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1. W jakim kraju znajduje się szpital, w którym Pan/Pani pracuje? Podstawa: cała próba (317)

ROZKŁAD STATYSTYK Z PRÓBY

ROZKŁAD STATYSTYK Z KRAJÓW

(*) Europejskie Stowarzyszenie Szpitali Niepublicznych 
(ang. European Union of Private Hospitals, UEHP)

Belgia 10
Francja 42
Niemcy 40
Węgry 6
Irlandia 4
Włochy 42
Holandia 10
Polska 20
Portugalia 36
Hiszpania 41
Szwecja 5
Szwajcaria 12
Zjednoczone Królestwo 40
* Szpitale prywatne (UEHP) 9
ŁĄCZNIE 317
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2. Gdyby miał(a) Pan/Pani policzyć wszystkie łóżka dostępne w Pana/Pani szpitalu (wliczając w to sieci/budynki), jaka byłaby to w przybliżeniu liczba? / 3. Czy może Pan/Pani opisać rodzaj 
szpitala, w którym Pan/Pani pracuje? Należy wskazać wszystkie określenia odnoszące się do rodzaju szpitala.
Podstawa: cała próba (20)

RODZAJ I WIELKOŚĆ SZPITALA

WIELKOŚĆ SZPITALA (WEDŁUG LICZBY ŁÓŻEK) RODZAJ SZPITALA

30

20

20

20

15

10

5

20

Szpital ogólny

Akademicki szpital kliniczny

Mały szpital rejonowy

Szpital specjalistyczny: pediatria i neonatologia

Szpital specjalistyczny: onkologia

Specjalizacja: zdrowie psychiczne

Szpital opieki długoterminowej

Inny

45

30

25Duży (> 500 łóżek)

Średni (300-499 łóżek)

Mały (< 300 łóżek)

- Dane liczbowe wyrażone w % -
Można zaznaczyć wiele odpowiedzi



Wykrywanie i monitorowanie

BŁĘDY W PODAWANIU 
LEKÓW I ZDARZENIA 
NIEPOŻĄDANE 
MOŻLIWE DO 
UNIKNIĘCIA
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4. Czy Pana/Pani szpital ma akredytację (ma certyfikat jakości lub przeszedł powszechnie uznawany proces kontroli)? Podstawa: cała próba (20)
5. Czy błędy w podawaniu leków są uwzględniane w procesie akredytacji? Podstawa: Szpital mający akredytację (19)

Jednak nie wszystkie z nich uwzględniają w procesie akredytacji błędy w podawaniu leków

PRAWIE WSZYSTKIE SZPITALE MAJĄ AKREDYTACJĘ

95%
szpitali
ma akredytację

16%
z nich nie uwzględnia 
błędów w podawaniu 
leków w procesie 
akredytacji

- Dane liczbowe wyrażone w % -
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6. Czy błędy w podawaniu leków są rejestrowane w bazach danych, takich jak:
Podstawa: cała próba (20)

Te, które rejestrują błędy w podawaniu leków, wykorzystują do tego celu lokalne lub krajowe 
systemy danych.

PRAWIE POŁOWA SZPITALI ALBO NIE REJESTRUJE BŁĘDÓW 
W PODAWANIU LEKÓW, ALBO NIE JEST TEGO ŚWIADOMA

BAZA DANYCH SŁUŻĄCA DO REJESTROWANIA BŁĘDÓW W PODAWANIU LEKÓW

30

25

5

10

30

Lokalny system danych

Krajowy system danych

System raportowania incydentów w placówce
medycznej (CIRS)

Nie, nie są rejestrowane

Nie wiem

- Dane liczbowe wyrażone w 
% -
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7. Czy błędy w podawaniu leków popełnione w Pana/Pani szpitalu są ujawniane publicznie? Podstawa: cała próba (20)
7a. Gdzie publikowane są błędy w podawaniu leków?  Podstawa: Błędy w podawaniu leków dostępne publicznie (5)

Tylko 25% raportów dotyczących błędów w podawaniu leków jest dostępnych – są one publikowane 
przede wszystkim w rocznym raporcie szpitala i raportach z kontroli zewnętrznych

WIĘKSZOŚĆ BŁĘDÓW W PODAWANIU LEKÓW NIE JEST 
UJAWNIANA PUBLICZNIE

25%
szpitali ujawnia błędy 
w podawaniu leków

20

40

40Roczny raport szpitala

Raport z kontroli zewnętrznych

Inne

- Dane liczbowe wyrażone w 
% -

Poprzez...
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8. Czy w Pana/Pani kraju istnieją lokalne, regionalne i krajowe bazy danych służące do rejestrowania i badania błędów w podawaniu leków w celu dzielenia się inicjatywami w zakresie 
ciągłego doskonalenia? Podstawa: cała próba (20)
8a. Czy uważa Pan/Pani, że informacje te są wykorzystywane do celów praktycznych w celu poprawy bezpieczeństwa pacjentów? Podstawa: Baza danych dostępna w danym kraju (11)
8b. Czy Pana/Pani zdaniem powinna istnieć taka baza? Podstawa: Baza danych nie jest dostępna w danym kraju (9)

Ale większość z nich uważa, że powinna je mieć

PRAWIE POŁOWA SZPITALI NIE MA BAZ DANYCH SŁUŻĄCYCH 
DO REJESTRACJI BŁĘDÓW W PODAWANIU LEKÓW

DOSTĘPNOŚĆ BAZY DANYCH O BŁĘDACH W PODAWANIU LEKÓW W DANYM KRAJU 
W CELU DZIELENIA SIĘ INICJATYWAMI CIĄGŁEGO DOSKONALENIA

91% respondentów, którzy mają taką bazę w swoim kraju, 
uważa, że jest ona wykorzystywana do praktycznych 
celów poprawy bezpieczeństwa pacjentów 

89% respondentów, którzy nie mają 
takiej bazy w swoim kraju, uważa, że 
powinna ona istnieć

45

55Tak

Nie

- Dane liczbowe wyrażone w % -
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9. W jakich obszarach śledzi Pan/Pani błędy w podawaniu leków?
Podstawa: cała próba (20)

Błędy w podawaniu leków są rejestrowane głównie na oddziałach ogólnych i 
centralnie

55% SZPITALI NIE PROWADZI RUTYNOWEJ REJESTRACJI 
BŁĘDÓW W PODAWANIU LEKÓW

Oddziały ogólne

Centralnie, pokrywając cały obszar szpitala

Onkologia

OIOM

Nie są rutynowo śledzone

30

25

10

10

55

OBSZARY, W KTÓRYCH ŚLEDZI SIĘ BŁĘDY W PODAWANIU LEKÓW   

- Dane liczbowe wyrażone w % -
Można zaznaczyć wiele odpowiedzi
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10. W jaki sposób w Pana/Pani szpitalu wykorzystuje się monitorowanie danych dotyczących 
błędów w podawaniu leków i zdarzeń niepożądanych? 
Podstawa: cała próba (20)

PRAWIE POŁOWA SZPITALI NIE MONITORUJE DANYCH 
DOTYCZĄCYCH BŁĘDÓW W PODAWANIU LEKÓW I 
ZDARZEŃ NIEPOŻĄDANYCH I MUSI JE USPRAWNIĆ  

Są one badane i omawiane regularnie na spotkaniach dotyczących jakości

Analiza przyczyn pierwotnych, aby znaleźć rozwiązania dla incydentów

Inicjatywy szkoleniowe i/lub zapobieganie błędom

Raczej nie jest wykorzystywane - wymaga poprawy

40

30

20

45

MONITOROWANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH BŁĘDÓW W PODAWANIU LEKÓW I ZDARZEŃ NIEPOŻĄDANYCH

- Dane liczbowe wyrażone w % -
Można zaznaczyć wiele odpowiedzi
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11. Jaka jest szacunkowa całkowita liczba błędów w podawaniu leków zarejestrowanych i przeanalizowanych w Pana/Pani szpitalu w ciągu roku?
Podstawa: cała próba (20)

45% nie jest w stanie oszacować liczby błędów w podawaniu leków

SZACUNKOWA LICZBA BŁĘDÓW W PODAWANIU LEKÓW W CIĄGU ROKU
- Dane liczbowe wyrażone w % -

50% SZPITALI REJESTRUJE < 100 BŁĘDÓW W PODAWANIU 
LEKÓW, Z KTÓRYCH WSZYSTKIE SĄ ANALIZOWANE.

50

5

45

100

< 100
ZAREJESTROWANA PRZEANALIZOWANA

< 100

100-250

Nie wiem
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12. Jaka jest szacunkowa częstotliwość błędów w podawaniu leków – wyrażona w procentach – w ramach poniższych etapów procesu leczenia? 
Podstawa: cała próba (20)

Najniższa częstotliwość występowania błędów w podawaniu leków występuje w przypadku 
elektronicznego wypisywania recept i wydawania leków

BŁĘDY W PODAWANIU LEKÓW WYSTĘPUJĄ GŁÓWNIE NA 
ETAPIE RĘCZNEGO WYPISYWANIA RECEPT

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA KAŻDEGO BŁĘDU W PODAWANIU LEKÓW

19

15

31

16

19Podawanie

Wypisywanie recept (elektroniczne)

Wypisywanie recept (ręczne)

Wydawanie

Przygotowanie

- Dane liczbowe wyrażone w % -
Można zaznaczyć wiele odpowiedzi
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Z uwzględnieniem wielu innych przyczyn

PROBLEMY ŚRODOWISKOWE, KADROWE LUB ZWIĄZANE Z 
PRZEPŁYWEM PRACY SĄ GŁÓWNYMI PRZYCZYNAMI 
BŁĘDÓW W PODAWANIU LEKÓW

GŁÓWNA PRZYCZYNA BŁĘDÓW W PODAWANIU LEKÓW (RANKING)

80

80

45

65

35

35

45

45

25

25

20

40

20

15

10

10

5

Problem ze środowiskowym doborem personelu lub przepływem pracy

Niewłaściwe przekazanie zamówienia leku

Brak informacji o leku

Brak wiedzy u pacjentów

Brak dostawy z magazynów

Brak informacji klinicznych

Problem z nazwą, etykietą, opakowaniem leku

Brak systemu kontroli jakości lub niezależnego systemu sprawdzającego

Problem z przechowywaniem leków lub dostawą

Brak wiedzy u personelu

Problem ze środkiem służącym do podawania leku

Wymienione

1. miejsce

13. Jakie są główne przyczyny błędów w podawaniu leków w Pana/Pani szpitalu? Należy uszeregować 5 najważniejszych przyczyn spośród 11 wymienionych. 
Podstawa: cała próba (20)

- Dane liczbowe wyrażone w % -
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14. Jakie ewentualne działania są stosowane w celu poprawy wyników w zakresie bezpieczeństwa leków w Pana/Pani szpitalu? 
Podstawa: cała próba (20)

WYZNACZONE CELE, POMIARY I MONITOROWANIE BŁĘDÓW W 
PODAWANIU LEKÓW, OTWARTE DYSKUSJE I KONTROLE 
STANDARDÓW AKREDYTACYJNYCH W CELU CIĄGŁEGO 
DOSKONALENIA 

Wyznaczone cele, pomiary i monitorowanie błędów w podawaniu leków

Otwarte dyskusje na temat błędów i potencjalnych błędów
w podawaniu leków w celu ciągłego doskonalenia

Inspection against hospital accreditation standards

Niewiele lub brak działań

Własne oświadczenie dotyczące istniejącej polityki i standardów

40

35

35

20

15

DZIAŁANIA STOSOWANE W CELU POPRAWY WYNIKÓW W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA LEKÓW

- Dane liczbowe wyrażone w % -
Można zaznaczyć wiele odpowiedzi
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15. Czy w Pana/Pani szpitalu zatrudniony jest przeszkolony pracownik służby zdrowia zajmujący się wykrywaniem błędów w podawaniu leków i zwiększaniem bezpieczeństwa pacjentów? 
Podstawa: cała próba (20)
15a. Którzy pracownicy służby zdrowia zostali przeszkoleni? Podstawa: Błędy w podawaniu leków dostępne publicznie (5)

Przeszkoleni pracownicy ochrony zdrowia to głównie farmaceuci szpitalni

3 NA 4 SZPITALE NIE ZATRUDNIAJĄ PRACOWNIKA 
OCHRONY ZDROWIA PRZESZKOLONEGO DO WYKRYWANIA 
BŁĘDÓW W PODAWANIU LEKÓW

25%

Farmaceuci szpitalni

Kierownicy ds. jakości

Kierownicy medyczni

Kierownicy szpitali

100

20

20

20

szpitali zatrudnia przeszkolonych 
pracowników służby zdrowia 
zajmujących się wykrywaniem
błędów w podawaniu leków i
poprawą bezpieczeństwa 
pacjentów 

Są to...

- Dane liczbowe wyrażone w % -
Można zaznaczyć wiele odpowiedzi



SYSTEMY 
INFORMATYCZNE



3.1
ELEKTRONICZNE 
REJESTRY MEDYCZNE
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16. Czy Pana/Pani szpital ma system elektronicznej dokumentacji medycznej dla: Podstawa: cała próba (20)
17. Czy system elektronicznej dokumentacji medycznej jest zintegrowany z systemem podstawowej opieki zdrowotnej? Podstawa: Szpital ma system elektronicznej dokumentacji medycznej 
(18)

Ale nie zawsze zintegrowany z systemem podstawowej opieki zdrowotnej

WIĘKSZOŚĆ SZPITALI MA SYSTEM ELEKTRONICZNEJ 
DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

90%
szpitali ma system elektronicznej 
dokumentacji medycznej w co 
najmniej jednym z obszarów 
swojej działalności

44%
z nich ma je zintegrowane 
z systemem podstawowej 
opieki zdrowotnej

- Dane liczbowe wyrażone w % -



‒ © Ipsos | Medication errors 2021 I Client/internal use only I Strictly confidential21

16. Czy Pana/Pani szpital ma system elektronicznej dokumentacji medycznej dla:
Podstawa: cała próba (20)

Systemy elektronicznej dokumentacji medycznej są bardziej powszechne na oddziałach ogólnych

SYSTEMY ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI 
MEDYCZNEJ NIE SĄ DOSTĘPNE DLA WIELU PACJENTÓW

DOSTĘPNOŚĆ SYSTEMU ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

65

60

60

55

55

55

20

10

5

25

20

10

15

30

35

20

25

35

Oddziały ogólne

Ambulatorium lub szpital jednego dnia

Onkologia - oddziały

Ambulatorium (inne niż onkologiczne)

OIOM

Apteka centralna

Tak, dla wszystkich pacjentów Tak, dla części pacjentów Nie

- Dane liczbowe wyrażone w % -



3.2
SYSTEM ELEKTRONICZNEGO 
WYPISYWANIA RECEPT
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18. Czy Pana/Pani szpital ma system elektronicznego wypisywania recept w następujących obszarach? Podstawa: cała próba (20)
19a. Czy system elektronicznego wypisywania recept w Pana/Pani szpitalu jest zintegrowany z systemem wspomagającym podejmowanie decyzji klinicznych? Podstawa: Szpital ma system 
elektronicznej dokumentacji medycznej (16)

Istnieje jednak możliwość poprawy integracji z systemami wspomagającymi podejmowanie decyzji 
klinicznych

WIĘKSZOŚĆ SZPITALI MA SYSTEM ELEKTRONICZNEGO 
WYPISYWANIA RECEPT

INTEGRACJA SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO 
WYPISYWANIA RECEPT
Z SYSTEMEM WSPOMAGAJĄCYM PODEJMOWANIE DECYZJI KLINICZNYCH

44

50

6
Tak, jest zintegrowany

Tak, ale wymaga ulepszeń

Nie

80%
szpitali ma system 
elektronicznego 
wypisywania recept w 
co najmniej jednym z 
obszarów

- Dane liczbowe wyrażone w % -
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18. Czy Pana/Pani szpital ma system elektronicznego wypisywania recept w następujących obszarach?
Podstawa: cała próba (20)

Ich dostępność jest większa w aptece centralnej i na oddziałach ogólnych

SYSTEMY ELEKTRONICZNEGO WYPISYWANIA RECEPT NIE 
SĄ DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH PACJENTÓW

DOSTĘPNOŚĆ SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO WYPISYWANIA RECEPT

60

60

55

55

50

50

10

5

5

5

30

35

40

40

50

50

Apteka centralna

Oddziały ogólne

OIOM

Ambulatorium (inne niż onkologiczne)

Onkologia - oddziały

Ambulatorium lub szpital jednego dnia

Tak, dla wszystkich pacjentów Tak, dla części pacjentów Nie

- Dane liczbowe wyrażone w % -
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13

50

38 Tak, wszystkie recepty

Tak, niektóre recepty

Nie

19b. Czy Pana/Pani elektroniczne recepty są weryfikowane przez farmaceutę przed wydaniem i podaniem leku? Podstawa: Szpital ma system elektronicznej dokumentacji medycznej (16)
19c. Czy może Pan/Pani określić, które recepty są weryfikowane przez farmaceutę przed wydaniem i podaniem leku: Podstawa: Niektóre recepty są weryfikowane przez farmaceutę (8)

13% recept nie jest weryfikowanych

RECEPTY ELEKTRONICZNE NIE ZAWSZE SĄ 
WERYFIKOWANE PRZEZ FARMACEUTĘ

RECEPTY ELEKTRONICZNE WERYFIKOWANE PRZEZ FARMACEUTĘ PRZED WYDANIEM I PODANIEM LEKU

KTÓRE RECEPTY ELEKTRONICZNE SĄ WERYFIKOWANE 
PRZEZ FARMACEUTĘ PRZED WYDANIEM I PODANIEM LEKU

- Dane liczbowe wyrażone w % -

100%
Weryfikacja części z nich



‒ © Ipsos | Medication errors 2021 I Client/internal use only I Strictly confidential26

20. Czy system elektronicznego wypisywania recept jest zintegrowany z: 
Podstawa: Szpital ma system elektronicznej dokumentacji medycznej (16)

INTEGRACJA SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO WYPISYWANIA RECEPT

50

69

50

44

6

69

31

38

19

13

75

50

50

13

13

75

50

63

19

13

Elektroniczną dokumentacją medyczną

Systemem wydawania leków

Szafkami na leki

Systemem produkcji farmaceutycznej

Systemami pomp infuzyjnych

Apteka centralna Onkologia OIOM Oddziały ogólne

SYSTEM ELEKTRONICZNEGO WYPISYWANIA RECEPT JEST 
W RÓŻNYM STOPNIU ZINTEGROWANY Z INNYMI SYSTEMAMI

- Dane liczbowe wyrażone w % -
Można zaznaczyć wiele odpowiedzi



3.3
ELEKTRONICZNYM SYSTEMEM 
WYDAWANIA LEKÓW
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21. Czy dostępne są automatyczne szafki na leki? Podstawa: 20/ 21a. Ile automatycznych szafek na leki jest dostępnych? Podstawa: dostępne automatyczne szafki na leki

DOSTĘPNOŚĆ AUTOMATYCZNYCH SZAFEK NA LEKI JEST 
NISKA W WIĘKSZOŚCI OBSZARÓW SZPITALNYCH

ZAUTOMATYZOWANE SZAFKI NA LEKI

20

15

15

10

10

5

Apteka centralna

Onkologia - oddziały

Oddziały ogólne

OIOM

Ambulatorium (inne niż
onkologiczne)

Ambulatorium lub szpital
jednego dnia

% dostępności Średnia liczba

2,3

8,3

7,3

5,5

3,0

15,0

- Dane liczbowe wyrażone w % -
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22. Czy stosuje się kody kreskowe do weryfikacji wyboru leku przed wydaniem leku i/lub uzupełnieniem automatycznych szafek? Podstawa: cała próba (20)

KODY KRESKOWE W CELU WERYFIKACJI WYBORU LEKU
PRZED WYDANIEM LUB UZUPEŁNIENIEM AUTOMATYCZNYCH 
SZAFEK SĄ RZADKO WYKORZYSTYWANE

ZASTOSOWANE KODÓW KRESKOWYCH W CELU WERYFIKACJI WYBORU LEKU 
PRZED WYDANIEM LEKU W AUTOMATYCZNYCH SZAFKACH NA LEKI

70

20

10Tak

Częściowo

Nie



3.4
ELEKTRONICZNY SYSTEM 
SPORZĄDZANIA MIESZANEK
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23. Jaki jest odsetek leków infuzyjnych jest przygotowywany przez kogo? / 24. Czy dla leków przygotowywanych w poniższych obszarach istnieje elektroniczny system oparty o 
oprogramowanie do przygotowywania/sporządzania mieszanek? 
Podstawa: cała próba (20) 

Elektroniczne systemy przygotowywania leków są częściowo dostępne we wszystkich obszarach

APTEKA CENTRALNA PRZYGOTOWUJE 48% LEKÓW 
INFUZYJNYCH

PRZYGOTOWANIE LEKÓW INFUZYJNYCH (ŚREDNIA)

6
8

48

12

26Oddziały ogólne

OIOM

Apteka centralna

Ambulatorium (z onkologiią)

Ambulatorium (bez onkologii)

DOSTĘPNOŚĆ SYSTEMU PRZYGOTOWANIA/SPORZĄDZANIA 
MIESZANEK
Apteka centralna

Onkologia - oddziały

Ambulatorium lub szpital jednego dnia

OIOM

Oddziały ogólne

Ambulatorium (inne niż onkologiczne)

45

25

25

15

10

10

- Dane liczbowe wyrażone w % -
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25. Czy farmaceuci są zaangażowani we wdrażanie na oddziałach standardowych procedur 
operacyjnych w zakresie aseptycznego przygotowywania leków i preparatów do wstrzyknięć, 
aby zapewnić zarządzanie tymi działaniami „poza apteką” i tym samym zminimalizować 
ryzyko? Podstawa: cała próba (20)

TYLKO POŁOWA SZPITALI WDRAŻA 
STANDARDOWE PIELĘGNIARSKIE 
PROCEDURY OPERACYJNE

50%
szpitali zatrudnia farmaceutów 
zaangażowanych we wdrażanie 
pielęgniarskich standardowych 
procedur operacyjnych w zakresie 
aseptycznego przygotowywania leków 
i preparatów do wstrzyknięć 



3.5
ELEKTRONICZNY SYSTEM 
PODAWANIA LEKÓW
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26. Czy istnieje elektroniczny system monitorowania podawania leków w następujących obszarach? 
Podstawa: cała próba (20)

Największy odsetek występuje na OIT i oddziałach onkologicznych

WIĘKSZOŚĆ SZPITALI NIE MA ELEKTRONICZNEGO 
SYSTEMU MONITOROWANIA PODAWANIA LEKÓW

30

30

30

25

25

20

20

15

10

10

10

20

50

55

60

65

65

60

OIOM

Onkologia - oddziały

Ambulatorium lub szpital jednego dnia

Apteka centralna

Ambulatorium (inne niż onkologiczne)

Oddziały ogólne

Tak, dla wszystkich pacjentów Tak, dla części pacjentów Nie

DOSTĘPNOŚĆ ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU MONITOROWANIA PODAWANIA LEKÓW
- Dane liczbowe wyrażone w % -
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27. Czy w ramach systemu elektronicznego przed podaniem leków przeprowadzana jest weryfikacja pacjenta i leku za pomocą czytników kodów kreskowych i/lub optycznych skanerów 
leków? (7) / 28. Czy w ramach systemu elektronicznego przed podaniem leku sprawdzana jest poprawność dawki dożylnej?
Podstawa: System elektroniczny do monitorowania w obszarze: (7)

ELEKTRONICZNY SYSTEM KODÓW KRESKOWYCH / 
ELEKTRONICZNY SYSTEM KONTROLI PACJENTÓW I LEKÓW 
ORAZ DAWKOWANIA LEKÓW DOŻYLNYCH JEST STOSOWANY 
GŁÓWNIE W APTECE CENTRALNEJ

ELEKTRONICZNY SYSTEM KODÓW KRESKOWYCH
W CELU SPRAWDZANIA PACJENTA I LEKU ELEKTRONICZNY SYSTEM SPRAWDZANIA DAWKOWANIA 

LEKÓW DOŻYLNYCH
Apteka centralna

Onkologia - oddziały

Ambulatorium lub szpital jednego dnia

Oddziały ogólne

OIOM

Ambulatorium (inne niż onkologiczne)

57

44

38

25

20

14

Apteka centralna

Ambulatorium lub szpital jednego dnia

Onkologia - oddziały

OIOM

Ambulatorium (inne niż onkologiczne)

Oddziały ogólne

57

50

44

30

29

25

- Dane liczbowe wyrażone w % -
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29. Jaka jest obecna praktyka w przypadku braku elektronicznego systemu kontroli podawania leków? 
Podstawa: Elektroniczny system monitorowania w obszarze nie jest dostępny: (13)

PODWÓJNA KONTROLA PIELĘGNIARSKAW PRZYPADKU 
BRAKU DOSTĘPNOŚCI SYSTEMÓW KONTROLI NIE JEST W 
PEŁNI WDROŻONA

80

77

75

64

62

58

20

23

25

36

39

42

OIOM

Ambulatorium (inne niż onkologiczne)

Oddziały ogólne

Onkologia - oddziały

Apteka centralna

Ambulatorium lub szpital jednego dnia

Pojedyncza kontrola pielęgniarska Podwójna kontrola pielęgniarska

PRAKTYKA, GDY NIE MA ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU MONITORUJĄCEGO PODAWANIE LEKÓW

- Dane liczbowe wyrażone w % -
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30. Czy śledzi Pan/Pani przypadki potencjalnych błędów w podawaniu leków infuzyjnych poprzez dane zwracane z oprogramowanie do ograniczania liczby błędów związanych z 
dawkowaniem (ang. dose error-reduction software, DERS)?
Podstawa: cała próba (20)

Dostępność jest większa na OIT i oddziałach ogólnych

BARDZO OGRANICZONA DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI O 
POTENCJALNYCH BŁĘDACH W PODAWANIU LEKÓW 
INFUZYJNYCH POPRZEZ DERS

ŚLEDZENIE BŁĘDÓW ZA POMOCĄ DERS (OPROGRAMOWANIA DO OGRANICZANIA LICZBY BŁĘDÓW ZWIĄZANYCH Z DAWKOWANIEM)

OIOM

Oddziały ogólne

Onkologia - oddziały

Ambulatorium lub szpital jednego dnia

Apteka centralna

Ambulatorium (inne niż onkologiczne)

40

40

35

35

30

30

- Dane liczbowe wyrażone w % -
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31. Czy monitoruje Pan/Pani podawanie leków infuzyjnych z lokalizacji centralnej, takiej jak apteka lub apteka satelitarna? 
Podstawa: cała próba (20)

Ani w przypadku apteki centralnej, ani apteki satelitarnej

WIĘKSZOŚĆ SZPITALI NIE MONITORUJE PODAWANIA 
LEKÓW INFUZYJNYCH Z CENTRALNEJ LOKALIZACJI

MONITOROWANIE PODAWANIA LEKÓW INFUZYJNYCH Z LOKALIZACJI CENTRALNEJ

35

30

25

25

25

20

5

5

5

65

70

70

70

75

75

Apteka centralna

Onkologia - oddziały

Ambulatorium lub szpital jednego dnia

OIOM

Ambulatorium (inne niż onkologiczne)

Oddziały ogólne

Centralna Satelitarna Żadna z nich

- Dane liczbowe wyrażone w % -



SYSTEMY 
AUTOMATYCZNEJ 
DYSTRYBUCJI 
LEKÓW (UNIT DOSE)
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32. Czy w Pana/Pani szpitalu są dostępne procesy w ramach systemu automatycznej dystrybucji leków (unit dose)? Podstawa: cała próba (20)
33. Kto jest głównie odpowiedzialny za przygotowanie systemu automatycznej dystrybucji leków (unit dose)? Podstawa: Procesy w ramach systemu automatycznej dystrybucji leków (unit dose) 
dostępne w szpitalu (8)
34. Czy w przyszłości w Pana/Pani szpitalu i regionie planuje się wprowadzenie systemu automatycznej dystrybucji leków (unit dose)? Podstawa: Procesy w ramach systemu automatycznej 
dystrybucji leków (unit dose) niedostępne w szpitalu (12)

W szpitalach, które mają te procesy, są one opracowywane głównie przez farmaceutów

W 60% SZPITALI NIE MA PROCESÓW W RAMACH SYSTEMU 
AUTOMATYCZNEJ DYSTRYBUCJI LEKÓW (UNIT DOSE)

DOSTĘPNOŚĆ PROCESÓW W RAMACH SYSTEMU AUTOMATYCZNEJ DYSTRYBUCJI LEKÓW (UNIT DOSE)

58% spośród respondentów, którzy nie mają procesów w ramach 
systemu automatycznej dystrybucji leków (unit dose), planuje
wprowadzić je w przyszłości w swoim szpitalu i/lub obszarze

60

40
Tak

Nie

Kto jest odpowiedzialny za ich przygotowanie

100

38

25

Farmaceuci

Technicy farmacji

Opieka pielęgniarska

- Dane liczbowe wyrażone w % -
Można zaznaczyć wiele odpowiedzi



SYSTEMY 
ZARZĄDZANIA 
ZAPASAMI W 
APTECE
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35. Jakie systemy są wykorzystywane do zarządzania zapasami w aptece? 
Podstawa: cała próba (20)

Szpitale nie mają robotów w aptekach centralnych

RĘCZNE ODKŁADANIE NA PÓŁKI, RĘCZNE LICZENIE I 
APTECZNE SYSTEMY INFORMATYCZNE SĄ NAJCZĘŚCIEJ 
UŻYWANE DO ZARZĄDZANIA ZAPASAMI.

SYSTEMY WYKORZYSTYWANE DO ZARZĄDZANIA ZAPASAMI W APTECE

Ręczne odkładanie na półki i liczenie

Ręczne liczenie na oddziałach

Apteczne systemy informatyczne

Automatyczne szafki do wydawania leków na oddziałach

70

65

60

10

- Dane liczbowe wyrażone w % -
Można zaznaczyć wiele odpowiedzi



PRZYSZŁOŚĆ
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36. W jakim stopniu Pana/Pani zdaniem należy poprawić te obszary, aby zmniejszyć liczbę błędów w podawaniu leków w Pana/Pani szpitalu?
Podstawa: cała próba (20)

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ OBEJMUJĄ WIELE OBSZARÓW, 
KTÓRE WYMAGAJĄ POPRAWY W CELU ZMNIEJSZENIA
LICZBY BŁĘDÓW W PODAWANIU LEKÓW

PLANY NA 
PRZYSZŁOŚĆ

85

75

70

60

60

60

50

45

15

25

30

35

30

40

45

40

5

10

5

15

Wdrożenie systemów nadzoru nad błędami w podawaniu leków

Wdrożenie kluczowych wskaźników błędów w podawaniu leków

Elektroniczne systemy do wypisywania recept

Elektroniczne systemy przygotowywania/sporządzania mieszanek

System podawania leków z kodami kreskowymi

Automatyczny system zarządzania zapasami apteki szpitalnej

Systemy DERS w inteligentnych pompach

Automatyczne szafki na leki

NAJISTOTNIEJSZE 2 NEUTRALNE NAJMNIEJ ISTOTNE 4

ŚREDNIA
(0–10)

8,7

8,2

8,4

7,6

7,6

7,5

7,1

6,3

+ -ZNACZENIE

- Dane liczbowe wyrażone w % -
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36a. Czy istnieją jakieś istotne obszary wymagające poprawy w celu zmniejszenia liczby błędów w podawaniu leków w Pana/Pani szpitalu? Podstawa: cała próba (20)
36b. A dokładniej, w jakim stopniu Pana/Pani zdaniem należy poprawić te obszary, aby zmniejszyć liczbę błędów w podawaniu leków w Pana/Pani szpitalu? Podstawa: Istnieją ważne 
obszary, które należy poprawić, aby zmniejszyć liczbę błędów w podawaniu leków (20)

1 NA 2 FARMACEUTÓW UWAŻA, ŻE ISTNIEJĄ WAŻNE 
OBSZARY, KTÓRE NALEŻY POPRAWIĆ, ABY ZMNIEJSZYĆ 
LICZBĘ BŁĘDÓW W PODAWANIU LEKÓW 

50%
farmaceutów uważa, że 
istnieją ważne obszary, które 
należy poprawić, aby 
zmniejszyć liczbę błędów w 
podawaniu leków w ich 
szpitalu

• Dokładny opis zleceń i ich realizacja

• Podniesienie liczby pracowników, lepszy sprzęt i 
oprogramowanie komputerowe

• Więcej elektronicznego monitoringu

• Kontrola na oddziałach przed podaniem leku przez co najmniej 
dwie osoby

• Skuteczniejsze systemy kontroli przepisywania, 
przygotowywania i wydawania leków oraz monitorowania 
interakcji pomiędzy przepisanymi lekami.

Wypowiedzi głównych farmaceutów szpitalnych z Polski
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37. W skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza „zupełnie nieważne”, a 10 „bardzo ważne”, jakie poniższe kryteria stanowią przeszkodę we wdrażaniu technologii usprawniających zarządzanie 
lekami?
Podstawa: cała próba (20)

GŁÓWNYMI PRZESZKODAMI WE WPROWADZANIU TYCH 
ULEPSZEŃ SĄ: FUNDUSZE, ZASOBY LUDZKIE I BRAK 
ODPOWIEDNICH ROZWIĄZAŃ

PRZESZKODY WE WDRAŻANIU TECHNOLOGII USPRAWNIAJĄCYCH ZARZĄDZANIE LEKAMI

90

55

45

45

45

40

10

45

55

50

45

50

5

10

10

Finansowanie

Zasoby ludzkie

Brak odpowiednich rozwiązań dla własnego środowiska szpitalnego

Brak przeszkolonego personelu

Brak dowodów na istnienie błędów

Brak dowodów na istnienie korzyści

NAJISTOTNIEJSZE 2 NEUTRALNE NAJMNIEJ ISTOTNE 4

ŚREDNIA
(0–10)

8,9

7,7

7,5

6,7

7,4

6,5

+ -ZNACZENIE

- Dane liczbowe wyrażone w % -



WNIOSKI
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BŁĘDY W PODAWANIU LEKÓW
Prawie wszystkie szpitale mają akredytację, ale 16% nie uwzględnia błędów podawaniu leków. Prawie połowa szpitali nie rejestruje błędów podawaniu leków lub nie 
jest tego świadoma. Większość informacji o błędach podawaniu leków nie jest dostępna publicznie.  50% nie ma baz danych do ich rejestrowania. 50% szpitali 
rejestruje i analizuje wszystkie błędy podawaniu leków, 45% nie jest w stanie oszacować liczby błędów podawaniu leków.
55% szpitali nie prowadzi rutynowej rejestracji błędów w podawaniu leków. 45% szpitali nie monitoruje danych dotyczących błędów w podawaniu leków i zdarzeń niepożądanych w zbyt dużym 
stopniu i musi je usprawnić. Błędy w podawaniu leków występują głównie na etapie ręcznego spisywania danych z recept. Problemy środowiskowe, kadrowe lub związane z przepływem pracy są 
głównymi przyczynami błędów w podawaniu leków. Wyznaczone cele, pomiary i monitorowanie błędów w podawaniu leków, otwarte dyskusje i kontrole w odniesieniu do standardów 
akredytacyjnych w celu ciągłego doskonalenia. 3 na 4 szpitale nie zatrudniają przeszkolonego pracownika ochrony zdrowia zajmującego się wykrywaniem błędów w podawaniu leków.

SYSTEMY INFORMATYCZNE
Większość szpitali ma system elektronicznej dokumentacji medycznej, który nie jest dostępny dla wielu pacjentów. 44% z nich jest zintegrowanych z systemem 
podstawowej opieki zdrowotnej
Większość szpitali ma system elektronicznego wypisywania recept (EPS). Istnieje jednak możliwość poprawy integracji z systemami wspomagającymi podejmowanie decyzji klinicznych. Systemy 
EPS są w różnym stopniu zintegrowane z innymi systemami i nie są dostępne dla wszystkich pacjentów. Elektroniczne recepty nie zawsze są weryfikowane przez farmaceutę. Dostępność 
automatycznych szafek na leki jest niska w większości obszarów szpitalnych. 48% leków infuzyjnych jest przygotowywanych przez aptekę centralną. Tylko w połowie szpitali wdrożono 
pielęgniarskie standardowe procedury operacyjne dotyczące aseptycznego przygotowywania leków i preparatów do wstrzyknięć na oddziałach. 

TECHNOLOGIA
Większość szpitali nie ma elektronicznego systemu monitorowania podawania leków. Zastosowanie kodów kreskowych w celu weryfikacji wyboru leku przed 
wydaniem lub uzupełnieniem automatycznych szafek jest na niskim poziomie. Elektroniczny system kodów kreskowych / elektroniczny system kontroli pacjentów i 
leków oraz dawkowania leków dożylnych jest stosowany głównie w aptece centralnej 
Podwójna kontrola pielęgniarska w przypadku braku dostępności systemów kontroli nie jest w pełni wdrożona. Bardzo ograniczona dostępność informacji o błędach popełnionych przy podawaniu 
leków infuzyjnych śledzonych za pomocą DERS, a infuzje nie są monitorowane z centralnej lokalizacji. 60% nie ma procesów w ramach systemu automatycznej dystrybucji leków (unit dose). Do 
zarządzania zapasami w aptece w większości wykorzystywane są ręczne odkładanie na półki i liczenie oraz apteczne systemy informatyczne. Brak dostępnych robotów aptecznych.

PRZYSZŁOŚĆ
Nadzór nad błędami w podawaniu leków i wdrożenie kluczowych wskaźników błędów w podawaniu leków to najważniejsze obszary w celu zmniejszenia liczby błędów 
w podawaniu leków
1 na 2 farmaceutów uważa, że istnieją ważne obszary, które należy poprawić, aby ograniczyć liczbę błędów w podawaniu leków (np. dokładny opis zleceń i ich realizacja, podniesienie liczby 
pracowników, lepszy sprzęt i oprogramowanie komputerowe, więcej elektronicznego monitoringu, kontrola na oddziałach przed podaniem leku przez co najmniej dwie osoby, skuteczniejsze 
systemy kontroli w zakresie przepisywania, przygotowywania i wydawania leków oraz monitorowanie interakcji między przepisanymi lekami).
Główną przeszkodą we wprowadzeniu tych ulepszeń są oczywiście środki finansowe.

STRESZCZENIE - POLSKA
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