
 

     

 

 

Certyfikacja kompetencji pracowników szpitala 

w zakresie 

ZNAJOMOŚCI PRAW PACJENTA 

 

Fundacja Instytut Ochrony Zdrowia oraz Edumetriq oferują możliwość doskonalenia oraz certyfikacji 

kompetencji pracowników szpitala w obszarach najbardziej istotnych z punktu widzenia uzyskania kontraktu 

z NFZ, zgodności z przepisami prawa, wymaganiami certyfikacji ISO oraz standardami akredytacji  

Ministra Zdrowia. Certyfikacja kompetencji pracowników szpitala potwierdza faktyczne spełnienie wymagań 

jakości realizowanych świadczeń oraz bezpieczeństwa pacjentów. 

 

Certyfikat może uzyskać szpital, którego pracownicy 

ukończą z pozytywnym wynikiem test kompetencji 

udostępniony przez Edumetriq i zatwierdzony przez  

Instytut Ochrony Zdrowia. Pracownicy szpitala mogą skorzystać 

z kursu przygotowawczego, który poprzedza certyfikację. 

Otrzymują również materiały dydaktyczne, dzięki którym mogą 

zdobyć potrzebną wiedzę.  

 

Certyfikacja kompetencji to najbardziej zaawansowany 

i wiarygodny proces weryfikacji zgodności stanu faktycznego 

z wymaganiami formalnymi. Kompetencje pracowników,  

na które składają się wiedza, umiejętności i postawa w miejscu 

pracy, to zarówno podstawowy warunek, jak również główna 

przeszkoda we wprowadzaniu wszelkich innowacji 

i usprawnień. Obserwacje dotyczące wdrażania programów 

doskonalenia jakości wskazują na lukę kompetencji jako główny 

czynnik ich sukcesu lub porażki. Nie jest tajemnicą, że wiele 

szpitali posiadających certyfikaty jakości, nie realizuje 

w praktyce zatwierdzonych standardów z powodu nie- 

wystarczających kompetencji pracowników. 

  

Czy personel medyczny Twojego szpitala zna prawa pacjenta w stopniu wymaganym przez przepisy 

prawa i gwarantującym eliminację ryzyka uzasadnionych roszczeń i pogorszenia wizerunku placówki? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

JAKIE KORZYŚCI NIESIE ZA SOBĄ CERTYFIKACJA KOMPETENCJI  

W ZAKRESIE ZNAJOMOŚCI PRAW PACJENTA? 

Certyfikacja kompetencji pracowników szpitala to: 

 lepsza znajomość przepisów prawa, a co za 

tym idzie większa świadomość pracowników 

szpitala odnośnie praw pacjenta  

i konsekwencji  braku ich przestrzegania, 

 mniejsze ryzyko zdarzeń skutkujących 

odpowiedzialnością prawną szpitala lub jego 

pracowników, 

 większy komfort pracy personelu medycznego 

oraz mniejsza liczba zdarzeń mających 

negatywny wpływ na wizerunek szpitala. 

Pozyskanie akredytacji Ministra Zdrowia (standard 

PP – prawa pacjenta) jest potwierdzeniem posiadania 

przez szpital odpowiednich procedur. Warto jednak 

zadbać również o ich powszechną znajomość  

i przestrzeganie. 

Certyfikat kompetencji pracowników  

to potwierdzenie praktycznej zdolności szpitala  

do działań zgodnych z przepisami prawa i standardami 

akredytacji Ministra Zdrowia.  

Niewystarczająca znajomość praw pacjenta 

przez personel medyczny naraża szpital na ryzyko 

popełnienia błędu komunikacyjnego. Badania 

wskazują, że ten rodzaj błędu jest bezpośrednią 

przyczyną wielu roszczeń, nawet w przypadkach, gdy 

nie został popełniony błąd medyczny. 

JAK PRZEBIEGA PROCES CERTYFIKACJI KOMPETENCJI  

W ZAKRESIE ZNAJOMOŚCI PRAW PACJENTA? 

W procesie certyfikacji bierze udział 

minimum 75% personelu medycznego szpitala,  

w tym pracownicy kontraktowi. Każdy 

z pracowników musi ukończyć test składający się 

z kilkudziesięciu pytań. Pytania obejmują całokształt 

zagadnień związanych z certyfikowanym zakresem 

kompetencji. Do zaliczenia testu wymagana jest 

poprawna odpowiedź na 75% pytań.  

Test realizowany jest przy użyciu narzędzi 

informatycznych (platforma edukacyjna Edumetriq), 

po uprzedniej weryfikacji tożsamości osób 

zdających. Osoby, które ukończą test otrzymują 

imienne zaświadczenie potwierdzające zakres 

zweryfikowanych kompetencji. 

Pracownicy szpitala mogą przygotować się 

do testu korzystając z materiałów dostarczonych 

przez Edumetriq w formie drukowanych 

informatorów i e-szkoleń. W tym zakresie wsparcie 

merytoryczne pracowników szpitala jest elementem 

procesu certyfikacji i nie jest związane z dodatkową 

opłatą. Materiały edukacyjne Edumetriq obejmują 

cały zakres merytoryczny certyfikowanego obszaru 

kompetencji. W przypadku gdy dyrekcja szpitala 

uzna to za stosowne, Edumetriq stworzy możliwość 

przeprowadzenia dodatkowego szkolenia w siedzibie 

szpitala.  

Proces certyfikacji to przede wszystkim 

pogłębienie wiedzy i świadomości pracowników 

szpitala w zakresie znajomości praw pacjenta. 
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Informacje na temat zasad i regulaminu 

certyfikacji można uzyskać w Edumetriq  

Akademii Ochrony Zdrowia 

tel. 698 101 878 lub kontakt@edumetriq.pl 

www.edumetriq.pl 
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