spojrzenia: badanie ilościowe 
wśród reprezentantek persony

W kolejnym etapie prace nad mapą podróży persony „Matka 
z dzieckiem” zostały wsparte badaniem ilościowym online 
(CAWI), przeprowadzonym na próbie klientek Grupy, które 
spełniają kryteria charakterystyczne dla persony:

• posiada abonament opłacany przez pracodawcę,
• jest w wieku 30-45 lat,
• ma dziecko/dzieci w wieku 2-5 lat, objęte abonamentem,
• korzystała (ona lub dziecko) z usług LUX MED (konsultacja, 

badania) w ciągu ostatniego miesiąca.

Badanie miało na celu:

• określenie ogólnego poziomu satysfakcji, skłonności 
do rekomendacji i poziomu lojalności przedstawicielek 
persony,

• określenie poziomu satysfakcji w punktach styku z LUX 
MED i ich związku z ogólną satysfakcją z usług LUX MED, 

• wskazanie mocnych stron i priorytetowych obszarów do 
poprawy w kontaktach persony z LUX MED.

Ogółem wysłano 9000 ankiet przy dziesięcioprocentowej 
stopie zwrotu. Wyniki polecalności, czyli wskaźnika NPS 
stosowanego w Grupie LUX MED, wskazały na potrzebę 
wdrożenia działań doskonalących. Rekomendacje wynika-
jące z mapowania doświadczeń potwierdzone wynikami 
z badania CAWI pozwoliły na opracowanie rekomendacji, 
które podzielono na priorytet wysoki, średni i niski. 

Określenie obszarów do poprawy

Kluczowym elementem badania było określenie doświad-
czeń w każdym z 32 punktów styku z Grupą LUX MED, 
rozłożonych na kolejnych etapach podróży zidentyfikowa-
nych w Mapie Doświadczeń Pacjenta:

1. poszukuję informacji o ofercie LUX MED,

2. poznaję LUX MED,

3. jestem pacjentką, umawiam lub odwołuję wizyty,

4. odwiedzam placówkę LUX MED i idę do lekarza lub 
na badanie,

5. korzystam z usług LUX MED w domu,

6. szukam pomocy lub skarżę się.

Na podstawie wyników badania zidentyfikowano  
14 punktów styku persony z Grupą LUX MED, które  
wymagały poprawy.

Wśród priorytetowych punktów styku wymagających 
poprawy znalazły się:

• łatwość kontaktu i pomoc ze strony LUX MED w sprawie 
oferty,

• dostępność terminów i lokalizacji zgodnie z potrzebami 
oraz łatwość i wygoda umówienia wizyty w poszczegól-
nych kanałach,

• rozwiązania proponowane po odwołaniu wizyty  
(np. nowy termin, inny lekarz),

• kontakt z lekarzem i określenie dalszych kroków,  
gdy wyniki badań są nieprawidłowe,

• łatwość i wygoda kontaktu z lekarzem po wizycie  
(np. omówienie wyników badań, kolejna recepta, 
dalsze skierowania),

• atrakcyjność i dopasowanie proponowanych usług 
do potrzeb,

• przydatność i efektywność realizowanych badań 
opinii pacjentów.

Określono także punkty styku o niskiej ocenie, ale słabszym 
związku z ogólną satysfakcją. W drugiej kolejności więc 
należało poprawić:

• łatwość i wygodę odwołania wizyty / badania przez 
infolinię,

• dostępność parkingu,
• czytelność informacji o kolejności wejścia do gabinetu,

• łatwość i wygodę korzystania z porad medycznych  
za pośrednictwem Portalu Pacjenta lub telefonicznie,

• łatwość i wygodę zamówienia wizyty domowej,
• czas rozpatrywania reklamacji oraz czytelność i przy- 

jazność odpowiedzi,
• łatwość i wygodę zamówienia kopii dokumentacji 

medycznej.

Wiemy, co przeszkadza personie. Co dalej?

Przeprowadzenie projektu mapowania doświadczeń 
persony „Matka z dzieckiem” oraz analiza wyników NPS 
w poszczególnych obszarach działania Grupy LUX MED 
pozwoliły na opracowanie nowych wytycznych dla pracow-
ników ambulatoriów. Przyjęły one postać Ścieżki Pacjenta 
oraz standardów obsługowo-operacyjnych dla wszystkich 
grup zawodowych i usług w ramach ambulatoriów.

Powstały ścieżki i standardy w usłudze medycznej dla:

• lekarzy,
• pielęgniarek i położnych,
• stomatologii,
• techników RTG,
• fizjoterapeutów,
• pracowników recepcji.

Standardy dla wszystkich pracowników są zbudowane 
wokół trzech głównych filarów:

• relacji z pacjentem,
• bezpieczeństwa,
• odpowiedzialności.

Obecnie Grupa LUX MED pracuje nad mapowaniem doświad- 
czeń pacjenta w Carolina Medical Center (ortopedia w zakresie 
urazów i pobytu na oddziale, rehabilitacja), w Magodent 
(kardiologia, endoskopia, rehabilitacja) oraz dla pacjentów 
korzystających z usług w sieci podwykonawców LUX MED. 

Zrozumieć pacjenta

Mapowanie doświadczeń persony – Grupa LUX MED



Raport Badawczy Siemens Healthineers „Doświadczenia pacjenta w Polsce” stanowi ogólne 
opracowanie i nie może być traktowany jako materiał konsultingowy, porada czy rekomendacja 
będąca podstawą do podejmowania decyzji biznesowych i innych w zakresie opieki medycznej. 
Zawarte w raporcie dane, informacje i inne materiały uzupełniające pochodzące od osób trzecich, 
w tym w szczególności przypadki najlepszych praktyk, stanowią opis doświadczeń i rozwiązań 
stosowanych przez inne podmioty niż Siemens Healthcare. Siemens Healthcare nie ponosi 
jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z zastosowania części lub całości wskazanych  
w raporcie rozwiązań pochodzących od osób trzecich. 
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