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Wstęp

Katarzyna Iłowiecka, Iga Lipska

O cena technologii medycznych (Health Technology Assessment – 
HTA) jest uznanym na świecie narzędziem wspierającym podej-

mowanie decyzji w systemie opieki zdrowotnej opartych na dowodach 
naukowych. W Polsce HTA jest integralną częścią podejmowania decyzji  
refundacyjnych dotyczących nowych leków. Według nowej międzynaro-
dowej definicji HTA to wielodyscyplinarny proces, który wykorzystuje pre-
cyzyjnie określone metody, aby określić wartość technologii medycznej 
w różnych punktach jej cyklu życia. HTA zwiększa możliwości zarządza-
nia systemem opieki zdrowotnej poprzez dostarczanie systematycznej 
i przejrzystej oceny innowacyjnych technologii medycznych i promowanie 
sprawiedliwego i wydajnego systemu opieki zdrowotnej1. W Polsce funkcję 
instytucji przeprowadzającej ocenę technologii medycznych pełni Agencja 

1 O'Rourke B. i wsp., The new definition of health technology assessment: A milestone in international 
collaboration, „Int J Technol Assess Health Care” 2020, 36(3), s. 187–190.
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Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), która działa na zle-
cenie Ministra Zdrowia i zajmuje się głównie oceną technologii lekowych, 
w przypadku których producenci lub podmioty odpowiedzialne wnioskują 
o refundację leków. AOTMiT zajmuje się także oceną programów polityki 
zdrowotnej (rządowych i samorządowych). Tym samym pozostaje luka dla 
oceny technologii nielekowych, przede wszystkim o charakterze diagno-
stycznym lub terapeutycznym. Tę lukę wypełnia szpitalne HTA (Hospital-
-Based HTA [HB-HTA]), które dostarcza narzędzi do oceny innowacyjnych 
technologii (głównie) nielekowych na poziomie szpitali. 

W Polsce HB-HTA praktycznie nie funkcjonuje, a dyrektorzy szpitali,  
wdrażając innowacyjne technologie nielekowe, posługują się różnymi 
kryteriami. W celu zidentyfikowania tych kryteriów, Narodowy Fundusz 
Zdrowia (NFZ) przeprowadził badanie kwestionariuszowe Wprowadzanie 
innowacyjnych technologii medycznych w Polsce. Badanie zostało wyko-
nane w ramach projektu Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA)  
– Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych (zwanego  
dalej projektem) realizowanego przez konsorcjum naukowo-badawcze: 
NFZ, Uczelnia Łazarskiego oraz Narodowy Instytut Kardiologii (zwani dalej 
Konsorcjantami). Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Ba-
dań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac 
rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globali-
zujących się rynków” GOSPOSTRATEG2.

Celem praktycznym projektu jest opracowanie i wdrożenie w Polsce 
metodologii szpitalnej oceny technologii medycznych (HB-HTA), służą-
cej zwiększeniu możliwości zarządzania systemem opieki zdrowotnej na  
poziomie lokalnym (w skali mikro) oraz (pośrednio) na poziomie ogól-
nopolskim (w skali makro). Projekt został podzielony na fazę badawczą 
oraz fazę przedwdrożeniową, obejmującą pilotażowe wdrożenie HB-HTA 
w wybranych ośrodkach. W pierwszej fazie projektu od stycznia 2019 r.  

2 https://hbhta.pl/o-projekcie/ (dostęp: 18.10.2021).
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do grudnia 2020 r. były prowadzone prace badawcze nakierowane na kry-
tyczną analizę systemu szpitalnego HTA w Europie, Stanach Zjednoczonych 
i Polsce. W fazie badawczej przeprowadzono również analizę otoczenia  
polityczno-prawnego, ekonomicznego, społecznego i technologicznego dla 
implementacji nowych technologii w szpitalach (analiza PEST) oraz analizy 
porównawcze z innymi funkcjonującymi systemami HB-HTA (benchmark- 
ing funkcjonalny). Cały projekt HB-HTA-PL jest realizowany w okresie od 
stycznia 2019 do czerwca 2022 r. 

W niniejszym raporcie zaprezentowano wyniki badania kwestionariu-
szowego i wywiadów pogłębionych, przeprowadzonych w polskich szpi-
talach oraz przedstawiono wnioski dotyczące obecnego stanu wdrażania 
innowacyjnych technologii medycznych przez polskie szpitale. Przeprowa-
dzone badanie jest jednym z pierwszych, realizowanych przez NFZ w ra-
mach fazy badawczej projektu. 

Wstęp

9
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Część I 

Badanie kwestionariuszowe

Katarzyna Iłowiecka, Maciej Karaszewski, 
Beata Kasińska, Iga Lipska, 

Daniel Rutkowski, Filip Urbański

1. Przebieg badania
1.1. Dobór narzędzia badawczego oraz jego opis 

Katarzyna Iłowiecka

Badanie Wprowadzanie innowacyjnych technologii medycznych w Pol-
sce zostało przeprowadzone przez NFZ w dniach 5 lipca – 2 sierpnia 2019 r.  
na próbie 100 polskich szpitali. Celem badania było uzyskanie wiedzy 
o sposobach i kryteriach wdrażania innowacyjnych technologii medycz-
nych przez duże polskie szpitale. Narzędziem wykorzystanym podczas 
badania był kwestionariusz ankiety (zwany również kwestionariuszem). 
Pytania w kwestionariuszu dotyczyły zdarzeń związanych z wdrażaniem 
innowacyjnych technologii medycznych w okresie poprzedzających pięciu 
lat, tj. od 2014 r. do 2019 r. Dokładny przebieg badania został przedstawiony 
na rycinie nr 1.

Część I. Badanie kwestionariuszowe
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Kwestionariusz ankiety został opracowany przez zespół badawczy NFZ. 
Pierwsza wersja kwestionariusza składała się z 16 pytań szczegółowych, 
które zostały sformułowane po analizie wzoru kwestionariusza zamieszczo-
nego w podręczniku projektu AdhopHTA A Handbook of hospital-based health 
technology assessment3. Projekt kwestionariusza ankiety został poddany 
walidacji wewnętrznej (na spotkaniu zespołu projektowego w dniu 28 maja 
2019 r.) oraz przesłany Konsorcjantom do opinii. Kolejnym etapem było 
poddanie projektu kwestionariusza ankiety walidacji zewnętrznej – został 
on przedstawiony do konsultacji uczestnikom konferencji Wdrożenie pol-
skiego systemu szpitalnej oceny innowacyjnych technologii medycznych –  

3 A Handbook of hospital-based health technology assessment, www.adhophta.eu. Wzór kwestiona-
riusza ankiety z podręcznika został zaprezentowany i omówiony podczas spotkania Zespołu pro-
jektowego w dniu 15.04.2019 r.

Czy przeprowadza się 
ewaluację skutków 
wdrożenia innowacji?

Określenie celu badania: 
uzyskanie odpowiedzi 

na pytania:

Czy w polskich 
szpitalach są 
wdrażane innowacje?

W jaki sposób 
przebiega proces 
decyzyjny? Kto bierze 
w nim udział?

Jakie kryteria 
decydują o wdrożeniu 
innowacji?

Wybór metody badawczej
i narzędzia badawczego:

Opracowanie
kwestionariusza
ankiety

Walidacja 
kwestionariusza 
przez zespół 
projektowy

Walidacja 
zewnętrzna

Wskazanie liczebności
próby = 100 szpitali

Dobór próby 
badawczej:

Analiza
baz danych
NFZ

Analiza informacji 
zamieszczonych na 
stronie internetowej 
AOTMiT

Zdefiniowanie 
zmiennych służących 
do doboru próby 
badawczej

Opracowanie raportu 
z badań

Przeprowadzenie 
badania:

Rozesłanie
kwestionariuszy 
ankietowych

Rozesłanie zaproszeń 
do dyrektorów szpitali 
z prośbą o wzięcie 
udziału w badaniach

Mail do dyrektorów 
szpitali 
przypominający 
o badaniu

Przeprowadzenie badania: 
5 lipca – 2 siernia 2019 r.Przeprowadzenie badania: kwiecień – czerwiec 2019 r.

Ryc. 1. Przebieg badania kwestionariuszowego

Część I. Badanie kwestionariuszowe
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HB-HTA4. Wynikiem konsultacji było m.in. uproszczenie kwestionariusza 
ankiety (rezygnacja z pytań postrzeganych przez uczestników konferen-
cji jako zbyt szczegółowe) oraz podzielenie pytań na następujące obszary  
tematyczne: 
1. pytania dotyczące innowacyjnych technologii medycznych wyłącznie 

w obszarze procedur diagnostycznych;
2. pytania dotyczące innowacyjnych technologii medycznych wyłącznie 

w obszarze procedur terapeutycznych;
3. pytania dotyczące innowacyjnych technologii medycznych wyłącznie 

w obszarze organizacyjnych systemów wspomagających udzielanie 
świadczeń;

4. pytania dotyczące innowacyjnych technologii medycznych we wszyst-
kich ww. obszarach.

W trzech pierwszych obszarach zawarto identyczne pytania. Wykorzy-
stano pytania jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz pytania otwarte. 
Przy każdym pytaniu wskazano sposób udzielenia odpowiedzi. 

W zależności od udzielonej odpowiedzi na pierwsze pytanie w brzmieniu: 
Czy w szpitalu wdrażane są innowacyjne technologie medyczne w obsza-
rze (…), respondent był kierowany do pytań szczegółowych (po udzieleniu 
odpowiedzi twierdzącej) lub do pytania kończącego cykl pytań w danym ob-
szarze w brzmieniu: Z jakiego powodu w szpitalu nie wdraża się innowa-
cyjnych technologii medycznych w obszarze (…).

W kwestionariuszu zamieszczono informację o celu badania oraz o spo-
sobie wykorzystania jego wyników. Do kwestionariusza dołączono szcze-

4 Konferencja ekspercka „Wdrożenie polskiego systemu szpitalnej oceny innowacyjnych technologii 
medycznych – HTA-HB”, zorganizowana w dniu 14.06.2019 r. w ramach projektu HB-HTA na 
Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W konferencji wzięli udział przedstawiciele środowisk akade-
mickich, zarządzający szpitalami, przedstawiciele Konsorcjantów, w tym płatnika. Uczestnikom 
konferencji udostępniono link do projektu kwestionariusza ankiety z prośbą o jej wypełnienie 
i zgłoszenie uwag dotyczących jej treści. Uwagi były omówione podczas jednego z paneli i posłu-
żyły do opracowania ostatecznej wersji kwestionariusza.
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gółową instrukcję jego wypełnienia, w której zaznaczono m.in., że w przy-
padku zakupu sprzętu medycznego innowacją NIE JEST zakup sprzętu 
o podobnych lub zbliżonych parametrach (np. zakup dokonany z powodu 
konieczności wymiany zużytego sprzętu NIE JEST innowacją).

W badaniu posłużono się definicją technologii medycznej, wskazaną 
w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (zwanej dalej ustawą o świadczeniach)5, zgodnie z którą tech-
nologią medyczną są: leki, urządzenia, procedury diagnostyczne i tera-
peutyczne stosowane w określonych wskazaniach, a także organizacyjne 
systemy wspomagające, w obrębie których wykonywane są świadczenia 
zdrowotne.

W kwestionariuszu ankiety wskazano dwie definicje innowacyjnej tech-
nologii medycznej – respondenci wskazywali, z którą definicją się zgadzają 
lub proponowali własną definicję innowacyjnej technologii medycznej. Treść 
definicji została ustalona w drodze konsultacji wewnętrznych, po analizie 
przeglądu definicji innowacyjnych technologii medycznych (dokument za-
wierający przegląd definicji stanowi załącznik nr 1 do raportu), a następnie 
poddana walidacji zewnętrznej podczas ww. konferencji eksperckiej.

Kwestionariusz ankiety został wysłany wyłącznie w postaci elektronicz-
nej do 100 szpitali, wybranych zgodnie z metodyką opisaną w kolejnym roz-
dziale. Do wysłania kwestionariusza wykorzystano portal ankiety.nfz.gov.pl  
oraz aplikację służącą do komunikacji ze szpitalami, które mają zawartą 
umowę z NFZ na świadczenie usług opieki zdrowotnej (Portal Świadczenio-
dawcy). W celu uzyskania jak największego udziału szpitali w badaniu prze-
prowadzono następujące działania: zaproszenie, skierowane przez Prezesa 
NFZ, do wzięcia udziału w badaniu wysłano drogą elektroniczną (w dniu  
5 lipca 2019 r.) na adresy mailowe dyrektorów szpitali – z prośbą o uzupeł-
nienie kwestionariusza ankiety w terminie do dnia 26 lipca 2019 r. Zapro-

5 Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków  
publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1285).

Część I. Badanie kwestionariuszowe
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szenie zostało również przekazane do wiadomości dyrektorów oddziałów 
wojewódzkich NFZ. W dniu 18 lipca 2019 r. dyrektorzy OW NFZ zamieścili 
na Portalu Świadczeniodawcy przypomnienie o zbliżającym się terminie 
zakończenia badania. W dniu 29 lipca 2019 r. dyrektorzy OW NFZ ponownie 
zamieścili na Portalu Świadczeniodawcy przypomnienie o badaniu oraz in-
formację o przedłużeniu jego terminu do dnia 2 sierpnia 2019 r. – był to osta-
teczny termin zakończenia badania. 

Wzór kwestionariusza ankiety udostępnionej szpitalom stanowi załącz-
nik nr 2 do raportu.

1.2. Dobór próby do badania 
Filip Urbański, Daniel Rutkowski, Maciej Karaszewski

Definicja badanej populacji
W roku 2018 w Polsce funkcjonowało ok. 600 świadczeniodawców re-

alizujących świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne (dalej: szpitale) w ra-
mach systemu podstawowego zabezpieczenia szpitalnego6 (PSZ). Przed-
miot badania dotyczy szerokiego i jeszcze nieustrukturyzowanego w Polsce 
obszaru, jakim jest wdrażanie nowych (innowacyjnych) nielekowych tech-
nologii medycznych. Celem właściwego doboru próby była identyfikacja 
szpitali wdrażających technologie innowacyjne, a następnie poznanie me-
chanizmów stosowanych do podejmowania decyzji w tym zakresie.

Realizacja tego celu wymagała w pierwszym kroku zdefiniowania popu-
lacji szpitali, które będą przedmiotem badania. Biorąc pod uwagę, że w pol-

6 Zgodnie z art. 95l ustawy o świadczeniach PSZ składa się z sześciu poziomów zabezpieczenia: 
szpitale I stopnia, szpitale II stopnia, szpitale III stopnia, szpitale onkologiczne lub pulmonologicz-
ne, szpitale pediatryczne, szpitale ogólnopolskie. Poziomy zabezpieczenia są wyznaczane przez 
rodzaje udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej i określane przez wskazanie profili lub rodzajów 
komórek organizacyjnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy 
o świadczeniach, w których te świadczenia są udzielane w trybie hospitalizacji określonym w tych 
przepisach (art. 95l ust. 3 i 4 ustawy o świadczeniach).
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skim systemie ochrony zdrowia funkcjonują szpitale pełniące różne role 
(szpitale monoprofilowe, kliniczne, powiatowe)7, zdecydowano się określić 
obiektywne kryteria charakteryzujące szpitale o wysokim potencjale wdra-
żania innowacyjnych technologii. Innowacyjność technologii może być roz-
ważana z punktu widzenia danego świadczeniodawcy (innowacje dostępne 
w kraju, lecz niestosowane przez świadczeniodawcę) lub całego kraju (tech-
nologia wcześniej niedostępna). Niniejsze badanie jest poświęcone wdraża-
niu przez szpitale innowacyjnych technologii nielekowych, niedostępnych 
wcześniej w Polsce z punktu widzenia kraju.

Przy zdefiniowaniu docelowej populacji szpitali wykorzystano następu-
jące źródła informacji:
1. Bazy danych NFZ – na ich podstawie przygotowano wykaz szpitali ogól-

nopolskich i III stopnia systemu PSZ wraz z kwotami kontraktów i pro-
filami (dane za lata 2018–2019) – wykaz przedstawiono na spotkaniu 
Zespołu projektowego w dniu 15 kwietnia 2019 r. Ustalono, że wykaz zo-
stanie zweryfikowany pod kątem wykonanych technologii medycznych 
w obszarach onkologii oraz kardiologii (technologie wskazane wspólnie 
z Konsorcjantami na wcześniejszym etapie prac). Ranking szpitali usta-
wiono wg kryteriów: wartość umowy z NFZ, liczba profili podstawowego 
systemu zabezpieczenia szpitalnego (tzw. sieci szpitali), liczba zreali-
zowanych w 2018 r. świadczeń, liczba świadczeń kardiologicznych. Do-
datkowo przeprowadzono wstępną analizę Bazy zgód indywidualnych8, 
w której zidentyfikowano ponad 3 tys. pozycji. Ze względu na fakt, że 
dane dot. zgód indywidualnych są przedstawiane w sposób nieustruktu-
ryzowany, nie wykorzystano ich do badania.

7 Konsekwencją jest wysokie zróżnicowanie szpitali pod względem zarówno wielkości (wyrażonej 
wielkością kontraktu zawartego z NFZ, liczbą udzielonych świadczeń), jak i rodzaju świadczonych 
usług.

8 Baza zgód indywidualnych – narzędzie internetowe służące do składania i procedowania wnio-
sków oraz administrowania decyzjami w sprawie indywidualnego sprawozdania lub rozliczenia 
świadczeń, udostępnione w systemie sprawozdawczym Narodowego Funduszu Zdrowia.

Część I. Badanie kwestionariuszowe
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2. Informacje zamieszczone na stronie internetowej AOTMiT – na pod-
stawie tych danych przygotowano wykaz 63 technologii nielekowych 
ocenionych przez Radę Przejrzystości w okresie od 1.01.2016 r. do 
31.03.2019 r. (kryterium włączenia była data stanowiska Rady Przej-
rzystości) oraz wykaz 75 technologii nielekowych poddanych taryfika-
cji przez Radę Taryfikacji. Wykazy zostały przedstawione na spotkaniu 
Zespołu projektowego w dniu 15 kwietnia 2019 r. Zebrany materiał został 
przeanalizowany przez członków Zespołu projektowego NFZ mających 
wykształcenie medyczne pod kątem spełniania kryterium innowacyjno-
ści – wyniki przedstawiono na spotkaniu Zespołu projektowego w dniu 
28 maja 2019 r. W wyniku analizy zidentyfikowano 23 nielekowe inno-
wacyjne technologie, którym przypisano kody świadczeń, procedur me-
dycznych lub rozpoznań umożliwiających ich identyfikację w zasobach 
danych NFZ9.

3. Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia  
(IOWISZ) – NFZ wystąpił do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o przeka-
zanie informacji dotyczącej bazy IOWISZ, jednakże pozyskanie danych 
z tego źródła okazało się niemożliwe w formie oraz zakresie umożliwia-
jących wykorzystanie w przedmiotowym badaniu.

1.3. Definicja zmiennych służących do wyboru szpitali 
Filip Urbański, Daniel Rutkowski, Maciej Karaszewski

Liczbę lub wartość dla każdego ze świadczeń zidentyfikowanych na 
podstawie bazy danych AOTMiT (opisanych w pkt. 1.2) i zrealizowanych 
w okresie 1.01.2018 r. – 31.03.2019 r. wykorzystano jako pierwszy zbiór 
zmiennych opisujących potencjał innowacyjny szpitala. Lista ww. świad-

9 Brak występowania tego typu informacji może wynikać z niezakończonego procesu ogłaszania 
taryf dla świadczenia.

Część I. Badanie kwestionariuszowe
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czeń wraz z odpowiadającymi im warunkami oraz numery odpowiednich 
zarządzeń Prezesa NFZ przedstawiono w tabeli nr 1.

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Nazwa technologii medycznej

Technologia diagnostyczna: badanie PET 
(pozytonowa tomografia emisyjna)

Przezskórne wszczepienie zastawki 
aortalnej (TAVI) u chorych 
umiarkowanego ryzyka

„Teleradioterapia stereotaktyczna 
promieniami gamma z wielu mikroźródeł 
(OMSCMR)” oraz „Obrazowo monitoro-
wana stereotaktyczna i cybernetyczna 
mikroradioterapia (OMSCMRT)"

„Mechaniczne wspomaganie serca 
sztucznymi komorami”

Świadczenia gwarantowane obejmujące 
leczenie chorych na nieoperacyjne guzy 
neuroendokrynne z zastosowaniem 
znakowanych radioizotopowo analogów 
somatostatyny

Świadczenia gwarantowane obejmujące 
hemodiafiltrację (HDF)

Leczenie melfalanem podanym dotętniczo 
we wskazaniu: nowotwór złośliwy oka 
(siatkówczak) ICD-10: C69.2

Chemioterapia dootrzewnowa 
w hipertermii (HIPEC)
Uwaga: nie odnotowano takiego 
świadczenia w sprawozdaniach z realizacji 
umów w badanym okresie

Kod w systemie 
sprawozdawczym NFZ

ICD-9: 92.06 lub (zakres: 11.7220.001.12) 
oraz (produkt: 5.10.00.0000103 lub 
5.10.00.0000104)

produkt: 54.01.0000057 
lub 5.54.01.0000058

1) OMSCMR = produkt: 5.07.01.0000056 
 + ICD-9: 92.27; 
2) OMSCMRT = produkt: 5.07.01.0000056 

+ ICD-9: 92.312

produkt: 5.54.01.0000009 lub 
5.54.01.0000010 lub 5.54.01.0000011 
lub 5.54.01.0000012

produkt: 5.07.01.0000043 lub 
5.07.01.0000044 lub 5.07.01.0000045 
lub 5.07.01.0000046 lub 
5.07.01.0000047

produkt: 5.10.00.0000153

produkt: 5.52.01.0001500

produkt: 5.52.01.0001533

Nr zarządzenia 
Prezesa NFZ

83/2019/DSOZ

77/2019/DSOZ

38/2019/DSOZ

77/2019/DSOZ

38/2019/DSOZ

83/2019/DSOZ

77/2019/DSOZ

77/2019/DSOZ

Tabela 1. Wykaz nielekowych technologii medycznych uznanych za innowacyjne i włączonych 
 do dalszej analizy

Część I. Badanie kwestionariuszowe
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Wprowadzenie balonu uwalniającego 
lek do naczyń wieńcowych

Protezowanie rogówki 
(keratoprotezowanie)
Uwaga: nie odnotowano takiego 
świadczenia w sprawozdaniach z realizacji 
umów w badanym okresie

Wprowadzenie protezy metalowej 
do cewki moczowej, wprowadzenie 
protezy metalowej do moczowodu
Uwaga: nie odnotowano takiego 
świadczenia w sprawozdaniach z realizacji 
umów w badanym okresie

Leczenie zaburzeń czynności pęcherza 
moczowego za pomocą neuromodulacji 
nerwów krzyżowych
Uwaga: nie odnotowano takiego 
świadczenia w sprawozdaniach z realizacji 
umów w badanym okresie

Świadczenia gwarantowane obejmujące 
leczenie chorób układu nerwowego 
za pomocą wszczepianych urządzeń 
do stymulacji elektrycznej, finansowane 
w ramach JGP A03 i A04

Świadczenia gwarantowane obejmujące 
diagnostykę cukrzycy monogenowej

Świadczenia gwarantowane obejmujące 
diagnostykę zaburzeń czynności układu 
pozapiramidowego w przebiegu schorzeń 
zwyrodnieniowych OUN za pomocą 
radiofarmaceutyków

Chirurgiczne leczenie otyłości

Terapia łączona mechanicznego 
udrażniania domózgowych lub 
wewnątrzmózgowych tętnic z podaniem 
leku fibrynolitycznego w ostrej fazie udaru 
niedokrwiennego

produkt: 5.51.01.0005090 + ICD9: 00.663 
lub produkt: 5.51.01.0005029

produkt: 5.51.01.0002007

produkt: 5.52.01.0001531

produkt: 5.52.01.0001532

produkt: 5.51.01.0001003 
lub 5.51.01.0001004

produkt: 5.10.00.0000047

produkt: 5.10.00.0000049

produkt: 5.51.01.0006014

produkt: 5.59.01.0184220

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

77/2019/DSOZ

77/2019/DSOZ

77/2019/DSOZ

77/2019/DSOZ

77/2019/DSOZ

83/2019/DSOZ

83/2019/DSOZ

77/2019/DSOZ

12/2018/ DSO
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Leczenie endodontyczne zęba 
z nieuformowanym korzeniem

Rękawowa resekcja żołądka: Wyłączenie 
żołądkowe metodą Roux-en bypass; 
Wyłączenie żołądkowe metodą Mini gastric 
bypass – chrurgiczne leczenie otyłości

Profilaktyczne usunięcie jajników 
i jajowodów redukujące ryzyko raka 
jajników i jajowodów u nosicielek 
patogennych mutacji w genach BRCA 1/2 
jako świadczenie gwarantowane z zakresu 
leczenia szpitalnego

Wszczepienie / wymiana całkowicie 
podskórnego kardiowertera-defibrylatora 
jako świadczenie gwarantowane 
z zakresu leczenia szpitalnego

Program kompleksowej diagnostyki 
i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce 
następstw i powikłań wad rozwojowych 
i chorób dziecka nienarodzonego jako 
element poprawy stanu zdrowia dzieci 
nienarodzonych i noworodków na lata 
2018–2020

Profilaktyczna mastektomia u kobiety 
z grupy bardzo wysokiego i wysokiego 
ryzyka zachorowania na nowotwór piersi 
jako świadczenie gwarantowane 
z zakresu leczenia szpitalnego

produkt: 5.13.00.2313143 lub 
5.13.00.2314142 lub  
5.13.00.2313141 lub 5.13.00.2313149

produkt: 5.51.01.0006014 oraz 
(ICD-9: 43.71 lub 43.72)

ICD-10: Z40.0 oraz ICD-9 (65.26 lub 65.41 
lub 65.49 lub 65.519 lub 65.53 lub 65.54 
lub 65.61 lub 65.62 lub 65.63 lub 65.69 
lub 65.73 lub 65.76 lub 66.51)

produkt: 5.51.01.0005034 
oraz (ICD-9 37.947 lub 37.948)

produkt: 5.51.01.0013038 
lub 5.51.01.0013039

ICD-10: Z40.0 oraz ((ICD-9: 85.452 
lub 85.46) oraz 
(ICD-9: 85.71 lub 85.72))

04/2018/ DSO

77/2019/DSOZ

77/2019/DSOZ

77/2019/DSOZ

77/2019/DSOZ

77/2019/DSOZ

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bazy danych NFZ.
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wszystkim rozliczeniowych. W związku z tym uznano, że informacje zgro-
madzone w bazach danych NFZ mogą nie zawierać wszystkich danych 
o realizowanych innowacyjnych technologiach nielekowych. Co do zasady, 
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świadczenia udzielane w szpitalach są rozliczane w ramach systemu Jedno-
rodnych Grup Pacjentów (JGP)10. System JGP pozwala na kwalifikowanie za-
kończonej hospitalizacji do jednej z grup wyodrębnionych według kryterium 
spójności postępowania medycznego, porównywalnego stopnia zużycia 
zasobów, standaryzowanego czasu pobytu i innych uznanych parametrów. 

Należy jednak zauważyć, że klasyfikacja ICD-9 skupia się na opisie wy-
konanej procedury, a nie na środkach technicznych czy metodach wyko-
rzystywanych do jej przeprowadzenia, stąd też innowacyjne technologie są 
trudne do zidentyfikowania. Modelową ilustracją powyższego zagadnienia 
są wykonywane w Polsce zabiegi operacyjne w leczeniu raka gruczołu kroko-
wego. Obecnie istnieje możliwość wykonywania przedmiotowych zabiegów 
trzema odmiennymi metodami: klasyczną, laparoskopową oraz przy użyciu 
systemu robotowego da Vinci. Niezależnie od wybranej metody hospitaliza-
cja i zabieg podlegają rozliczeniu tą samą grupą JGP: L31 Radykalna pro-
statektomia. System robotowy da Vinci jest postrzegany jako innowacyjny 
wyrób medyczny, natomiast zabieg wykonywany przy jego użyciu uzyskał 
negatywną rekomendację Rady Przejrzystości i Prezesa AOTMiT i nie został 
włączony do koszyka świadczeń gwarantowanych11. Tym samym NFZ nie 

10 Wykaz sprawozdawanych procedur medycznych według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur 
Medycznych ICD-9 oraz rozpoznań klinicznych według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfi-
kacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, służących do rozliczania udzielanych świadczeń 
w trakcie hospitalizacji, zdefiniowano w katalogu „Charakterystyka JGP”, stanowiącym załącznik 
nr 9 do zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji świadczeń w rodzaju 
leczenie szpitalne i świadczenia wysokospecjalistyczne.

11 Rekomendacja nr 255/2014 z dnia 15.12.2014 r. Prezesa AOTMiT w sprawie zakwalifikowania 
świadczenia opieki zdrowotnej „leczenie chirurgiczne raka gruczołu krokowego z zastosowaniem 
systemu robotowego” jako świadczenia gwarantowanego, zgodnie z którą „nie wykazano ewentual-
nej przewagi terapii z wykorzystaniem systemu robotowego w raku gruczołu krokowego nad ope-
racjami laparoskopowymi” i w związku z powyższym Prezes AOTMiT nie rekomendował zakwa-
lifikowania opisanej metody jako odrębnego świadczenia gwarantowanego w dniu 22.05.2017 r.  
Rada Przejrzystości wydała opinię nr 127/2017, w której uznała za niezasadną refundację świad-
czenia opieki zdrowotnej „Zastosowanie systemu chirurgicznego da Vinci we wskazaniach: rak 
jelita grubego, rak gruczołu krokowego, rak błony śluzowej macicy” w świetle przedstawionych 
danych klinicznych i kosztowych”. Ostatecznie system robotowy da Vinci nie został włączony do 
koszyka świadczeń gwarantowanych.

Część I. Badanie kwestionariuszowe
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wydzielił odrębnego produktu rozliczeniowego dotyczącego zabiegów z za-
stosowaniem systemu robotowego. W konsekwencji nie można zidentyfiko-
wać w systemie sprawozdawczo-rozliczeniowym NFZ zabiegów wykonywa-
nych przy użyciu systemu da Vinci. 

Analiza powyższych źródeł danych oraz świadomość ich ograniczeń po-
zwoliła na zdefiniowanie drugiego zbioru prostych zmiennych, które pośred-
nio mogą świadczyć o wysokim potencjale innowacyjnym jednostki12. Jako 
zmienne wybrano:
1) wartość umów w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpie-

czenia świadczeń opieki zdrowotnej;
2) liczbę świadczeń opieki zdrowotnej w ramach systemu podstawowego 

zabezpieczenia szpitalnego;
3) wartość wysokospecjalistycznych świadczeń kardiologicznych, 
4) wartość świadczeń związanych z leczeniem nowotworów złośliwych, 

z wyłączeniem chemioterapii i programów lekowych.

1.4. Sposób wyboru docelowej liczby szpitali 
Filip Urbański, Daniel Rutkowski, Maciej Karaszewski

Przyjęto, że posiadane zasoby kadrowe umożliwią techniczną obsługę 
maksymalnie 100 kwestionariuszy ankiety (brano pod uwagę konieczność 
wykonania takich czynności jak kontakt z osobą kierującą pracą placówki, 
odpowiedź na ewentualne pytania itd.). Ze względu na fakt, że celem bada-
nia nie jest opisanie zjawiska w sposób umożliwiający wnioskowanie o całej 
populacji szpitali, a dotarcie do możliwie największej liczby placówek, w któ-
rych wdrażane są innowacyjne technologie nielekowe, przyjęto następują-
cy algorytm doboru szpitali:

12 Zmienne te nie przesądzają o fakcie stosowania innowacyjnych nielekowych technologii medycz-
nych w podmiocie.

Część I. Badanie kwestionariuszowe
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1) Dla pierwszego zbioru zmiennych:
a. Dla każdego szpitala oblicz wartość świadczeń uznanych za innowa-

cyjne technologie nielekowe; 
b. Uszereguj od wartości największej do wartości najmniejszej;
c. Przypisz szpitalowi o najwyższej wartości tej zmiennej wagę odpo-

wiadającą liczbie analizowanych szpitali, a szpitalowi o najniższej 
wartości tej zmiennej wagę 1. W przypadku takiej samej wartości dla 
dwóch lub więcej szpitali przypisz taką samą wagę X każdemu z nich, 
będącą średnią z zajmowanych miejsc, a następnemu z nich przypisz 
wagę X-n, gdzie n to liczba szpitali z przypisaną wagą X. Przeskaluj do 
przedziału 0–100;

d. Dla każdego szpitala oblicz liczbę świadczeń uznanych za innowacyj-
ne technologie nielekowe;

e. Powtórz punkty b i c dla zmiennej z punktu d;
f. Oblicz średnią.

2) Dla drugiego zbioru zmiennych:
a. Przeprowadź punkty 1b i 1c dla następujących zmiennych (odrębnie 

dla każdej z nich):
• Wartość umów w PSZ;
• Liczba świadczeń;
• Liczba profili;
• Wartość wysokospecjalistycznych świadczeń kardiologicznych;
• Wartość świadczeń onkologicznych z wyłączeniem programów le-

kowych i chemioterapii;
b. Oblicz średnią.

3) Uszereguj szpitale według sumy punków 1f i 1b. Wybierz pierwsze 100 
szpitali.

Część I. Badanie kwestionariuszowe
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W Tabeli nr 2 przedstawiono podstawowe statystyki opisowe, które po-
służyły do wyboru docelowej grupy 100 szpitali.

Liczba 
szpitali 

w 2019 r.

20

19

45

7

4

20

14

35

Zmienna

Przezskórne wszczepienie zastawki aortalnej 
(TAVI) u chorych umiarkowanego ryzyka

Świadczenia gwarantowane obejmujące 
hemodiafiltrację (HDF)

Chirurgiczne leczenie otyłości

Terapia łączona mechanicznego udrażniania 
domózgowych lub wewnątrzmózgowych tętnic 
z podaniem leku fibrynolitycznego w ostrej fazie 
udaru niedokrwiennego

Program kompleksowej diagnostyki i terapii 
wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw 
i powikłań wad rozwojowych i chorób dziecka 
nienarodzonego jako element poprawy stanu 
zdrowia dzieci nienarodzonych i noworodków 
na lata 2018–2020

Rękawowa resekcja żołądka: Wyłączenie 
żołądkowe metodą Roux-en bypass; Wyłączenie 
żołądkowe metodą Mini gastric bypass – 
Chirurgiczne leczenie otyłości

Technologia diagnostyczna: badanie PET 
(pozytonowa tomografia emisyjna)

Świadczenia gwarantowane obejmujące leczenie 
chorób układu nerwowego za pomocą wszcze-
pianych urządzeń do stymulacji elektrycznej, 
finansowane w ramach JGP A03 i A04

Wartość świadczeń 
sprawozdanych 

w 2019 r.
     

27 722 590  

128 515  

12 178 740  

4 505 075  

315 561  

1 479 660

  
25 715 967

  
11 224 913

Liczba świadczeń 
sprawozdanych 

w 2019 r.

322

267

1 070

154

39

130

8 955

268

Tabela 2. Podstawowe statystyki opisowe
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24

Wprowadzenie balonu uwalniającego lek 
do naczyń wieńcowych

Świadczenia gwarantowane obejmujące 
leczenie chorych na nieoperacyjne guzy neuro- 
endokrynne z zastosowaniem znakowanych 
radioizotopowo analogów somatostatyny

Profilaktyczne usunięcie jajników i jajowodów 
redukujące ryzyko raka jajników i jajowodów 
u nosicielek patogennych mutacji w genach 
BRCA 1/2 jako świadczenie gwarantowane 
z zakresu leczenia szpitalnego

Świadczenia gwarantowane obejmujące diagno-
stykę zaburzeń czynności układu pozapiramido-
wego w przebiegu schorzeń zwyrodnieniowych 
OUN za pomocą radiofarmaceutyków

Leczenie endodontyczne zęba z nieuformo-
wanym korzeniem

Teleradioterapia stereotaktyczna 
promieniami gamma z wielu mikroźródeł 
(OMSCMR) oraz obrazowo monitorowana 
stereotaktyczna i cybernetyczna 
mikroradioterapia (OMSCMRT)

Mechaniczne wspomaganie serca sztucznymi 
komorami

Świadczenia gwarantowane obejmujące 
diagnostykę cukrzycy monogenowej

Leczenie melfalanem podanym dotętniczo 
we wskazaniu: nowotwór złośliwy oka 
(siatkówczak) ICD-10: C69.2

Łącznie

2

8

12

1

2

5

3

2

1

107

20 181 

1 329 248

  

74 527

71 752  

640

10 214 271

775 831 

4 308 

 
390 000 

96 151 778 

2

90

21

11

4

701

5

2

15

12 056

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ.
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2. Prezentacja wyników badań 
Katarzyna Iłowiecka, Filip Urbański

Kwestionariusz ankiety wypełniły i odesłały 43 szpitale ze 100 zapro-
szonych do udziału w badaniu. Były to szpitale ze wszystkich (z wyjątkiem 
lubuskiego) województw. Najwięcej szpitali zgłosiło się z województw ma-
zowieckiego oraz śląskiego (po 6). Dokładny rozkład szpitali według woje-
wództw przedstawiono na rycinie nr 2.

Badane szpitale były zróżnicowane pod względem poziomu podsta-
wowego systemu zabezpieczenia (tzw. sieci szpitali) oraz pod względem 
wartości umowy zawartej z NFZ. W badaniu wzięło udział 16 szpitali ogól-
nopolskich, 13 szpitali III stopnia, 7 szpitali onkologicznych, cztery szpitale  
I stopnia, dwa szpitale II stopnia oraz jeden szpital pulmonologiczny.

Ryc. 2. Rozkład szpitali, które odesłały kwestionariusz ankiety – według województw (N = 43)

Dolnośląskie 4

Kujawsko-pomorskie 3

Lubelskie 4

Lubuskie 0

Łódzkie 1

Małopolskie 2

Mazowieckie 6

Opolskie 3

Podkarpackie 1

Podlaskie 1

Pomorskie 2

Śląskie 6

Świętokrzyskie 2

Warmińsko-mazurskie 2

Wielkopolskie 4

1

1

1

0

2

2
2

2

2

3

3

4

4

4

6

6
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Liczba szpitali

16

13

7

4

2

1

43

Poziom PSZ

Szpital Ogólnopolski

Szpital III stopnia

Szpital onkologiczny

Szpital I stopnia

Szpital II stopnia

Szpital pulmonologiczny

Suma szpitali (N)

Minimalna wartość PSZ

30 143 946

93 019 002

19 929 031

19 329 968

117 585 765

11 487 481

–

Maksymalna wartość PSZ

659 004 678

311 638 728

261 802 017

90 803 734

193 935 753

11 487 481

–

Tabela 3. Liczba szpitali, które wzięły udział w badaniu w podziale na poziomy podstawowego  
 systemu zabezpieczenia (PSZ)

Pytania szczegółowe zostały poprzedzone pytaniem, jak respondenci 
rozumieją pojęcie „innowacyjnej technologii medycznej”. W ankiecie zapro-
ponowano dwie definicje do wyboru oraz możliwość zaprezentowania wła-
snej definicji – odpowiedzi przedstawiono w tabeli nr 4.

Odpowiedź
[jedna odpowiedź do wyboru]

Wprowadzanie nowych technologii medycznych lub zasadniczo 
zmienionych sposobów organizacji udzielania świadczeń, skutkujące 
lepszą dostępnością i jakością świadczeń zdrowotnych

Opracowywanie nowych technologii medycznych lub ulepszanie 
technologii istniejących w celu rozwiązania problemu zdrowotnego, 
zwiększenia wydajności świadczonych usług, dotarcia do nowych grup 
pacjentów, zwiększenia efektywności wydatkowania środków publicznych

Inne – proszę podać własną definicję innowacji w polu „Komentarz”
 
Suma

Tabela 4. Odpowiedź na pytanie: Czy według Pana/Pani wdrażanie innowacyjnej technologii  
 medycznej można zdefiniować jako: 

Procent

44%

47%

9%

100%

Liczba (N = 43)

19

20

4

43

Część I. Badanie kwestionariuszowe



26 27

Wprowadzanie innowacyjnych technologii medycznych w polskich szpitalach – wyniki badań

W polu „Komentarz” respondenci zaproponowali następujące definicje 
innowacji:
• wprowadzanie do praktyki klinicznej nowych lub istotnie zmienionych 

metod oraz procesów diagnozowania i leczenia chorób, cechujących się 
wyższą skutecznością, bezpieczeństwem lub efektywnością kosztową 
w stosunku do standardowo stosowanych;

• opracowywanie i wprowadzanie nowych technologii medycznych lub 
ulepszanie technologii istniejących w celu rozwiązania problemu zdro-
wotnego oraz wprowadzanie nowych technologii lub zasadniczo zmie-
nionych sposobów organizacji udzielania świadczeń, skutkujące lepszą 
dostępnością i jakością świadczeń zdrowotnych, a także poprawiających 
efektywność kosztową udzielanych świadczeń;

• uruchomienie nowych technologii lub modyfikacje istniejących w celu: 
rozwiązania problemu zdrowotnego, zwiększenia wydajności i jakości 
świadczeń zdrowotnych, zwiększenia dostępności i efektywności świad-
czonych usług, zwiększenia efektywności wydatkowania środków pu-
blicznych, dotarcia do nowych grup pacjentów;

Odpowiedź
[jedna odpowiedź do wyboru]

Technologia nowa lub znacząco udoskonalona, która po raz pierwszy 
została zastosowana w danym szpitalu

Technologia nowa lub znacząco udoskonalona, która po raz pierwszy 
została zastosowana na rynku krajowym

Technologia nowa lub znacząco udoskonalona, która po raz pierwszy 
została zastosowana na rynku zagranicznym

Inne

Tabela 5. Odpowiedź na pytanie: Czy według Pana/Pani innowacyjna technologia medyczna to:

Procent

49%

67%

56%

7%

Liczba (N = 43)

21

29

24

3
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• innowacją jest zarówno opracowanie, jak i wprowadzenie nowych techno-
logii – czyli dwie pierwsze odpowiedzi.

W polu „Inne” respondenci umieścili następujące odpowiedzi:
• technologia nowa lub znacząco udoskonalona, która w znaczący sposób 

zmienia sposób pracy w szpitalu;
• technologia podlegająca ocenie inkrementalnych korzyści w zakresie 

skuteczności klinicznej i bezpieczeństwa związanych z jej wprowadze-
niem do praktyki klinicznej.

2.1. Wdrażanie innowacyjnych technologii medycznych

Na pytanie: Czy w szpitalu wdrażane są innowacyjne technologie me-
dyczne ponad 58% badanych szpitali udzieliło odpowiedzi twierdzącej. 
Największy odsetek respondentów (74%) udzielił pozytywnej odpowiedzi 
w odniesieniu do obszaru procedur terapeutycznych – szczegółowe dane 
przedstawiono na rycinie nr 3.

Ryc. 3. Odpowiedzi na pytanie: Czy w szpitalu wdrażane są innowacyjne technologie medyczne?

Obszar organizacyjnych 
systemów 
wspomagających 
udzielanie świadczeń:

TAK 25 szpitali (58%)

NIE 18 szpitali (42%)

Obszar procedur
terapeutycznych:

TAK 32 szpitale (74%)

NIE 11 szpitali (26%)

Obszar procedur
terapeutycznych:

TAK 28 szpitali (65%)

NIE 15 szpitali (35%)

Część I. Badanie kwestionariuszowe
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Odpowiedź
[jedna lub wiele odpowiedzi 

do wyboru]

Brak środków finansowych

Nie zaistniała potrzeba wdrażania 
innowacji w tym obszarze

Brak zasobów kadrowych

Występowanie barier legislacyjnych

Brak wiedzy o innowacjach, 
które można wdrożyć

Brak wiedzy o sposobie wdrażania 
innowacji

Inne, proszę wymienić, jakie

Tabela 6. Odpowiedź na pytanie: Z jakiego powodu w szpitalu nie wdraża się innowacyjnych  
 technologii medycznych w obszarze procedur terapeutycznych? 

N – liczba szpitali udzielających odpowiedzi.

Obszar procedur 
diagnostycznych 

(N = 15)

Obszar procedur 
terapeutycznych 

(N = 11)

Obszar organizacyjnych 
systemów wspomagających 

udzielanie świadczeń (N = 18)

Udział szpitali 
udzielających 

wybranej 
odpowiedzi 
w liczbie N

73%

40%

40%

40%

33%

20%

7%

Liczba 
szpitali

11

6

6

6

5

3

1

Udział szpitali 
udzielających 

wybranej 
odpowiedzi 
w liczbie N

91%

18%

45%

36%

27%

9%

9%

Liczba 
szpitali

10

2

5

4

3

1

1

Udział szpitali 
udzielających 

wybranej 
odpowiedzi 
w liczbie N

83%

17%

22%

11%

28%

17%

6%

Liczba 
szpitali

15

3

4

2

5

3

1

Szpitale, które udzieliły odpowiedzi negatywnej, podały powody, dla 
których nie wdrażają innowacyjnych technologii medycznych. Najczęściej 
podawanym powodem jest brak zasobów (finansowych, kadrowych), brak 
wiedzy o innowacjach, które można wdrożyć, jak również bariery legislacyj-
ne utrudniające wdrażanie innowacji. Część szpitali wskazała, że nie wdra-
żała innowacji, ponieważ nie zaistniała taka potrzeba. Szczegółowe dane 
dotyczące przyczyn niewdrażania innowacyjnych technologii medycznych 
w poszczególnych obszarach zaprezentowano w tabeli nr 6.
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2.2. Przebieg procesu decyzyjnego

Potrzeba wdrożenia innowacji jest najczęściej zgłaszana przez pracow-
nika kierującego oddziałem / kliniką / zakładem – dotyczy to wszystkich 
badanych obszarów. Część badanych szpitali wskazało, że z wnioskiem wy-
stępuje organ założycielski – najczęściej taka sytuacja występuje w przy-
padku technologii diagnostycznych (30%), rzadziej w obszarze innowacji 
terapeutycznych (21%) oraz organizacyjnych systemów wspomagających 
udzielanie świadczeń (20%). Szpitale wskazały również firmy zewnętrzne 
jako wnioskodawców – w tym przypadku występuje duże zróżnicowanie po-
między obszarami. Szczegółowe dane przedstawiono na rycinie nr 4.

Wniosek o wdrożenie innowacji najczęściej rozpatruje dyrektor szpitala. 
Często wniosek jest opiniowany przez różne komórki, w zależności od ob-
szaru, którego dotyczy. Około 20% szpitali wskazało, że posiada komórkę 
organizacyjną przeznaczoną do rozpatrywania wniosków o wdrożenie inno-

Ryc. 4. Proces decyzyjny wdrażania innowacyjnych technologii medycznych

Komentarz: pytanie wielokrotnego wyboru [jedna lub wiele odpowiedzi do wyboru]. Wartości procentowe w nawiasach dotyczą 
odpowiednio obszarów: diagnostycznego / terapeutycznego / organizacyjnych systemów wspomagających udzielanie świadczeń.

Dyrektor szpitala
(79%; 72%; 72%)

Różne komórki organizacyjne
(54%; 56%; 60%)

Komórka organizacyjna 
wyznaczona do rozpatrywania 
wniosków o wdrożenie innowacji
(18%; 25%; 16%)

Dyrektor szpitala
(86%; 98%; 96%)

Organ założycielski
(18%; 19%; 20%)

Zespół specjalnie powołany
w tym celu
(18%; 19%; 8%)

Pracownik kierujący kliniką / 
oddziałem / zakładem
(kierownik, ordynator, lekarz)
(100%; 100%; 96%)

Organ założycielski
(21%; 30%; 20%)

Firma zewnętrzna
(4%; 3%; 16%)

Kto zgłasza potrzebę wdrożenia innowacji

Kto rozpoznaje wniosek

Kto podejmuje decyzję
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Ryc. 5. Poziom sformalizowania ścieżki decyzyjnej wdrażania innowacyjnych technologii  
 medycznych oraz oceny jej skutków

Komentarz: pytanie jednokrotnego wyboru. Wartości procentowe w nawiasach dotyczą odpowiednio obszarów: diagnostyczne-
go / terapeutycznego / organizacyjnych systemów wspomagających udzielanie świadczeń.

wacji. Ostateczną decyzję o wdrożeniu lub odrzuceniu innowacji podejmuje 
dyrektor (86–96% szpitali), rzadziej organ założycielski lub zespół specjal-
nie powołany w tym celu (ok. 20% szpitali).

Poziom sformalizowania ścieżki składania i rozpatrywania wniosku jest 
niski – tylko ok. 20% szpitali opracowało wzór wniosku oraz potwierdziło, że 
ma opracowaną sformalizowaną ścieżkę rozpatrywania wniosku o wdroże-
nie innowacyjnych technologii medycznych. 

Raport z oceny wdrożonych innowacyjnych technologii medycznych 
jest opracowywany przez co czwarty badany szpital, natomiast ewaluację 
skutków wdrożenia innowacji przeprowadza 60% badanych szpitali. Szcze-
gółowe wyniki badań zostały zaprezentowane na rycinie nr 5.

Czy opracowano wzór wniosku o wdrożenie innowacyjnych technologii medycznych?

TAK (14%; 19%; 16%) NIE (86%; 81%; 84%)

Czy opracowano sformalizowaną ścieżkę rozpatrywania wniosku o wdrożenie innowacyjnych technologii medycznych?

TAK (21%; 25%; 16%) NIE (79%; 75%; 84%)

Czy powstaje raport z oceny innowacyjnych technologii medycznych (dotyczy wszystkich obszarów)?

TAK (26%) NIE (74%)

Czy po wdrożeniu innowacyjnych technologii medycznych przeprowadza się ewaluację skutków jej wdrożenia 
(dotyczy wszystkich obszarów)

TAK (60%) NIE (40%)
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2.3. Kryteria uwzględniane przy wdrażaniu 
innowacyjnych technologii medycznych

Przy podejmowaniu decyzji o wdrożeniu innowacji szpitale zasięgają 
opinii podmiotów zewnętrznych – głównie producentów danej technologii 
medycznej (56% szpitali) oraz przedstawicieli środowiska medycznego – 
konsultantów krajowych i wojewódzkich, towarzystw naukowych (odpo-
wiednio 44%, 53%, 44%), innych szpitali (35%). Równie często decyzje są 
konsultowane z płatnikiem oraz instytucjami regulującymi rynek świad-
czeń opieki zdrowotnej, tj. NFZ (44%), Ministerstwem Zdrowia (30%) lub 
AOTMiT (26%); 14% badanych szpitali wskazało, że decyzje konsultuje ze 
stowarzyszeniami pacjentów; 21% badanych szpitali nie konsultuje swoich 
decyzji z podmiotami zewnętrznymi; 5% szpitali konsultuje się z Agencją Ba-
dań Medycznych (stosunkowo nową instytucją w polskim systemie opieki 
zdrowotnej13). Szczegółowe wyniki badań w tym zakresie przedstawia tabe-
la nr 7.

13 Agencja Badań Medycznych powstała w roku 2019 na mocy ustawy z dnia 21 lutego 2019 r.  
o Agencji Badań Medycznych http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000447/ 
U/D20190447Lj.pdf (dostęp: 18.10.2021).
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Odpowiedź [jedna lub wiele odpowiedzi do wyboru] 
 
 
 

Producenci technologii medycznych (np. sprzętu medycznego,  
leków) lub organizacje zrzeszające producentów 

Konsultanci wojewódzcy

Narodowy Fundusz Zdrowia 

Towarzystwa naukowe

Konsultanci krajowi

Inne szpitale

Ministerstwo Zdrowia 

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

Nie dotyczy – szpital nie prowadzi konsultacji

Stowarzyszenia i organizacje zrzeszające pacjentów 

Inne: niezależni konsultanci, pacjenci korzystający ze świadczeń, 
Ministerstwo Obrony Narodowej, Departament Wojskowej Służby  
Zdrowia, pracownicy szpitala, partnerzy zagraniczni, fundacje,  
placówki naukowe

Izby zrzeszające zawody medyczne 

Agencja Badań Medycznych 

Tabela 7. Podmioty, z którymi szpitale konsultują się przy wdrażaniu innowacyjnych technologii  
 medycznych

Udział szpitali 
udzielających 

wybranej  
odpowiedzi  
w liczbie N

30% 

53%

44%

44%

44%

35%

30%

26%

21%

14%

12% 
 
 

7%

5%

Liczba szpitali, 
które wskazały 

odpowiedź 
 

24 

23

19

19

19

15

13

11

9

6

5 
 
 

3

2

Przy podejmowaniu decyzji o wdrożeniu innowacyjnych technologii me-
dycznych szpitale najczęściej biorą pod uwagę kryterium ekonomiczne, tzn. 
jaki będzie skutek finansowy wdrożenia innowacji (86%) oraz w jaki sposób 
będzie ona finansowana (86%). Istotnym kryterium jest również to, czy in-
nowacja została wdrożona w innych szpitalach w Polsce i w innych krajach 
(odpowiednio 74% i 51%). Szczegółowe dane zaprezentowano w tabeli nr 8.

N – liczba szpitali udzielających odpowiedzi [N = 43].

Część I. Badanie kwestionariuszowe
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2.4. Źródła finansowania innowacyjnych technologii 
medycznych

Wdrożenie innowacyjnych technologii medycznych jest finansowane 
przede wszystkim ze środków własnych (93–100%). Duży udział w finan- 
sowaniu innowacji mają również środki pozyskane z Unii Europejskiej / Euro- 
pejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) (59–80%) oraz z grantów badaw-
czych (32–54%). Środki przekazane przez samorząd terytorialny stanowią 
źródło finansowania u ok. 40% badanych szpitali. W przypadku źródeł fi-
nansowania widać wyraźne zróżnicowanie pomiędzy obszarami innowacji.  
Dokładne dane przedstawiono w tabeli nr 9.

W badaniu zapytano również, jakie innowacyjne technologie medyczne 
zostały ocenione w ciągu ostatnich pięciu lat – lista technologii w poszcze-
gólnych obszarach stanowi załącznik nr 3 do raportu. Najwięcej innowacji 
zostało zgłoszonych w obszarze procedur terapeutycznych, najmniej – 
w obszarze organizacyjnych systemów wspomagających udzielanie świad-
czeń.

Odpowiedź [jedna lub wiele odpowiedzi do wyboru] 
 
 
 
Jaki będzie skutek finansowy

Jaki będzie sposób finansowania wdrożonej innowacji

Czy innowacja została wdrożona w innych szpitalach w Polsce

Czy innowacja została wdrożona w innych krajach

Inne: czy innowacja wpłynie na proces leczenia i jego organizację;  
jak wpłynie na usprawnienie procesu leczenia

Tabela 8. Kryteria uwzględniane przy podejmowaniu decyzji o wdrażaniu innowacyjnych 
 technologii medycznych

Udział szpitali 
udzielających 

wybranej  
odpowiedzi  
w liczbie N

86%

86%

74%

51%

12%

Liczba szpitali, 
które wskazały 

odpowiedź 
 

37

37

32

22

5

N – liczba szpitali udzielających odpowiedzi [N = 43].

Część I. Badanie kwestionariuszowe
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Odpowiedź
[jedna lub wiele odpowiedzi 

do wyboru]

Środki własne

Środki pozyskane w ramach 
realizacji projektów 
Unii Europejskiej / EOG

Środki przekazane przez samorząd 
terytorialny

Granty badawcze

Inne: kredyt, środki z programów 
zdrowotnych finansowanych przez 
Ministerstwo Zdrowia, dotacje 
i darowizny, środki przekazane 
przez organ założycielski, środki 
z NFZ

Tabela 9. Źródła finansowania innowacyjnych technologii medycznych

N – liczba szpitali udzielających odpowiedzi.

Obszar procedur 
diagnostycznych 

(N = 28)

Obszar procedur 
terapeutycznych 

(N = 32)

Obszar organizacyjnych 
systemów wspomagających 

udzielanie świadczeń (N = 25)

Udział szpitali 
udzielających 

wybranej 
odpowiedzi 
w liczbie N

93%

68%

43%

54%

36%

Liczba 
szpitali

26

19

12

15

10

Udział szpitali 
udzielających 

wybranej 
odpowiedzi 
w liczbie N

94%

59%

41%

53%

38%

Liczba 
szpitali

30

19

13

17

12

Udział szpitali 
udzielających 

wybranej 
odpowiedzi 
w liczbie N

100%

80%

44%

32%

16%

Liczba 
szpitali

25

20

11

8

4
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3. Wnioski z badania 
Katarzyna Iłowiecka, Iga Lipska

Analiza wyników badania pozwala na sformułowanie następujących 
wniosków:
1. Szpitale definiują innowacyjne technologie medyczne przede wszystkim 

jako technologie nowe lub ulepszone, które umożliwiają zwiększenie wy-
dajności świadczonych usług, dotarcie do nowych grup pacjentów oraz 
zwiększenie efektywności wydatkowania środków publicznych (47%), 
a także jako wprowadzanie nowych technologii medycznych lub zasad-
niczo zmienionych sposobów organizacji udzielania świadczeń, skutku-
jące lepszą dostępnością i jakością świadczeń zdrowotnych (44%).

2. Szpitale postrzegają innowacje bardziej w kontekście krajowym niż mię-
dzynarodowym. Dla ponad połowy badanych szpitali (67%) innowacyjna 
technologia medyczna to technologia nowa lub znacząco udoskonalona, 
która po raz pierwszy została zastosowana na rynku krajowym; co inte-
resujące – znacznie mniej szpitali (56%) postrzega innowację jako tech-
nologię nową lub znacząco udoskonaloną, która po raz pierwszy została 
zastosowana na rynku zagranicznym. 

3. Niemal połowa szpitali (49%) wskazała, że technologia innowacyjna 
oznacza, że jest ona „nowa” w szpitalu, co może wskazywać na duży po-
tencjał wykorzystania metodyki HB-HTA.

4. Ponad połowa badanych szpitali wdraża innowacyjne technologie me-
dyczne. Widać duże zróżnicowanie co do obszarów – najwięcej innowacji 
jest wdrażanych w obszarze procedur terapeutycznych (74%), najmniej 
– w obszarze organizacyjnych systemów wspomagających udzielanie 
świadczeń (58%). Analiza wykazu innowacji zgłoszonych przez szpita-
le może prowadzić do wniosku, że część innowacji w obszarze organi-

Część I. Badanie kwestionariuszowe
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zacyjnych systemów wspomagających udzielanie świadczeń została 
zakwalifikowana do innych kategorii – np. system informatyczny inte-
grujący proces koordynacji kompleksowej opieki onkologicznej na pozio-
mie województwa zakwalifikowano do innowacji w obszarze procedur 
diagnostycznych. Obszar organizacyjnych systemów wspomagających 
udzielanie świadczeń powinien stanowić pole odrębnego zainteresowa-
nia jako mający istotny potencjał w poprawie systemu opieki zdrowotnej 
na poziomie mikro (szpitali).

 
5. Powodem niewdrażania innowacji są przede wszystkim braki w zaso-

bach (kadrowych, a przede wszystkim finansowych dla niemal wszyst-
kich szpitali w obszarze innowacji procedur terapeutycznych) oraz brak 
wiedzy o sposobie wdrażania innowacji. Istotnym powodem jest również 
brak wiedzy o innowacjach, które można wdrożyć, a także bariery legi-
slacyjne. Prowadzi to do wniosku, że istnieje potrzeba rozpowszechnie-
nia informacji o innowacjach wdrażanych przez różne szpitale, np. po-
przez utworzenie wspólnego forum wymiany doświadczeń, opracowania 
podręcznika dobrych praktyk oraz przede wszystkim zidentyfikowania 
barier legislacyjnych, ograniczających innowacyjne działania szpita-
li. Kluczowe może być także zidentyfikowanie potencjalnych źródeł  
finansowania innowacji, gdyż jest to dominujący powód niewdrażania 
innowacji w każdym z trzech obszarów: procedur diagnostycznych, te-
rapeutycznych, a także organizacyjnych systemów wspomagających 
udzielanie świadczeń. 

6. Poziom sformalizowania procesu podejmowania decyzji dotyczących 
wdrożenia innowacji jest niski. Tylko ok. 20% szpitali posiada wzór wnio-
sku oraz ma opracowaną sformalizowaną ścieżkę oceny wniosku o wdro-
żenie innowacyjnych technologii medycznych. W niewielkiej liczbie 
szpitali jest powołany zespół, który wspiera dyrektora w podejmowaniu 
decyzji o wdrożeniu innowacji – widać wyraźne zróżnicowanie pomię-
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dzy obszarami: najczęściej taki zespół jest powoływany w przypadku 
innowacyjnych technologii medycznych w obszarze procedur terapeu-
tycznych (19%); najrzadziej – w obszarze systemów wspomagających 
udzielanie świadczeń (8%). Najczęściej dyrektor samodzielnie podejmu-
je decyzje o wdrożeniu innowacyjnych technologii medycznych.

7. Sformalizowana ścieżka wdrażania innowacyjnych technologii medycz-
nych została wprowadzona w co czwartym badanym szpitalu; najczę-
ściej występuje w obszarze procedur terapeutycznych (25%); najrzadziej 
– w obszarze systemów wspomagających udzielanie świadczeń (16%).

8. W ponad połowie badanych szpitali (60%) powstaje raport z ewaluacji 
skutków wdrożonych innowacji.

9. Przy wdrażaniu innowacyjnych technologii medycznych szpitale konsul-
tują się z podmiotami zewnętrznymi, w tym niekiedy z podmiotami repre-
zentującymi pacjentów (14%); co piąty z badanych szpitali nie konsultu-
je się z żadnym zewnętrznym podmiotem. Ponad połowa szpitali (56%) 
konsultuje wdrażanie innowacji z producentami technologii medycznych 
(np. sprzętu medycznego, leków) lub organizacjami zrzeszającymi pro-
ducentów. Niewiele rzadziej szpitale zasięgają rady konsultantów woje-
wódzkich, a jeszcze rzadziej krajowych (odpowiednio 53% i 44%). 

10. Innowacyjne technologie medyczne są finansowane głównie ze środ-
ków własnych, ze środków unijnych oraz grantów badawczych.

11. Istotnym kryterium oceny innowacyjnych technologii medycznych jest 
sposób finansowania innowacji oraz jej skutki finansowe, ale także – 
czy została już ona wdrożona przez inne szpitale w Polsce (zdecydo-
wanie rzadziej punktem odniesienia jest wdrożenie innowacji w innych 
krajach).

Część I. Badanie kwestionariuszowe
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Rekomendacje na podstawie wyników badania 
Katarzyna Iłowiecka, Iga Lipska

Wyniki przeprowadzonego badania pozwalają na postawienie tezy, że 
w Polsce istnieje potrzeba wymiany doświadczeń oraz opracowania na tej 
podstawie dobrych praktyk w obszarze wdrażania innowacji. Wniosek ten 
wynika głównie ze zgłaszanego przez badane szpitale braku wiedzy w tym 
obszarze oraz z niskiego poziomu sformalizowania ścieżki decyzyjnej. Wy-
daje się, że uzupełnienie wiedzy oraz wsparcie szpitali w procesie decy-
zyjnym mogłoby zwiększyć liczbę wdrażanych innowacji. Wyniki badania 
wskazują, że ich poziom jest relatywnie niski, biorąc pod uwagę fakt, że 
badane szpitale to głównie szpitale ogólnopolskie i III stopnia – z założenia 
mają one największy potencjał do oceny i wdrażania innowacji. Ważne jest 
również zidentyfikowanie i usunięcie barier legislacyjnych, ograniczających 
wdrażanie innowacji przez szpitale.

Z uwagi na zróżnicowanie odpowiedzi pomiędzy respondentami oraz 
zidentyfikowanie respondentów, u których opracowano sformalizowaną 
ścieżkę decyzyjną, w trakcie opracowywania wyników niniejszego badania 
kwestionariuszowego dostrzeżono konieczność przeprowadzenia badań 
pogłębionych. Na podstawie szczegółowej analizy wyników badania ankie-
towego wytypowano sześć szpitali, w których zostały przeprowadzone ba-
dania pogłębione. Wytypowano szpitale, które mają sformalizowaną ścieżkę 
podejmowania decyzji o wdrażaniu innowacyjnych technologii medycz-
nych, posiadają w swojej strukturze organizacyjnej komórkę powołaną do 
oceny wniosków o wdrożenie innowacji oraz wdrożyły innowacyjne techno-
logie medyczne. Badania pogłębione stanowiły uzupełnienie badania kwe-
stionariuszowego.

Część I. Badanie kwestionariuszowe



40 41

Wprowadzanie innowacyjnych technologii medycznych w polskich szpitalach – wyniki badań

Część II 
Badanie pogłębione 
– wywiady częściowo ustrukturyzowane 

Katarzyna Iłowiecka, Iga Lipska

1. Wprowadzenie

Badanie pogłębione stanowi uzupełnienie badania kwestionariuszo-
wego „Wprowadzanie innowacyjnych technologii medycznych w Polsce”, 
przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach projektu 
Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) – Szpitalnej Oceny Inno-
wacyjnych Technologii Medycznych (zwanego dalej projektem). 

2. Cel badania pogłębionego i dobór szpitali do badania

Celem badania pogłębionego było doprecyzowanie informacji dotyczą-
cych procesu podejmowania decyzji o wdrażaniu innowacyjnych technolo-
gii medycznych w poszczególnych szpitalach. Potrzeba przeprowadzenia 
badania pogłębionego powstała po analizie wyników badania kwestionariu-
szowego, na podstawie którego zidentyfikowano m.in. duże zróżnicowanie 
w sposobie podejmowania decyzji o wdrożeniu innowacyjnych technologii 
medycznych.

Do badania wytypowano 6 szpitali, które w badaniu kwestionariuszo-
wym wykazały, że mają sformalizowaną ścieżkę podejmowania decyzji 
o wdrażaniu innowacyjnych technologii medycznych, posiadają w swojej 
strukturze organizacyjnej komórkę powołaną do oceny wniosków o wdro-
żenie innowacji oraz wdrożyły innowacyjne technologie medyczne. Powyż-
sze kryteria miały na celu zidentyfikowanie „dobrych praktyk” w podejmo-
waniu decyzji o wdrożeniu innowacyjnych technologii medycznych. 
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Ryc. 6. Przebieg badania pogłębionego

Badanie pogłębione w postaci wywiadów częściowo ustrukturyzowa-
nych zostało przeprowadzone we wrześniu i październiku 2019 r., w uzgod-
nionym ze szpitalami terminie. Badanie przeprowadziły: dr Iga Lipska, 
kierownik projektu HB-HTA oraz Katarzyna Iłowiecka, koordynator projek-
tu HB-HTA. W jednym z sześciu wywiadów dodatkowo wzięła udział dr hab. 
Iwona Kowalska-Bobko. Przebieg badania przedstawiono na rycinie nr 6.

Analiza wyników badania
kwestionariuszowego

Zróżnicowanie 
odpowiedzi pomiędzy 
respondentami

Podjęcie decyzji 
o przeprowadzeniu 
badań pogłębionych

Dobór próby badawczej:  
wybór 6 szpitali, które  

w badaniu kwestionariuszowym 
wskazały, że

Mają sformalizowaną ścieżkę 
podejmowania decyzji 
o wdrażaniu innowacyjnych 
technologii medycznych

Posiadają w strukturze 
organizacyjnej komórkę 
powołaną do oceny wniosków 
o wdrożenie innowacji

Wdrożyły innowacyjne 
technologie medyczne

Wizyty w szpitalach
i przeprowadzenie
wywiadów

Przeprowadzenie badania:
wywiady częściowo 
ustrukturyzowane

Opracowanie
scenariusza badania
pogłębionego

Przesłanie scenariusza
do dyrektorów
wybranych szpitali

Odesłanie przez
dyrektorów szpitali
uzupełnionego
scenariusza

Przeprowadzenie badania: wrzesień – październik 2019 r.
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3. Opis przebiegu badania pogłębionego

W celu przeprowadzenia badania pogłębionego przygotowano scena-
riusz badania, opracowanego na podstawie wzoru kwestionariusza an-
kiety, zamieszczonej w podręczniku projektu AdhopHTA A Handbook of  
hospital-based health technology assessment14. Wzór kwestionariusza 
ankiety został dostosowany do potrzeb badania pogłębionego, w szczegól-
ności ograniczono liczbę pytań, część z nich zmodyfikowano oraz dodano 
nowe pytania – wzór scenariusza badania pogłębionego stanowi załącz-
nik nr 4 do raportu. Scenariusz dotyczył wdrażania wybranej przez szpital  
innowacyjnej procedury medycznej. 

Scenariusz badania pogłębionego został przekazany drogą elektro-
niczną do przedstawicieli wybranych do badania szpitali w celu jego 
uzupełnienia i odesłania do NFZ. W trakcie wywiadu scenariusz był oma-
wiany i uzupełniany o dodatkowe informacje, a następnie podpisywany 
przez przedstawiciela szpitala i dołączony do dokumentacji projektowej 
z zastrzeżeniem, że dane przekazane w trakcie badania mają charakter 
poufny, więc nie możemy ujawnić nazw szpitali. Zakładano, że każdy ze 
szpitali wypełni tylko jeden scenariusz badania, jednak niektóre szpitale 
zdecydowały się na uzupełnienie więcej niż jednego scenariusza. W tabeli  
nr 10 przedstawiono liczbę wypełnionych przez poszczególne szpitale sce-
nariuszy wraz z nazwami procedur medycznych, których dotyczyły.

W trakcie wizyt zgromadzono również regulaminy organizacyjne oraz 
inne regulacje wewnętrzne badanych szpitali. Zebrane dokumenty prze-
analizowano w celu sprawdzenia, czy badane szpitale dysponują wyodręb-
nioną komórką organizacyjną przeznaczoną do zatwierdzania wniosków 
oraz odpowiednimi zasobami kadrowymi, umożliwiającymi realizację za-
dań z obszaru HTA, np. czy w szpitalu wykonuje się przeglądy systema-
tyczne, przeprowadza analizy kliniczne i ekonomiczne, a także analizy 
wpływu na budżet szpitala.

14 A Handbook of hospital-based health technology assessment, www.adhophta.eu.



42 43

Wprowadzanie innowacyjnych technologii medycznych w polskich szpitalach – wyniki badań

Szpital

Szpital nr 1

Szpital nr 2

Szpital nr 3

Szpital nr 4

Szpital nr 5

Szpital nr 6

Tabela 10. Liczba wypełnionych scenariuszy badań pogłębionych 

Nazwa procedury medycznej

1. Utworzenie Ośrodka Medycznie Wspomaganej Prokreacji  
i Zachowania Płodności

2. Automatyczny, panoramiczny skan ultrasonograficzny piersi  
z możliwością fuzji obrazu mammografu z USG

1. Mitra Clip
2. Zastosowanie techniki krioablacji do ponownych zabiegów  

reizolacji żył płucnych w migotaniu przedsionków

Wszczepienie całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora S-ICD

1. Śródoperacyjne barwienie guza mózgu
2. Laparoskopowe leczenie endometriozy i nowotworów kobiecych  

w obrazowaniu w technologii 3D

Kardiologia interwencyjna

Rozbudowa zakresu usług banku tkanek o bankowanie rogówki oraz 
zakup zestawów narzędzi do mikrochirurgii laryngologicznej

Liczba 
uzupełnionych 

scenariuszy

2

2

1

2

1

1

Poniżej przedstawiono przebieg badania w poszczególnych szpitalach.

Szpital nr 1

W trakcie wizyty przeanalizowano następujące dokumenty:
a) regulamin organizacyjny szpitala – analiza dokumentu wykazała, że 

w szpitalu wyodrębniono zadania związane z oceną i wdrażaniem no-
wych technologii medycznych i metod leczenia i zapewniono zasoby do 
realizacji tego zadania (zarówno pracowników, jak i szczegółowe proce-
dury pozyskiwania środków finansowych oraz procedowania wniosków 
o wdrożenie innowacyjnej technologii medycznej).

b) procedury wewnętrzne regulujące procesy związane z wdrażaniem  
innowacyjnych technologii medycznych:

Część II. Badanie pogłębione
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• poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania – pracownicy wy-
znaczonej komórki organizacyjnej co tydzień przekazują informację 
o nowych projektach i konkursach do klinik i przygotowują dokumen-
tację dotyczącą złożenia wniosku o dofinansowanie / dokumentację 
konkursową;

• zgłaszania propozycji projektów oraz podejmowania decyzji o ich 
wdrożeniu – procedura określa sposób i tryb zgłaszania propozycji 
projektów, mających na celu wsparcie realizacji statutowych zadań 
szpitala, w tym aplikowania o środki finansowe dla przedsięwzięć 
inwestycyjnych związanych z jego modernizacją i rozwojem. Zakres 
tematyczny zgłaszanych projektów może obejmować w szczególno-
ści wdrożenie nowych technologii medycznych. Z analizy procedury 
wynika, że nie zawiera ona wymogów dotyczących przeprowadzenia 
oceny klinicznej wniosku (zdarza się, że wnioskodawca załącza in-
formację o literaturze potwierdzającej zasadność wniosku, ale nie 
jest to wymagane), natomiast porządkuje proces od strony organi-
zacyjnej i finansowej. Procedura systematyzuje proces decyzyjny, 
ale nie wspiera podejmowania decyzji z punktu widzenia zasadności 
klinicznej. Decyzję o realizacji technologii medycznej podejmują kli-
nicyści. Część wniosków powstaje z inicjatywy zewnętrznej, np. do-
tyczące realizacji programów pilotażowych na zlecenie Ministerstwa 
Zdrowia – wtedy nie analizuje się zasadności klinicznej. Procedura 
nie reguluje również czynności związanych z rozliczeniem projektu – 
zajmują się tym komórki realizujące projekt;

c) rejestr zgłoszonych projektów – w rejestrze zamieszcza się informację 
o wszystkich wnioskach wraz z ich statusem; odnotowuje się również 
informację o wnioskach zaopiniowanych pozytywnie ze wskazaniem, 
że mogą zostać zrealizowane, jeśli znajdą się środki finansowe („pro-
jekty zawieszone”).
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Szpital nr 2

W strukturze szpitala utworzono komórkę organizacyjną podległą bez-
pośrednio dyrektorowi ds. lecznictwa; do jej zadań należy zapewnienie 
wsparcia finansowego i prawnego dla klinicystów. Decyzję o wdrożeniu in-
nowacji podejmuje dyrektor szpitala, weryfikację finansową przeprowadza 
dyrektor ds. infrastruktury. W skład zespołu oceniającego wnioski wcho-
dzi: dyrektor ds. lecznictwa oraz pracownicy analityczni z doświadczeniem 
w realizacji badań klinicznych i prawnik z biura prawnego. Do zadań ww. 
komórki należy również poszukiwanie źródeł finansowania zewnętrznego. 
W tym obszarze szpital współpracuje z uniwersytetem medycznym (głów-
nie w przypadku występowania o granty badawcze).

Przedstawiciele szpitala zgłosili w trakcie wywiadu następujące postu-
laty:
1. Jest oczekiwanie, że innowacje będą finansowane przez NFZ i sukce-

sywnie włączane do koszyka świadczeń gwarantowanych.
2. Powinno się wspierać ośrodki innowacyjne w sposób ujednolicony – 

obecnie są różne standardy w oddziałach wojewódzkich NFZ w ustala-
niu limitów procedur.

3. Brakuje ścieżki / procedury / wytycznych dla szpitali, jak wdrażać in-
nowacje. Istnieje potrzeba powołania jednostki wspierającej szpitale 
– wskazanie na NFZ, ponieważ ściśle współpracuje ze świadczenio-
dawcami („tam gdzie pieniądze, tam powinna być taka jednostka”). Za-
daniem takiej jednostki powinno być m.in. wsparcie w przeprowadzeniu 
analiz HB-HTA, ponieważ w szpitalu brakuje statystyków, analityków. 
Zapleczem takich specjalistów może być uczelnia wyższa (rekomendo-
wany jest uniwersytet medyczny), współpracująca ze szpitalem.

4. Przedstawiciele szpitala uznali, że muszą ulepszyć analizę przed i po 
wdrożeniu innowacji.

5. Przedstawiciele szpitala uznali, że warto opracować referencyjną struk-
turę organizacyjną, ułatwiającą wdrażanie innowacji.
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Szpital nr 3

W trakcie wywiadu pogłębionego przedstawiciel szpitala zaprezento-
wał sposób wdrożenia jednej z innowacyjnych technologii medycznych. 
Wniosek o wdrożenie innowacji podlegał ocenie przez Komisję ds. Nauki 
oraz Komisję ds. Etyki. Analiza ekonomiczna nie została przeprowadzo-
na (przedstawiciel szpitala wskazał, że rzadko przeprowadza się analizy 
ekonomiczne ze względu na brak pracowników z odpowiednimi kompeten-
cjami), natomiast na podstawie publikacji z USA i Wielkiej Brytanii (NICE) 
stwierdzono, że procedura jest efektywna kosztowo (w Polsce brak publi-
kacji na ten temat). 

Zdaniem przedstawiciela szpitala to płatnik powinien na bieżąco ana-
lizować wdrażane innowacje i stosować bardziej elastyczne finansowanie 
– dobrym przykładem jest możliwość zastąpienia koronarografii tomogra-
fią (tańszą, nieinwazyjną) – te same wyniki kliniczne, ale procedura dwa 
razy tańsza. Ponadto wdrażanie innowacji jest utrudnione ze względu na 
ograniczony dostęp do danych gromadzonych przez płatnika. Konieczne 
są zmiany w przepisach, umożliwiające NFZ udostępnianie gromadzonych 
danych na potrzeby przeprowadzania badań naukowych.

Szpital nr 4

Podczas wywiadu pogłębionego przedstawiciel szpitala przedstawił do 
wglądu regulamin organizacyjny. W szpitalu utworzono Wydział Zaopatrze-
nia Medycznego oraz Biuro Badań i Innowacji, które bezpośrednio podlega-
ją dyrektorowi szpitala. Do zadań ww. komórek należy:
• koordynacja aktywności naukowej pracowników szpitala,
• koordynacja badań klinicznych, projektów badawczo-rozwojowych 

i szkoleń – we współpracy z klinicystami,
• prowadzenie badań z zakresu zdrowia publicznego na podstawie danych 

zbieranych w szpitalu i ich publikacja,
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• prowadzenie bazy danych pacjentów pod kątem charakterystyki spo-
łecznej w celu planowania kierunków rozwoju szpitala,

• pozyskiwanie grantów, koordynacja i udział w badaniach klinicznych, 
promocja działalności naukowej. 

W strukturze szpitala znajduje się również sekcja marketingu i pozy-
skiwania funduszy, która zajmuje się m.in. budowaniem pozytywnego wi-
zerunku szpitala. Innowacje w inwestycjach są monitorowane przez dział 
logistyki.

Wdrażanie innowacji przebiega w sposób następujący:
1. Wniosek o innowacje zgłaszają klinicyści. Zazwyczaj nie przeprowadza 

się analizy klinicznej, rozwiązania są wprowadzane „intuicyjnie”, po 
analizie piśmiennictwa, udziale w konferencjach.

2. W szpitalu funkcjonuje karta uzgodnień, stosowana przy wdrażaniu 
projektów.

3. Plany funkcjonowania szpitala (plany innowacyjne) dotyczą okresów 
10–20 lat, co roku są opracowywane plany na kolejne dwa lata.

4. Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia  
(IOWISZ) wprowadził konieczność oceny inwestycji – jest postrzegany 
pozytywnie.

5. Projekty mają zapewnione stałe finansowanie i podlegają ewaluacji 
(obowiązkowa weryfikacja trwałości projektu w okresie 5 lat).

6. Szpital korzysta z usług firmy zewnętrznej, która przygotowuje mie-
sięczne i kwartalne raporty z informacją, które procedury są opłacalne 
oraz wskazówkami dotyczącymi zwiększenia rentowności szpitala.

Postulaty zgłoszone przez przedstawicieli szpitali:
1. Istnieje potrzeba wymiany dobrych praktyk z obszaru wdrażania inno-

wacyjnych technologii medycznych pomiędzy szpitalami.
2. Ważne jest wynagrodzenie za wdrażanie innowacji.
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3. Szpital dobrze ocenia wdrożenie programu onkologicznego (pozytyw-
nie oceniona innowacja).

4. Szpital postuluje zmiany w sieci szpitali – SOR zaburza pracę szpitala 
klinicznego, który musi rezygnować z leczenia poważnych przypad-
ków, również w ramach leczenia planowego.

5. Innowacje powinny być inaczej finansowane; płatnik powinien zajmo-
wać się oceną i wdrażaniem innowacji, ponieważ płaci za świadczenia 
zdrowotne.

6. Szpitale powinny być rankingowane, a od miejsca w rankingu powinno 
być uzależnione finansowanie szpitala (podano przykład niemieckich 
kas chorych).

Szpital nr 5

Analiza Regulaminu Organizacyjnego:
1. W strukturze szpitala powołano zastępcę dyrektora ds. ekonomiczno-

-eksploatacyjnych, do którego zadań należy m.in.: opracowywanie i opi-
niowanie oraz nadzorowanie standardów i procedur obowiązujących 
w szpitalu zgodnie z zasadami nadzoru nad dokumentami zintegrowa-
nego systemu zarządzania; planowanie i nadzorowanie postępowań 
o udzielenie zamówienia publicznego; opracowywanie niezbędnych 
analiz ekonomiczno-finansowych i nadzór nad sporządzaniem spra-
wozdań finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 
zatwierdzanie planów inwestycyjnych oraz planowanie środków finan-
sowych na ten cel i nadzór nad ich prawidłowym i terminowym realizo-
waniem; akceptowanie planów i zapotrzebowań na zakupy wszystkich 
komórek organizacyjnych szpitala od strony zabezpieczenia środków 
finansowych.

2. Do zadań sekcji analiz ekonomicznych i kontrolingu należy m.in.: opra-
cowywanie analiz wskazanych odcinków funkcjonowania szpitala; 
sporządzanie informacji o poniesionych kosztach i uzyskanych przy-
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chodach oraz wyniku na działalności dla oddziałów, przychodni i pra-
cowni diagnostycznych; opracowywanie budżetów kosztów i przycho-
dów dla komórek organizacyjnych; sporządzanie kalkulacji procedur 
medycznych i ich uaktualnianie; sporządzanie kompleksowych wycen 
świadczeń medycznych, udzielonych pacjentom nieuprawnionym do 
bezpłatnego leczenia i obcokrajowcom.

Wdrażanie innowacji:
Wdrażanie innowacji jest zawsze poprzedzone analizą ekonomiczną. 

Takie działanie wynika z potrzeb informacyjnych zarządu i ograniczonych 
funduszy (brak możliwości uzyskania finansowania z grantów badaw-
czych). Wnioskującym o innowacje są klinicyści, którzy przygotowują 
analizę kliniczną, w tym szacują liczbę pacjentów. Dyrektor szpitala inwe-
stuje w rozwój kadry medycznej (udział w konferencjach, zbieranie wiedzy, 
współudział w międzynarodowych publikacjach). Analiza ekonomiczna 
uwzględnia populację docelową, koszt procedury oraz jej wpływ na budżet 
szpitala. Jeśli realizacja procedury jest nierentowna, następuje weryfika-
cja, czy ujemny wynik finansowy może zostać pokryty poprzez realizację 
innych procedur. Raporty ekonomiczne są opracowywane przez zespół 
klinicystów i ekonomistów. Lekarze są informowani cyklicznie o kosztach 
poszczególnych klinik. Do analiz wykorzystywane są dane z map potrzeb 
zdrowotnych (trendy, ile ośrodków realizuje dane procedury, docelowa po-
pulacja) oraz dane publikowane przez NFZ. Raport jest przedkładany dy-
rekcji szpitala, która podejmuje decyzję. Zazwyczaj wdrożenie innowacji 
wymaga przeprowadzenia przetargu, ewentualnie przeszkolenia pracowni-
ków (czasem warunkiem w przetargu jest obowiązkowe przeszkolenie pra-
cowników przez firmę, która wygra przetarg). Wszystkie wdrożenia podle-
gają ewaluacji (różny czas ewaluacji). Co miesiąc jest generowany raport 
z wynikami oddziału. Zawsze jest robiona analiza koszt–korzyść. Szpital 
zgłasza innowacje poprzez aplikację IOWISZ. W szpitalu są przeprowadzane 
badania kliniczne.
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Potrzeby szkoleniowe: szkolenie dla lekarzy z analizy kosztów i HB-HTA.  
Lekarze muszą być uwzględniani we wdrażaniu innowacji, ponieważ są 
ważnymi interesariuszami.

Dyrektor szpitala podkreślił, że brakuje specjalistów (lekarzy), którzy 
w sposób obiektywny opiszą warunki przetargu, np. dotyczące sprzętu. 
Były przypadki, że lekarz opisał te warunki w sposób ograniczający kon-
kurencję, co naraziło szpital na straty (zakup sprzętu po zawyżonej cenie). 
Lekarze opisujący warunki przetargu mogą nie być zainteresowani konku-
rencją, mogą napisać warunki tak, by wybrać preferowaną przez nich firmę 
(nie są niezależni).

Zarządzający szpitalem są pod presją lekarzy, którzy chcą wprowadzać 
innowacyjne procedury medyczne, których skuteczność kliniczna i bezpie-
czeństwo nie zawsze są udowodnione.

Szpital nr 6

Analiza Regulaminu Organizacyjnego:
Podstawowym celem szpitala jest m.in. wdrażanie nowych technologii 

medycznych oraz metod leczenia. W strukturze szpitala funkcjonuje sta-
nowisko zastępcy ordynatora kliniki ds. ekonomizacji. Pracownik pełniący 
ww. funkcję jest odpowiedzialny m.in. za: udział w opracowaniu i wdra-
żaniu nowych rozwiązań poprawiających efektywność funkcjonowania  
kliniki /oddziału / zakładu; ocenę niekorzystnych zjawisk ekonomicznych 
i kalkulacji świadczeń zdrowotnych, przygotowanie wyceny procedur me-
dycznych i kalkulacji świadczeń zdrowotnych we współpracy z komórkami 
organizacyjnymi szpitala oraz prowadzenie analizy struktury kosztów pra-
cy kliniki/oddziału/zakładu.

Z informacji uzyskanych podczas spotkania wynika, że obowiązuje kil-
ka ścieżek oceny innowacji:
• Ścieżka sformalizowana – np. rozbudowa banku tkanek, zakup pierście-

ni do przewodu pokarmowego – obowiązuje złożenie wniosku formalne-
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go. Wniosek składa się do dyrektora medycznego. Wniosek ocenia Zespół 
Oceny Technologii i Wdrożeń – analiza kosztowa, analiza potrzeb, anali-
za zmian organizacyjnych – pisemny raport jest przekazywany do za-
rządu. Zazwyczaj inicjatywa wdrożenia innowacji leży po stronie klinik, 
czasem – wynika ze strategii.

• Ścieżka mniej sformalizowana – o wdrożeniu innowacji decyduje dyrek-
tor szpitala.

• Przeprowadzenie pilotażu – jeśli szpital jest przekonany, że technologia 
jest skuteczna i bezpieczna, ale kosztowna.

Nowe procedury zazwyczaj są wdrażane poprzez uruchomienie projek-
tu (nie zawsze powoływanego formalnie). Pierwszą czynnością jest iden-
tyfikacja interesariuszy (kto będzie zainteresowany nową technologią / 
zmianą); następnie wśród interesariuszy poszukiwany jest „lider zmiany”, 
bez niego projekt jest skazany na niepowodzenie. Interesariuszy zazwy-
czaj identyfikuje dyrektor ds. lecznictwa.

W opinii przedstawicieli szpitala przykładem źle zdefiniowanego grona 
interesariuszy jest breast cancer unit – projekt nie działa z tego względu, 
że dyrektor zbyt wąsko zdefiniował interesariuszy (wskazał tylko onkolo-
gów), co spowodowało konflikty. Wprowadzono koordynatora medycznego, 
wybieranego przez interesariuszy, który dostaje określony procent przy-
chodów od interesariuszy. Interesariuszem jest ten, kto otrzymuje środki 
finansowe z NFZ za realizację procedury / świadczenia. Ten, kto nie otrzy-
muje środków finansowych z NFZ, natomiast z nich korzysta, jest definio-
wany jako podwykonawca i nie decyduje o wyborze koordynatora medycz-
nego.

Szpital korzysta z wielu narzędzi wspierających zarządzanie. Jednym 
z nich jest zaawansowane narzędzie analityczne, zawierające bardzo dużo 
informacji zarządczej, danych o pracy oddziałów, liczbie pacjentów na od-
działach, monitoring szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) i pozosta-
łych oddziałów, wykorzystania zasobów. W celu zarządzania zasobami 
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wprowadzono Procedurę Oddziału Tymczasowego oraz opracowano zasa-
dy zwiększające efektywność wykorzystania zasobów, np. pacjent może 
spędzić max. 72 godziny na oddziale niemacierzystym, jeśli ten czas zo-
stanie przekroczony, oddział niemacierzysty dostaje 100% wynagrodzenia 
za pacjenta. Dane są zbierane z co najmniej dwóch źródeł: z dokumentacji 
medycznej (informacja generuje się automatycznie np. po dokonaniu przy-
jęcia / wypisu pacjenta ze szpitala) oraz z raportu zarządczego oddziało-
wej, który jest sporządzany ręcznie (dane rzeczywiste, dot. np. liczby pa-
cjentów na oddziale). Powyższe narzędzie jest wykorzystywane od 2 lat; 
zostało zaprojektowane na potrzeby tego konkretnego szpitala.

Szpital należy do grupy szpitali, które spotykają się co kwartał i wymie-
niają się doświadczeniami, korzystają z dobrych praktyk przedstawianych 
przez inne szpitale. Nie ma odrębnej komórki, która zajmuje się poszukiwa-
niem dodatkowych źródeł finansowania; to zadanie jest realizowane przez 
kilka osób (wyznaczone 1,5 etatu) – poszukiwanie źródeł finansowania, 
wypełnianie wniosków. Część wniosków jest zlecana na zewnątrz do jed-
nego z uniwersytetów medycznych, który posiada biuro powołane do reali-
zacji takich zadań.

W szpitalu wdrożono innowacje procesowe związane z prowadzeniem 
badań klinicznych – wdrożono zarządzanie procesowe, właściciele pro-
cesów są odpowiedzialni za opracowanie procedur, które są publikowa-
ne w intranecie. Zmiany w zarządzaniu badaniami klinicznymi: przede 
wszystkim zmiana sposobu finansowania pracowników odpowiedzialnych 
za pozyskiwanie badań, pracownik dostaje wynagrodzenie dopiero po za-
warciu umowy na realizację badań; efektywność ich pracy została powią-
zana z wynagrodzeniem. 

Szpital współpracuje z firmą zewnętrzną, która prowadzi działalność 
doradczą.
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4. Wnioski z badania pogłębionego

Z przeprowadzonych wywiadów pogłębionych oraz analizy scenariuszy 
badań pogłębionych wynika, że:
1. Badane szpitale wdrażają bardzo dużo innowacji. Część z wdrażanych 

innowacji jest finansowana ze środków własnych.
2. W szpitalach są wyznaczone komórki organizacyjne oraz pracownicy, 

którzy zajmują się poszukiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania.
3. W szpitalach istnieje potencjał do przeprowadzenia analizy klinicznej 

oraz analizy ekonomicznej wdrażanych innowacji – zazwyczaj są to 
pracownicy o kompetencjach analitycznych (lekarze, ekonomiści), 
pracujący w różnych komórkach organizacyjnych, chociaż brakuje osób 
z wiedzą merytoryczną stricte z zakresu HB-HTA.

4. Decydenci (zazwyczaj dyrektorzy szpitali) do podjęcia decyzji o wdro-
żeniu innowacji nie zawsze wymagają analizy klinicznej. Analiza kli-
niczna jest zazwyczaj przeprowadzona przez klinicystów zgłasza-
jących innowacje, bez wsparcia analityków dokonujących analizy 
z obszaru HTA.

5. Zazwyczaj – ale nie zawsze – jest wymagana analiza kosztowa oraz 
analiza wpływu na budżet szpitala. Analiza jest wykonywana przez pra-
cowników komórek organizacyjnych, przeznaczonych do sporządzania 
analiz i rozliczeń na potrzeby szpitala; często we współpracy z działem 
księgowości. Przeprowadzone w ten sposób analizy ekonomiczne za-
zwyczaj są bardzo uproszczone i nie spełniałyby definicji analiz eko-
nomicznych jako części raportu HTA, choć wydają się odpowiadać na 
kluczowe pytania osób zarządzających szpitalami. Negatywny wpływ 
na budżet szpitala nie zawsze jest przesłanką do rezygnacji z wdroże-
nia innowacji.

6. W większości badanych szpitali dokonuje się cyklicznej ewaluacji skut-
ków wdrożenia innowacji. Zazwyczaj jest ona wymagana przez podmiot 
zewnętrzny (finansujący wdrożenie innowacji).
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7. W żadnym z badanych szpitali nie przeprowadza się kompletnej anali-
zy klinicznej zgodnie z zalecanym schematem PICO (ang. Population, 
Intervention, Comparison, Outcome – populacja, interwencja, kompara-
tory, wynik zdrowotny).

Rekomendacje systemowe
1. Badane szpitale oczekują, że Fundusz, jako płatnik, będzie wspie-

rał szpitale wdrażające innowacje poprzez dostarczenie metodyki 
HB-HTA, szkolenia z tego zakresu oraz lepsze finansowanie szpitali 
wdrażających innowacje.

2. Opracowywany w ramach projektu model wdrożenia HB-HTA w Pol-
sce powinien uwzględniać rolę NFZ jako płatnika publicznego, do-
tyczącą zachęt finansowych i pozafinansowych szpitali wdrażają-
cych innowacyjne technologie medyczne. 

3. Rekomendujemy utworzenie platformy identyfikacji dobrych prak-
tyk szpitalnych w zakresie wdrażania innowacji oraz umożliwienie 
wymiany doświadczeń pomiędzy szpitalami. 

4. Badane szpitale identyfikują potrzebę usystematyzowania podej-
ścia do wdrażania innowacji w szpitalach.

5. Metodyka HB-HTA może stanowić cenne narzędzie dla szpitali wdra-
żających innowacje. 

6. Stosowanie metodyki HB-HTA wymaga przeszkolenia analityków 
szpitalnych oraz kadry menedżerskiej z korzystania z tego narzędzia. 
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Załącznik nr 1 
Przegląd definicji innowacji

Pojęcie innowacyjności 

Beata Kasińska

I. Innowacyjność – definicja zawarta w uchwale Nr 7 Rady Ministrów 
z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Innowacyjności  
i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”  
(M.P. z 2013 r. poz. 73), s. 7–8

„Przez innowacyjność gospodarki należy rozumieć zdolność i motywację 
podmiotów gospodarczych do ustawicznego poszukiwania i wykorzysty-
wania w praktyce wyników prac badawczych i rozwojowych, nowych kon-
cepcji, pomysłów i wynalazków. Innowacyjność oznacza również dosko-
nalenie i rozwój istniejących technologii produkcyjnych, eksploatacyjnych 
i dotyczących sfery usług, wprowadzanie nowych rozwiązań w organizacji 
i zarządzaniu, doskonalenie i rozwój infrastruktury, zwłaszcza dotyczącej 
gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji. W odniesieniu do 
sektora publicznego innowacje definiowane są na wiele sposobów, m.in. 
jako wprowadzanie nowych usług lub zasadniczo zmienionych sposobów 
organizacji oraz świadczenia tych usług dla obywateli i przedsiębiorstw – 
z zachowaniem wysokiej jakości – w szczególności w celu sprostania wy-
zwaniom globalizacji i demografii”15.

15 D. Albury, Fostering Innovation in Public Services, „Public Money and Management”, styczeń 
2005, s. 51–56; Raport ONZ People Matter, Civic Engagement in Public Governance, World Public  
Sector Report, ONZ, New York 2008.



56 57

Wprowadzanie innowacyjnych technologii medycznych w polskich szpitalach – wyniki badań

Innowacyjność jest więc pojęciem szerokim i obecnym we wszystkich dzie-
dzinach życia gospodarczego, warunkowanym przez bardzo różnorodne 
czynniki. Najczęściej jednak innowacje są definiowane zgodnie z podręcz-
nikiem Oslo z 2005 r., opracowanym przez OECD i Eurostat, dotyczącym 
zasad gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji16. 
Zgodnie z metodologią ww. podręcznika17 wyróżnia się cztery typy inno-
wacji: 
1) innowacje produktowe – wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są 

nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastoso-
wań,

2) innowacje procesowe, czyli innowacje w obrębie procesu – wdrożenie 
nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy, 

3) innowacje marketingowe – wdrożenie nowej metody marketingowej 
wiążącej się ze znaczącymi zmianami w projekcie / konstrukcji produk-
tu lub w opakowaniu, dystrybucji, promocji lub strategii cenowej, 

4) innowacje organizacyjne – wdrożenie nowej metody organizacyjnej 
w przyjętych przez firmę zasadach działania, w organizacji miejsca pra-
cy lub w stosunkach z otoczeniem18.

Przyjęto, że minimalnym wymogiem zaistnienia innowacji jest to, aby pro-
dukt, proces, metoda marketingowa lub metoda organizacyjna były nowe 
(lub znacząco udoskonalone) dla firmy. Zalicza się tu produkty, procesy 
i metody, które dana firma opracowała jako pierwsza, oraz te, które zostały 
pozyskane od innych firm lub podmiotów. Wspólną cechą innowacji jest 
fakt, że zostały one wdrożone, tj. wprowadzone na rynek (w przypadku pro-
duktów) lub faktycznie wykorzystane w działalności firmy (w przypadku 
procesów, metod marketingowych i organizacyjnych)19.

16 Pierwsza edycja ukazała się w 1992 r., druga – w 1997 r.,  trzecia – w 2005 r. (trzecia wersja zo-
stała przetłumaczona na język polski i wydana przez Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego 
w 2008 r.).

17 OECD, EUROSTAT: Podręcznik Oslo, Paryż 2005, wersja polska, Warszawa, 2008.
18 OECD, EUROSTAT: Podręcznik Oslo, Paryż, 2005, wydanie polskie, Warszawa 2008, s. 49–55.
19 OECD, EUROSTAT: Podręcznik Oslo, Paryż 2005, wersja polska, Warszawa 2008, s. 49.

Załączniki
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Innowacyjność przedsiębiorstw zwiększa innowacyjność całej gospodarki, 
przyczyniając się do wzrostu jej konkurencyjności, a w efekcie – Produktu 
Krajowego Brutto (PKB). Należy jednak podkreślić także odwrotną zależ-
ność: poziom inwestycji przeznaczanych na badania i rozwój (B+R) najczę-
ściej zależy od ogólnego poziomu bogactwa danego kraju, odzwierciedlo-
nego np. właśnie wartością PKB per capita. 
W ostatnich latach szczególną rolę pełni specyficzny rodzaj działalności 
B+R związany z rozwojem i zastosowaniami technologii informatycznych 
i komunikacyjnych (ICT). To wyróżnienie jest spowodowane głównie przez 
wpływ, jaki technologie te wywarły na wzrost gospodarczy w ostatnich la-
tach, zarówno poprzez rozwój tego sektora, jak i poprzez zastosowanie jego 
produktów w większości gałęzi gospodarki (w tym np. w sektorze admini-
stracji publicznej czy gospodarce niskoemisyjnej).
   

II. Definicja innowacyjności według  
Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019–2023 

(Innowacyjność) Stały wzrost popytu na usługi medyczne, będący rezul-
tatem starzejącego się społeczeństwa, oraz malejące zasoby kadry medycz-
nej stawia wyzwanie, jakim jest znalezienie rozwiązania, które pozwoli za-
spokoić pojawiające się potrzeby. Nowoczesne rozwiązania technologiczne 
i zarządcze mogą być metodą na dostosowanie podaży do popytu20. 
Motyw innowacyjności w wizji związany jest z rozwojem technologicznym. 
Przepływ i dostępność informacji w skali ogólnoświatowej, wchodzenie 
na polski rynek nowych technologii, zarówno krajowych, jak i zagranicz-
nych, powodują, że pacjenci oczekują nie tylko lepszej dostępności i jakości 
świadczeń zdrowotnych, ale również nowoczesnej obsługi i innowacyjnych 
rozwiązań. Wzorem swoich zagranicznych odpowiedników NFZ powinien 

20 Strategia Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019–2023 – uchwała nr 7/2019/III Rady Na-
rodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii do Strategii 
Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019–2023, s. 1.

Załączniki
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przejąć inicjatywę w zakresie identyfikacji, selekcji oraz wprowadzania do 
stosowania innowacji w ochronie zdrowia i promować świadczeniodawców 
stosujących nowoczesne narzędzia technologiczne i zarządcze. Przedsta-
wienie płatnika publicznego w roli propagatora innowacji, otwartego na 
współpracę z różnymi interesariuszami systemu ochrony zdrowia, jest jed-
nym z elementów budowy wizerunku nowoczesnej instytucji21.

 
III. Pojęcie innowacji w świetle Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)

Wprowadzanie innowacji jest fundamentalnym czynnikiem wpływającym 
na pozycję firmy na rynku. Wysoka innowacyjność spowoduje, że pod-
mioty gospodarcze będą uzyskiwać więcej ze sprzedaży produktów (udział 
przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych przedsiębiorstw 
przemysłowych / usługowych wzrośnie odpowiednio z 8,8% / 3,3% w 2014 r.  
do 10% / 4% w 2020 r. i 14% / 6% w 2030 r.), co przełoży się na wyższe 
wydatki na B+R oraz wyższe wynagrodzenia. Zwiększenie innowacyjno-
ści polskich przedsiębiorstw na rynku krajowym i rynkach zagranicznych 
jest niezbędne do stworzenia nowych przewag konkurencyjnych. Zgodnie 
z selektywnym podejściem, wsparcie skoncentrowane będzie na wybranych 
obszarach i technologiach. Działania na rzecz priorytetowych dla rozwoju 
inteligentnych specjalizacji to przede wszystkim likwidacja, w ramach tzw. 
Programów Pierwszej Prędkości, występujących barier rozwojowych (legi-
slacyjnych, organizacyjnych, instytucjonalnych) oraz zapewnienie odpo-
wiedniego, szybkiego finansowania tych programów22. Rozwój innowacyj-
nych firm oznacza zwiększanie stopnia zaawansowania technologicznego 

21 Strategia Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019–2023 – uchwała nr 7/2019/III Rady Na-
rodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii do Strategii 
Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019–2023, s. 9–10.

22 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.),  
https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/documents/download/102570, s. 10.
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produktów, stymulowanie powstawania nowych rozwiązań technologicz-
nych, organizacyjnych na bazie własnych zasobów przedsiębiorstw, oparcie 
przewag konkurencyjnych w handlu zagranicznym w większym stopniu na 
jakości i innowacyjności produktów, kształtowanie postaw proinnowacyj-
nych dzięki optymalnemu wykorzystaniu kapitału ludzkiego i wzmocnie-
niu kapitału społecznego23.
W ramach działań w obszarze zdrowia przewiduje się: 
• projekt Telemedycyna – stymulowanie rozwoju nowoczesnych usług 

i produktów medycznych wykorzystujących innowacyjne technologie 
komunikacyjne; zostaną przygotowane innowacyjne produkty (usługi 
i technologie) służące poprawie dostępu do specjalistycznych usług me-
dycznych;

• Centrum Rozwoju Biotechnologii – budowanie pozycji Polski jako euro-
pejskiego centrum (hubu) zaawansowanych leków generycznych i leków 
biopodobnych. Wspomożenie możliwości rozwoju polskich firm w pro-
dukcji nowoczesnych leków i ekspansji na globalne rynki;

• projekt Polskie wyroby medyczne – wsparcie badań i rozwoju oraz ko-
mercjalizacji wyrobów medycznych ze strategicznych grup (m.in. polski 
robot medyczny, sztuczne narządy, usieciowane rozwiązania w zakresie 
oprogramowania – software+devices, systemy wspomagania lub zastę-
powania zmysłów), mające na celu stymulowanie rozwoju nowoczesnej 
aparatury medycznej na rynek krajowy i rynki zagraniczne24.

Zmianie ulega również stopniowo sposób myślenia o innowacjach – obok 
absorpcji gotowych technologii przedsiębiorstwa dostrzegają potrzebę 
opracowywania własnych rozwiązań, w tym opartych na wynikach prac 
B+R, i budowania na nich przewagi konkurencyjnej. W celu wsparcia tych 
procesów i skoncentrowania zasobów na wybranych obszarach zostały wy-

23 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.),  
https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/documents/download/102570, s. 52.

24 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.),  
https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/documents/download/102570, s. 78.
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łonione, z zastosowaniem narzędzi analitycznych, takich jak foresight tech-
nologiczny, oraz w drodze stałej współpracy z biznesem i nauką, kluczowe 
obszary technologiczne, zwane krajowymi inteligentnymi specjalizacjami, 
na których została skoncentrowana interwencja publiczna25.

IV. Działalność innowacyjna i inwestycja technologiczna – art. 2 ust.1 
pkt 3) i 4) ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach 
wspierania działalności innowacyjnej 

Działalność innowacyjna – działalność polegająca na opracowaniu nowej 
technologii i uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub zna-
cząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.
Inwestycja technologiczna – inwestycja polegająca na:
a) zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej pod-
stawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do do-
tychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, 
procesów lub usług albo
b) wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podsta-
wie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do do-
tychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, 
procesów lub usług26.

25 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), https://
powietrze.gios.gov.pl/pjp/documents/download/102570, s. 85.

26 Art. 2 ust. 1 pkt 3) i 4) ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności 
innowacyjnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 141 z późn. zm. – t.j.).

Załączniki
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V. Innowacja – definicja z Podręcznika Oslo, 
 Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji

Innowacja (innovation) to wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalone-
go produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingo-
wej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji 
miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem. 
Ta szeroka definicja obejmuje szeroki zakres możliwych innowacji. Inno-
wacje można w węższym ujęciu skategoryzować jako wdrożenie jednego 
lub kilku typów innowacji, na przykład innowacji w obrębie produktu 
i procesu. Tę węższą definicję innowacji w obrębie produktów i procesów 
można odnieść do definicji innowacji technologicznych w obrębie produk-
tów i procesów (TPP) zastosowanej w drugim wydaniu Podręcznika Oslo. 
Przyjęto, że minimalnym wymogiem zaistnienia innowacji jest, aby pro-
dukt, proces, metoda marketingowa lub metoda organizacyjna były nowe 
(lub znacząco udoskonalone) dla firmy. Zalicza się tu produkty, procesy 
i metody, które dana firma opracowała jako pierwsza, oraz te, które zostały 
przyswojone od innych firm lub podmiotów27.

VI. Innowacja – European Commission Internal Market, Industry, 
 Entrepreneurship and SMEs Industry Innovation 

Innovation is vital to European competitiveness in the global economy.  
The EU is implementing policies and programmes that support the devel- 
opment of innovation to increase investment in research and development, 
and to better convert research into improved goods, services, or processes 
for the market.

27 OECD, EUROSTAT: Podręcznik Oslo, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących  
innowacji, wersja polska, Warszawa 2008, s. 49.
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The importance of innovation
As highlighted by EU Industrial Policy, industry is crucial for EU compet- 
itiveness and innovation is a key factor in this regard.
Industry accounts for 80% of Europe's exports. Some 65% of private sector 
research and development (R&D) investment comes from manufacturing.
Therefore, industrial modernisation in Europe must be broad-reaching and 
include:
• the successful commercialisation of product and service innovations,
• the industrial exploitation of innovative manufacturing technologies,
• innovative business models.

Studies show that those companies who prioritise innovation are also those 
who experience the highest increase in turnover (Innobarometer, 2014):
• Some 79% of companies that introduced at least one innovation since 

2011 experienced an increase of their turnover by more than 25% by 
2014.

Small and medium-sized enterprises (SMEs) are a particular target for  
innovation policy. The smaller the company is, the more it faces constraints 
to innovation or to the commercialisation of its innovations.
• Some 63% of companies with between 1 and 9 employees declared  

having introduced at least one innovation since 2011, compared to 85% 
of companies with 500 employees or more.

• Some 71% of companies with between 1 and 9 employees encountered 
difficulties commercialising their innovations due to a lack of financial 
resources, compared to 48% of companies with 500 employees or more.

How the Commission promotes innovation
New growth opportunities come from providing new products and services 
from:
• technological breakthroughs,
• new processes and business models,
• non-technological innovation and innovation in the services sector.

Załączniki
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These must be combined with creativity, flair and talent, or innovation in 
its broadest sense.
The latest Policy Communication (June 2014) sets out the European Com-
mission’s priorities for innovation. In this context, Directorate-General 
for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs:
• supports innovation development in priority areas and in SMEs, mainly 

through Horizon 2020,
• fosters the broad commercialisation of innovation in the EU including 

Public Procurement for Innovation, Design for Innovation, Demand- 
-Side Policies for Innovation, Public Sector Innovation, and Social Inno-
vation,

• develops sector policies to modernise the EU’s industrial base and accele-
rate the market uptake of Key Enabling Technologies such as Workplace 
Innovation,

• monitors innovation performance and innovation uptake in order to 
identify developments that require policy changes. Key methodologies 
include the European Innovation Scoreboards, Innobarometers, Business 
Innovation Observatory,

• improves regulatory conditions for innovation with measures for start-
-ups, entrepreneurship, access to finance, digital transformation, Single 
Market, intellectual property and standards,

• supports the development and cooperation of clusters to boost SME in-
novation28.

28 https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation_en.
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Załącznik nr 2 
Wzór kwestionariusza ankiety

Tytuł ankiety: 
Wprowadzanie wybranych innowacyjnych technologii medycznych 
w polskich szpitalach – badanie ankietowe

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Ankieta została opracowana w ramach projektu Wdrożenie systemu  
Hospital-Based HTA (HB-HTA) – Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Tech-
nologii Medycznych, współfinansowanego przez Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań naukowych 
i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warun-
kach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG. Celem realizowa-
nego projektu jest wdrożenie metodologii szpitalnej oceny technologii 
medycznych w Polsce, wraz z utworzeniem pilotażowych szpitalnych 
jednostek HB-HTA oraz wspomagającej je sieci HB-HTA. Więcej infor-
macji o projekcie można znaleźć: http://www.nfz.gov.pl/o-nfz/progra-
my-i-projekty/projekt-wdrozenie-systemu-hospital-based-hta-hb-hta-
-szpitalnej-oceny-innowacyjnych-technologii-medycznych,9.html

2. Ankieta jest skierowana do szpitali, ze szczególnym uwzględnieniem 
szpitali ogólnopolskich, onkologicznych oraz szpitali III stopnia (pozio-
my PSZ).

3. Celem ankiety jest uzyskanie wiedzy o sposobach i kryteriach wdraża-
nia innowacyjnych technologii medycznych przez szpitale.

4. Wyniki ankiety zostaną zanonimizowane i posłużą do opracowania ra-
portu „Analiza wprowadzania wybranych innowacyjnych technologii 
medycznych w dużych szpitalach w Polsce”.
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II. INSTRUKCJA

1. Ze względu na treść pytań ankietowych proponujemy, aby ankietę wypeł-
nił dyrektor szpitala lub osoba przez niego upoważniona.

2. W przypadku gdy osobą wypełniającą ankietę jest osoba upoważniona 
przez dyrektora szpitala, proponujemy, aby treść odpowiedzi została za-
twierdzona przez dyrektora szpitala.

3. Ankieta składa się z pytań jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru oraz 
pytań otwartych. Przy każdym pytaniu wskazano sposób udzielenia od-
powiedzi [jedna odpowiedź do wyboru / jedna lub więcej odpowiedzi do 
wyboru / pytanie otwarte].

4. Pytania dotyczą zdarzeń związanych wyłącznie z wdrażaniem innowa-
cyjnych technologii medycznych w okresie ostatnich pięciu lat, tj. od 
2014 r. do momentu wypełnienia ankiety.

5. Ankieta dotyczy wyłącznie innowacji związanych z udzielaniem świad-
czeń opieki zdrowotnej. W przypadku zakupu sprzętu medycznego inno-
wacją NIE JEST zakup sprzętu o podobnych lub zbliżonych parametrach 
(np. zakup dokonany z powodu konieczności wymiany zużytego sprzę-
tu).

6. W przypadku pytań związanych z ankietą proszę o kontakt z:  
Katarzyną Iłowiecką, koordynatorem projektu w NFZ,  
Katarzyna.Ilowiecka@nfz.gov.pl tel. 22 572 60 73  
lub Igą Lipską, kierownikiem projektu, Iga.Lipska@nfz.gov.pl  
tel. 22 572 62 18

Wypełnienie ankiety zajmuje około 20 minut. Ankieta składa się z 38 pytań.

III. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH
Brak zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia wypełnienie ankiety. 

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Euro- 
pejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

Załączniki



66 67

Wprowadzanie innowacyjnych technologii medycznych w polskich szpitalach – wyniki badań

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrekty-
wy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 
2016 Nr 119, s. 1) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r.  
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 
399) wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia następujących danych:
1) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby wypełniającej ankietę 

oraz jej telefon służbowy i adres e-mail służbowy, 
2) imię i nazwisko osoby zatwierdzającej ankietę oraz jej stanowisko służ-

bowe w celu wzięcia udziału w badaniu ankietowym, realizowanym 
w ramach projektu: „Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA)  
– Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych”, współ-
finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach 
Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Spo-
łeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się ryn-
ków” GOSPOSTRATEG [jedna odpowiedź do wyboru]

• Tak, wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie wymienionych  
danych 

• Nie wyrażam zgody na gromadzenie i przetwarzanie wymienionych  
danych i odmawiam udziału w badaniu 

IV. PODSTAWOWE INFORMACJE O ANKIECIE

Zgodnie z ustawą z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej  
finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. 
zm.) technologią medyczną są: leki, urządzenia, procedury diagnostyczne 
i terapeutyczne stosowane w określonych wskazaniach, a także organizacyj-
ne systemy wspomagające, w obrębie których wykonywane są świadczenia 
zdrowotne.
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Na potrzeby badania ankietowego technologie medyczne zostały podzielo-
ne na trzy grupy: procedury diagnostyczne, procedury terapeutyczne oraz 
organizacyjne systemy wspomagające udzielanie świadczeń.
Pytania ankietowe zostały podzielone na pięć grup: 
1. pytania dotyczące innowacyjnych technologii medycznych wyłącznie 

w obszarze procedur diagnostycznych;
2. pytania dotyczące innowacyjnych technologii medycznych wyłącznie 

w obszarze procedur terapeutycznych;
3. pytania dotyczące innowacyjnych technologii medycznych wyłącz-

nie w obszarze organizacyjnych systemów wspomagających udzielanie 
świadczeń;

4. pytania dotyczące innowacyjnych technologii medycznych we wszyst-
kich ww. obszarach;

5. dane kontaktowe osoby wypełniającej ankietę i zatwierdzającej ankietę.

V. PYTANIA ANKIETOWE

Dane adresowe szpitala: 
nazwa szpitala; miasto; kod; ulica, nr

1. Czy według Pana/Pani wdrażanie innowacyjnej technologii medycz-
nej można zdefiniować jako: [jedna odpowiedź do wyboru]
• wprowadzanie nowych technologii medycznych lub zasadniczo 

zmienionych sposobów organizacji udzielania świadczeń, skutkujące 
lepszą dostępnością i jakością świadczeń zdrowotnych 

• opracowywanie nowych technologii medycznych lub ulepszanie 
technologii istniejących w celu rozwiązania problemu zdrowotnego, 
zwiększenia wydajności świadczonych usług, dotarcia do nowych 
grup pacjentów, zwiększenia efektywności wydatkowania środków 
publicznych 

• inne – proszę podać własną definicję innowacji w polu „Komentarz” 
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2. Czy według Pana / Pani innowacyjna technologia medyczna to:
 [jedna lub więcej odpowiedzi do wyboru] 

• technologia nowa lub znacząco udoskonalona, która po raz pierwszy 
została zastosowana w danym szpitalu 

• technologia nowa lub znacząco udoskonalona, która po raz pierwszy 
została zastosowana na rynku krajowym 

• technologia nowa lub znacząco udoskonalona, która po raz pierwszy 
została zastosowana na rynku zagranicznym 

• inne: 

VI. INNOWACJE W OBSZARZE PROCEDUR DIAGNOSTYCZNYCH

Pytania w tej części ankiety dotyczą wdrażania nowych lub zasadniczo zmie-
nionych (ulepszonych) technologii medycznych w obszarze procedur diagno-
stycznych.

3. Czy w szpitalu wdrażane są innowacyjne technologie medyczne 
w obszarze procedur diagnostycznych? [jedna odpowiedź do wyboru]
• Tak (UWAGA: po udzieleniu odpowiedzi TAK wyświetlą się pytania 

nr 4–10)
• Nie (UWAGA: po udzieleniu odpowiedzi NIE wyświetli się pytanie 

nr 10a)

4. Kto wnioskuje o wdrożenie innowacyjnych technologii medycznych 
w obszarze procedur diagnostycznych? [jedna lub więcej odpowiedzi 
do wyboru]
• pracownik szpitala – proszę wskazać stanowisko służbowe 
• organ założycielski 
• firma zewnętrzna 
• inne, proszę wymienić jakie:

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „pracownik szpitala” oraz „inne, pro-
szę wymienić jakie” należy uzupełnić pole wyświetlone obok odpowiedzi. 
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W przypadku pozostałych odpowiedzi wyświetlone pole może pozostać nie-
uzupełnione.

5. Kto rozpatruje wnioski o wdrożenie innowacyjnych technologii me-
dycznych w obszarze procedur diagnostycznych? [jedna lub więcej 
odpowiedzi do wyboru]
• komórka organizacyjna, która zajmuje się rozpatrywaniem wniosków 

o wdrożenie innowacji 
• różne komórki organizacyjne – proszę wymienić jakie 
• dyrektor szpitala 
• inne, proszę wymienić jakie: 

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „różne komórki organizacyjne” oraz 
„inne, proszę wymienić jakie” należy uzupełnić pole wyświetlone obok odpo-
wiedzi. W przypadku pozostałych odpowiedzi wyświetlone pole może pozo-
stać nieuzupełnione lub można wpisać w nim komentarz.

6. Kto ostatecznie podejmuje decyzję o wdrożeniu lub odrzuceniu inno- 
wacyjnych technologii medycznych w obszarze procedur diagno-
stycznych? [jedna lub więcej odpowiedzi do wyboru]
• dyrektor szpitala 
• zespół powołany specjalnie w tym celu 
• organ założycielski 
• inne – proszę wymienić jakie: 

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „inne, proszę wymienić jakie” należy 
uzupełnić pole wyświetlone obok odpowiedzi. W przypadku pozostałych od-
powiedzi wyświetlone pole może pozostać nieuzupełnione.

7. Czy w szpitalu opracowano wzór wniosku o wdrożenie innowacyj-
nych technologii medycznych w obszarze procedur diagnostycznych?

 [jedna odpowiedź do wyboru]
• Tak 
• Nie 
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8. Czy w szpitalu opracowano sformalizowaną ścieżkę rozpatrywania 
wniosku o wdrożenie innowacyjnych technologii medycznych w ob-
szarze procedur diagnostycznych? [jedna odpowiedź do wyboru]
• Tak – wprowadzono regulację wewnętrzną, zgodnie z którą jest pro-

cedowany wniosek o wdrożenie innowacji 
• Nie – rozpatrywanie wniosku o innowację nie zostało uregulowane 

9. Jakie są źródła finansowania innowacyjnych technologii medycznych 
w obszarze procedur diagnostycznych? [jedna lub więcej odpowiedzi 
do wyboru]
• środki własne 
• środki pozyskane w ramach realizacji projektów Unii Europejskiej / 

EOG 
• środki przekazane przez samorząd terytorialny 
• granty badawcze 
• inne – jakie: 

W przypadku wyboru odpowiedzi: „inne – jakie” należy w komentarzu  
wymienić rodzaj środków.

10. Proszę wymienić innowacyjne technologie medyczne w obszarze pro-
cedur diagnostycznych, które były rozpatrywane w szpitalu w okresie 
ostatnich pięciu lat. [pytanie otwarte]

10a. Z jakiego powodu w szpitalu nie wdraża się innowacyjnych techno-
logii medycznych w obszarze procedur diagnostycznych? [jedna lub 
wiele odpowiedzi do wyboru] 

• nie zaistniała potrzeba wdrażania innowacji w tym obszarze 
• brak środków finansowych 
• brak zasobów kadrowych 
• brak wiedzy o sposobie wdrażania innowacji 
• brak wiedzy o innowacjach, które można wdrożyć 
• występowanie barier legislacyjnych 
• inne, proszę wymienić jakie: 

Załączniki



72 73

Wprowadzanie innowacyjnych technologii medycznych w polskich szpitalach – wyniki badań

W przypadku wyboru odpowiedzi „inne, proszę wymienić jakie” należy wy-
pełnić pole komentarza. 

VII. INNOWACJE W OBSZARZE PROCEDUR TERAPEUTYCZNYCH

Pytania w tej części ankiety dotyczą wdrażania nowych lub zasadniczo zmie-
nionych (ulepszonych) technologii medycznych w obszarze procedur terapeu-
tycznych.

11. Czy w szpitalu wdrażane są innowacyjne technologie medyczne 
w obszarze procedur terapeutycznych? [jedna odpowiedź do wyboru]
• Tak (UWAGA: po udzieleniu odpowiedzi TAK wyświetlą się pytania 

nr 12–18)
• Nie (UWAGA: po udzieleniu odpowiedzi NIE wyświetli się pytanie 

nr 18a)

12. Kto wnioskuje o wdrożenie innowacyjnych technologii medycznych 
w obszarze procedur terapeutycznych? [jedna lub więcej odpowiedzi 
do wyboru]
• pracownik szpitala – proszę wskazać stanowisko służbowe 
• organ założycielski 
• firma zewnętrzna 
• inne, proszę wymienić jakie: 

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „pracownik szpitala” oraz „inne, pro-
szę wymienić jakie” należy uzupełnić pole wyświetlone obok odpowiedzi. 
W przypadku pozostałych odpowiedzi wyświetlone pole może pozostać nie-
uzupełnione.

13. Kto rozpatruje wnioski o wdrożenie innowacyjnych technologii me-
dycznych w obszarze procedur terapeutycznych? [jedna lub więcej 
odpowiedzi do wyboru]
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• komórka organizacyjna, która zajmuje się rozpatrywaniem wniosków 
o wdrożenie innowacji 

• różne komórki organizacyjne – proszę wymienić jakie: 
• dyrektor szpitala 
• inne, proszę wymienić jakie: 

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „różne komórki organizacyjne” oraz 
„inne, proszę wymienić jakie” należy uzupełnić pole wyświetlone obok odpo-
wiedzi. W przypadku pozostałych odpowiedzi wyświetlone pole może pozo-
stać nieuzupełnione lub można wpisać w nim komentarz.

14. Kto ostatecznie podejmuje decyzję o wdrożeniu lub odrzuceniu inno- 
wacyjnych technologii medycznych w obszarze procedur terapeu-
tycznych? [jedna lub więcej odpowiedzi do wyboru]
• dyrektor szpitala 
• zespół powołany specjalnie w tym celu 
• organ założycielski 
• inne – proszę wymienić jakie: 

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „inne, proszę wymienić jakie” należy 
uzupełnić pole wyświetlone obok odpowiedzi. W przypadku pozostałych od-
powiedzi wyświetlone pole może pozostać nieuzupełnione.

15. Czy w szpitalu opracowano wzór wniosku o wdrożenie innowacyj-
nych technologii medycznych w obszarze procedur terapeutycznych? 
[jedna odpowiedź do wyboru]
• Tak 
• Nie 

16. Czy w szpitalu opracowano sformalizowaną ścieżkę rozpatrywania 
wniosku o wdrożenie innowacyjnych technologii medycznych w ob-
szarze procedur terapeutycznych? [jedna odpowiedź do wyboru]
• Tak – wprowadzono regulację wewnętrzną, zgodnie z którą jest pro-

cedowany wniosek o wdrożenie innowacji 
• Nie – rozpatrywanie wniosku o innowację nie zostało uregulowane 
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17. Jakie są źródła finansowania innowacyjnych technologii medycznych 
w obszarze procedur terapeutycznych? [jedna lub więcej odpowiedzi 
do wyboru]
• środki własne 
• środki pozyskane w ramach realizacji projektów Unii Europejskiej / 

EOG 
• środki przekazane przez samorząd terytorialny 
• granty badawcze 
• inne – jakie: 

W przypadku wyboru odpowiedzi: „inne – jakie” należy w komentarzu wy-
mienić rodzaj środków.

18. Proszę wymienić innowacyjne procedury terapeutyczne, które były roz-
patrywane w szpitalu w okresie ostatnich pięciu lat [pytanie otwarte]

18a. Z jakiego powodu w szpitalu nie wdraża się innowacyjnych techno-
logii medycznych w obszarze procedur terapeutycznych? [jedna lub 
wiele odpowiedzi do wyboru] 

• nie zaistniała potrzeba wdrażania innowacji w tym obszarze 
• brak środków finansowych 
• brak zasobów kadrowych 
• brak wiedzy o sposobie wdrażania innowacji 
• brak wiedzy o innowacjach, które można wdrożyć 
• występowanie barier legislacyjnych 
• inne, proszę wymienić jakie: 

W przypadku wyboru odpowiedzi „inne, proszę wymienić jakie” należy wy-
pełnić pole komentarza. 
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VIII. INNOWACJE W OBSZARZE ORGANIZACYJNYCH 
SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

Pytania w tej części ankiety dotyczą wdrażania nowych lub zasadniczo zmie-
nionych (ulepszonych) technologii medycznych w obszarze organizacyjnych 
systemów wspomagających udzielanie świadczeń.

19. Czy w szpitalu wdrażane są innowacyjne technologie medyczne 
w obszarze organizacyjnych systemów wspomagających udzielanie 
świadczeń? [jedna odpowiedź do wyboru]
• Tak (UWAGA: po udzieleniu odpowiedzi TAK wyświetlą się pytania 

nr 20–26)
• Nie (UWAGA: po udzieleniu odpowiedzi NIE wyświetli się pytanie 

nr 26a)

20. Kto wnioskuje o wdrożenie innowacyjnych technologii medycznych 
w obszarze organizacyjnych systemów wspomagających udzielanie 
świadczeń? [jedna lub więcej odpowiedzi do wyboru]
• pracownik szpitala – proszę wskazać stanowisko służbowe 
• organ założycielski 
• firma zewnętrzna 
• inne, proszę wymienić jakie: 

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „pracownik szpitala” oraz „inne, pro-
szę wymienić jakie” należy uzupełnić pole wyświetlone obok odpowiedzi. 
W przypadku pozostałych odpowiedzi wyświetlone pole może pozostać nie-
uzupełnione.

21. Kto rozpatruje wnioski o wdrożenie innowacyjnych technologii me-
dycznych w obszarze organizacyjnych systemów wspomagających 
udzielanie świadczeń? [jedna lub więcej odpowiedzi do wyboru]
• komórka organizacyjna, która zajmuje się rozpatrywaniem wniosków 

o wdrożenie innowacji 
• różne komórki organizacyjne – proszę wymienić jakie 
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• dyrektor szpitala 
• inne, proszę wymienić jakie: 

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „różne komórki organizacyjne” oraz 
„inne, proszę wymienić jakie” należy uzupełnić pole wyświetlone obok odpo-
wiedzi. W przypadku pozostałych odpowiedzi wyświetlone pole może pozo-
stać nieuzupełnione lub można wpisać w nim komentarz.

22. Kto ostatecznie podejmuje decyzję o wdrożeniu lub odrzuceniu in-
nowacyjnych technologii medycznych w obszarze organizacyjnych 
systemów wspomagających udzielanie świadczeń? [jedna lub więcej 
odpowiedzi do wyboru]
• dyrektor szpitala
• zespół powołany specjalnie w tym celu
• organ założycielski
• inne – proszę wymienić jakie: 

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „inne, proszę wymienić jakie” należy 
uzupełnić pole wyświetlone obok odpowiedzi. W przypadku pozostałych od-
powiedzi wyświetlone pole może pozostać nieuzupełnione.

23. Czy w szpitalu opracowano wzór wniosku o wdrożenie innowacyj-
nych technologii medycznych w obszarze organizacyjnych systemów 
wspomagających udzielanie świadczeń? [jedna odpowiedź do wyboru]
• Tak 
• Nie 

24. Czy w szpitalu opracowano sformalizowaną ścieżkę rozpatrywa-
nia wniosku o wdrożenie innowacyjnych technologii medycznych 
w obszarze organizacyjnych systemów wspomagających udzielanie 
świadczeń? [jedna odpowiedź do wyboru]
• Tak – wprowadzono regulację wewnętrzną, zgodnie z którą jest pro-

cedowany wniosek o wdrożenie innowacji 
• Nie – rozpatrywanie wniosku o innowację nie zostało uregulowane 
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25. Jakie są źródła finansowania innowacyjnych technologii medycz-
nych w obszarze organizacyjnych systemów wspomagających udzie-
lanie świadczeń? [jedna lub więcej odpowiedzi do wyboru]
• środki własne 
• środki pozyskane w ramach realizacji projektów Unii Europejskiej / 

EOG 
• środki przekazane przez samorząd terytorialny 
• granty badawcze
• inne – jakie: 

W przypadku wyboru odpowiedzi: „inne – jakie” należy w komentarzu wy-
mienić rodzaj środków.

26. Proszę wymienić innowacyjne technologie medyczne w obszarze 
organizacyjnych systemów wspomagających udzielanie świadczeń, 
które były rozpatrywane w szpitalu w okresie ostatnich pięciu lat. 
[pytanie otwarte]

26a. Z jakiego powodu w szpitalu nie wdraża się innowacyjnych techno-
logii medycznych w obszarze organizacyjnych systemów wspomaga-
jących udzielanie świadczeń? [jedna lub wiele odpowiedzi do wyboru] 
• nie zaistniała potrzeba wdrażania innowacji w tym obszarze 
• brak środków finansowych 
• brak zasobów kadrowych 
• brak wiedzy o sposobie wdrażania innowacji 
• brak wiedzy o innowacjach, które można wdrożyć 
• występowanie barier legislacyjnych 
• inne, proszę wymienić jakie: 

W przypadku wyboru odpowiedzi „inne, proszę wymienić jakie” należy wy-
pełnić pole komentarza. 
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IX. WDRAŻANIE INNOWACYJNYCH 
TECHNOLOGII MEDYCZNYCH – CZĘŚĆ WSPÓLNA
 
Pytania w tej części ankiety dotyczą wdrażania nowych lub zasadniczo zmie-
nionych (ulepszonych) technologii medycznych w obszarze procedur diagno-
stycznych, terapeutycznych oraz organizacyjnych systemów wspomagających 
udzielanie świadczeń. 

27. Czy przy ocenie innowacyjnych technologii medycznych szpital kon-
sultuje się z: [jedna lub więcej odpowiedzi do wyboru]
• Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 
• Narodowym Funduszem Zdrowia 
• Ministerstwem Zdrowia 
• Agencją Badań Medycznych 
• stowarzyszeniami i organizacjami zrzeszającymi pacjentów 
• producentami technologii medycznych (np. sprzętu medycznego,  

leków) lub organizacjami zrzeszającymi producentów 
• towarzystwami naukowymi 
• izbami zrzeszającymi zawody medyczne 
• konsultantami wojewódzkimi 
• konsultantami krajowymi 
• innymi szpitalami
• inne: 
• nie dotyczy – szpital nie prowadzi konsultacji

28. Czy przy ocenie innowacyjnych technologii medycznych szpital ana-
lizuje: [jedna lub więcej odpowiedzi do wyboru]
• czy innowacja została wdrożona w innych szpitalach w Polsce 
• czy innowacja została wdrożona w innych krajach 
• jaki będzie skutek finansowy wdrożenia innowacji 
• jaki będzie sposób finansowania wdrożonej innowacji 
• inne: 
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29. Czy powstaje raport z oceny wdrożonych innowacyjnych technologii 
medycznych? [jedna odpowiedź do wyboru]
• Tak 
• Nie 

30. Czy po wdrożeniu innowacyjnych technologii medycznych przepro-
wadza się ewaluację dotyczącą skutków ich wdrożenia? [jedna odpo-
wiedź do wyboru]
• Tak 
• Nie 

31. Uwagi do ankiety: [pytanie otwarte]

X. DANE KONTAKTOWE

32. Dane kontaktowe osoby wypełniającej ankietę (imię, nazwisko, stano-
wisko służbowe, telefon kontaktowy, adres e-mail)

33. Dane osoby zatwierdzającej ankietę (dane dyrektora szpitala lub osoby 
upoważnionej przez dyrektora szpitala)

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe
Dziękujemy za udział w badaniu.

Załączniki
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Załącznik nr 3 

Lista innowacyjnych technologii medycznych 
wskazanych przez badane szpitale w podziale na obszary

ID szpitala

178

144

101

7

180

146

241

170

140

Innowacje w obszarze procedur diagnostycznych

Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny: Mikroskop, przystawka do barwienia nowotworów, 
do oznaczania guzów śródoperacyjnie, monitoring śródoperacyjny, endoskopowe operacje 
przysadki mózgowej, neuronawigacja w operacjach kręgosłupa O-arm, endowaskularne 
operacje naczyń mózgowych, angiograf sala hybrydowa. Blok Chirurgii Naczyniowej 
Kliniczny Oddział Onkologii Ginekologicznej: Laparoskopowe leczenie endometriozy 
i nowotworów w technologii 3D, ocena narządu płciowego w obrazowaniu – ultrasonograf 
ginekologiczny 3D, 4D, morcelator histerologiczny w histeroskopii zabiegowej 
Klinika Kardiologii: stymulacja nerwów płucno-sercowych 
Kliniczny Oddział Okulistyczny: System Callisto EYE, angio OCT 
Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych: Kapilaroskop, mikroskop stereoskopowy 
i tor wizyjny do kapilaroskopu, spirometr z modułem dyfuzji

PETMR

Trombektomia mechaniczna, tromboliza, tk serca

System informatyczny integrujący proces koordynacji kompleksowej opieki onkologicznej 
na poziomie województwa

Diagnostyka zaburzeń przepływu chłonki, nowe technologie poszerzonego profilu badania 
alergenów opartego na nanotechnologiach

Badanie diagnostyczne radioizotopowe przy użyciu aparatu PET/TK, mikrobiologiczna 
diagnostyka genetyczna, zaawansowane technologie diagnostyki endoskopowej w zakresie 
dróg żółciowych i trzustki, cholangiopankreatoskopia z użyciem systemu SpyGlass, biopsje 
gruboigłowe wspomagane próżnią pod kontrolą aparatu USG, biopsje pod kontrolą tomografii 
komputerowej, optyczna koherenta tomografia komputerowa, diagnostyka molekularna 
i cytogenetyczna

Badanie radioizotopowe

Badania genetyczne w chorobach onkologicznych, badania genetyczne w rzadkich wadach 
wrodzonych metabolizmu u noworodków i niemowląt

Przygotowanie wysoko immunizowanych pacjentów do przeszczepienia nerki (Pracownia 
HLA), wizualizacja trójwymiarowa tętniaków aorty brzusznej
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149

226

179

21

189

188

127

1. Rozwój zaawansowanych technik obrazowania echokardiograficznego w wadach  
strukturalnych serca

2. Wprowadzenie nowoczesnego obrazowania w ultrasonografii wewnątrzwieńcowej  
o jakości HD 

3. Zaawansowana diagnostyka ultrasonograficzna z użyciem innowacyjnych technik,  
tj. elastografii, STIC, indeksów waskularyzacji 3D

4. Diagnostyka autofluorescencyjna w zaawansowanych nowotworach oskrzeli i opłucnej
5. Realizacja grantu dotyczącego diagnostyki i opieki nad chorymi z alzheimerem i innymi 

schorzeniami powodującymi zaburzenia pamięci 
6. Zabiegi rezonansu magnetycznego w pozycji stojącej
7. Zakup gammakamery do badań izotopowych
8. Zakup rezonansu magnetycznego oraz tomografu komputerowego 256-rzędowego  

do wykonywania specjalistycznej diagnostyki obrazowej
9. EBUS ultrasonografia
10. CBNA biopsja

Biometr optyczny + IOL Kalkulacje

Zakup aparatu FeNo do pomiaru tlenku azotu w wydychanym powietrzu, planowany zakup 
analizatora parametrów krytycznych

Urządzenie do obrazowania piersi metodą fuzji obrazu USG i mammografii, urządzenie 
do wczesnego wykrywania zmian piersi metodą termografii, urządzenie do diagnostyki 
genetycznej metodą NGS, oprogramowanie do automatycznej analizy wyników nadania 
polisomnograficznego (typu AI), oprogramowanie do automatycznej analizy obrazów 
histopatologicznych (typu AI)

Angio OCT+ AF

Technika biopsji przezoskrzelowej pod kontrolą USG

Operacyjne uwidacznianie guzów mózgu za pomocą 5 ALA, śródoperacyjne NMR, śród-
operacyjne CT, dwuenergetyczna tomografia komputerowa (DECT), elastografia rezonansu 
medycznego (MRE), ultasonografia kontrastowa (CEUS), wdrożenie metody RealTime PCR, 
wdrożenie metody izotermicznej aplifikacji materiału genetycznego (LAMP), wdrożenie 
metody spektometrii mas z desorpcją / jonizacją laserową wspomaganą użyciem matrycy 
i z analizą czasu przelotu (MALDITOF MS), wdrożenie metody ELFA z użyciem analizatora 
Vidas, wdrożenie podłoży chromogennych, wdrożenie testu Carba NP , automatyczne 
barwienie preparatów mikroskopowych metodą Grama, badanie lekowrażliwości bakterii 
metodą automatyczną z użyciem systemów Phoenix ProMIC, Phoenix M50 i Bactec FX, 
wprowadzenie nowych testów do wykrywania bezpośrednio w materiale klinicznym lub 
w hodowli antygenów wybranych drobnoustrojów, np. rotawirusów, adenowirusów, A i B 
Clostridioides, Aspergillus SPP., Candida SPP., Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium, 
automatyzacja badań immunohematologicznych z zastosowaniem analizatora Wadiana 
i Erytra Eflexis, manometria anorektalna wysokiej rozdzielczości, badania diagnostyczne 
z zastosowaniem wieży endoskopowej i zestawu do endoskopii kapsułowej, półilościowa ocena 
przeciwciał przeciwko desmogleinie 1 i 3, BP 180 i 230, enwopalakinie oraz kolagenowi VII 
za pomocą metody ELISA, badania diagnostyczne w chorobach oczu z zastosowaniem 
mikroskopu operacyjnego Zeiss Lumera 700, biometru optycznego Lenstar i DRI OCT Topcon, 
wprowadzenie do panelu badań wysokoczułej troponiny I (Abbott Architect hscTnl, analizator 
biochemicznoimmunochemiczny Alinity)
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Procedury diagnostyczne w obszarze biologii molekularnej

Możliwość wykonywania dotąd nieanalizowanych zmian w materiale genetycznym u dzieci 
z ostrą białaczką szpikową pod kątem wykrycia / oznaczenia wartości prognostycznej nowych 
podtypów białaczek, aparatura NGS typowanie antygenów zgodności tkankowej do celów 
transplantacji narządowych i komórek hematopoetycznych metodą sekwencjonowania, 
oznaczenie w surowicach biorców narządowych przeciwciał antyHLA na platformie LUMINEX

1) Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej: automatyzacja badania ogólnego moczu, ocena funkcji 
płytek krwi

2) Zakład Mikrobiologii: aparat do identyfikacji badań metodą spektrometrii MAS
3) Zakład Diagnostyki Obrazowej: wprowadzenie wieloenergetycznych badań TK

Unowocześnienie linii testów laboratoryjnych, zakupu sprzętu diagnostycznego (radiologia, 
kardiologia, dermatologia), zakupy sprzętu diagnostycznego, bank tkanek i komórek, 
procedura diagnostyki bólu, diagnostyka raka piersi, raka prostaty, diagnostyka genetyczna 
chorób rzadkich, diagnostyka hipercholesterolemii, diagnostyka niedrożności tętnic 
domózgowych i mózgowych, diagnostyka niepłodności

Diagnostyka molekularna, diagnostyka genetyczna, diagnostyka patomorfologiczna

Otwarcie Pracowni Badań Molekularnych w Zakładzie Patomorfologii, rozszerzenie panelu 
diagnostyki bakteriologicznej o badania genetyczne w Laboratorium Bakteriologicznym, 
biopsje nerek, biopsje mammotoniczne zmian ogniskowych piersi w Zakładzie Radiologii, 
scyntygraficzna lokalizacja węzła wartowniczego, stosowanie metody Roll do lokalizacji 
nowotworów piersi, scyntygrafia receptorowa(SRS) z użyciem Tc-Tektrotydu w Zakładzie 
Medycyny Nuklearnej, ewolucja sOCT do angio OCT w diagnostyce chorób oczu, poszerzona 
diagnostyka szpiczaka, algorytm Roma przy diagnostyce raka jajnika, badanie diagnostyczne 
nasienia wg zaleceń WHO, prążki oligoklonalne w płynie mózgowordzeniowym w diagnostyce 
stwardnienia rozsianego

Zieleń indocyjaninowa

Zakup systemów do planowania leczenia w radioterapii, wideobronchoskopu, gamma kamery 
SPECT-CT, darowizna z WOŚP tomografu komputerowego, modernizacja Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego.

Nowe zakresy badań laboratoryjnych, stosowanie ultrasonografii wewnątrznaczyniowej 
i wewnątrzoskrzelowej, bodypletyzmografia, polisomnografia

Między innymi EBUS, EUS, diagnostyka mikrobiologiczna, RM

238

185

177

89

242

15

183

184

233

164
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Innowacje w obszarze procedur terapeutycznych

Programy lekowe: prowadzenie badań klinicznych produktów leczniczych i wyrobów 
medycznych 
Klinika Kardiologii: stymulator nerwu przeponowego u osób z centralnym bezdechem 
sennym/ niewydolnością serca, stymulacja nerwów płucno-sercowych 
Kliniczny Oddział Okulistyczny: wszczep implantu XENA, leczenie jaskry 
Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii: zabiegi endowaskularne 
różnoobszarowe

Niskoprofilowa, samorozprężalna zastawka aortalna, stent wieńcowy biodegradowalny, balon 
powlekany lekiem

Innowacyjny zabieg PIPAC, procedury z zakresu radioterapii: radioterapia śródoperacyjna 
(IORT), radioterapia piersi na głębokim wdechu (BIBH), radioterapia stereotaktyczna guzów 
trzustki; zabiegi technikami małoinwazyjnymi w torakochirurgii

Walwuloplastyka, implantacja rozrusznika MICRA TPF, angiografia z rotablacją i mikrocew-
nik, angiografia z cewnikiem OCT, operacje bariatryczne, resekcja tarczycy pod nadzorem 
nawigacji, stymulator nerwu błędnego, embolizacje z zastosowaniem stentów rozprężalnych 
(flow diverter), trombektomia mechaniczna, tromboliza, zabiegi urologiczne RIRS, techniki 
mikrochirurgiczne przy zabiegach chirurgii plastycznej, zabiegi drenażu limfatycznego

Pilotaż krajowej sieci onkologicznej monitorowanie realizacji ścieżek diagnostycznych 
i terapeutycznych pacjentów

Przeznaczyniowe zamykanie malformacji naczyniowych w krążeniu mózgowym 
u noworodków i niemowląt, implantacja biodegradowalnych stentów do dróg oddechowych 
u niemowląt, przeznaczyniowe interwencje w krążeniu wątrobowym i limfatycznym

Ablacja RF „wysokiej gęstości” w niewydolności serca, całkowicie wszczepialne urządzenia 
do wspomagania funkcji lewej komory (LVAD), przezcewnikowa naprawa zastawki mitralnej, 
całkowicie podskórny defibrylator (SICD), stymulator bezelektrodowy

Endosonograficzne procedury terapeutyczne w zakresie dróg żółciowych, RFA ablacja falami 
radiowymi zmian nowotworowych trzustki, radioterapia stereotaktyczna i dynamiczna IMRT, 
VMAT

ESWL, witrektomia, radioembolizacja, LIGAMYS

Leczenie endoskopowe wczesnych nowotworów przewodu pokarmowego (np. dyssekcje 
podśluzówkowe), procedury implantacji stymulatorów OUN

Leczenie tętniaków aorty brzusznej metodą T-branch, drukowanie 3D modeli stentgraftów 
naczyniowych, drukowanie 3D modeli guzów nerek celem przygotowania najoptymalniejszej 
metody operacji

1. Hybrydowa sala operacyjna
2. Zastosowanie macierzy zewnątrzkomórkowej CorMatrix do korekcji ubytków tkankowych
3. Małoinwazyjne przezskórne wszczepienie zastawki aortalnej serca oraz małoinwazyjna 

implantacja zastawki mitralnej (TAVI)

ID szpitala

178

228

144

101

7

180

148

146

241

170

140

149
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4. Zabiegi ablacji z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego 3D
5. Opanowanie techniki naprawy niedomykalności zastawki mitralnej z użyciem systemu  

MitraClip (jedyny ośrodek na wschód od Wisły; najszybciej rozwijający się ośrodek w PL)  
– 10 zabiegów od 10/2018. W 2019 zaplanowano 15 tego typu zabiegów w ramach kontraktu 
z NFZ

6. Wprowadzenie do standardu Pracowni Hemodynamiki zaawansowanych technik nakłucia  
przegrody m. przedsionkowej

7. Rozszerzenie palety zabiegów strukturalnych o nowe techniki (MitraClip, Watchman – 
uszko lewego przedsionka) i kontynuacja dotychczasowych (TAVI, ASD)

8. Pracownia Elektrofizjologii i Stymulacji Serca jako jedyna w makroregionie lubelskim 
wykonuje pełne spektrum zabiegów z zakresu elektroterapii serca: badania elektrofizjolo-
giczne, ablacja zaburzeń rytmu serca metodą klasyczną (napadowy częstoskurcz węzłowy, 
zespół WPW, trzepotanie przedsionków, ablacja łącza AV), ablacja z wykorzystaniem  
trójwymiarowych systemów elektroanatomicznych CARTO oraz EnSite (komorowe  
zaburzenia rytmu serca, w tym burze elektryczne), ablacja migotania przedsionków,  
ektopowe arytmie przedsionkowe (częstoskurcz przedsionkowy)

9. Jako jedni z pierwszych w Polsce rozpoczęliśmy wykonywanie ablacji: migotania przed-
sionków techniką phasedRF, zabiegi krioablacji balonowej migotania przedsionków,  
zabiegi bez użycia skopii rentgenowskiej oparte wyłącznie na trójwymiarowej nawigacji 
elektroanatomicznej, zabiegi z wykorzystaniem mapowania o dużej rozdzielczości  
(CARTO Confidense/Pentaray oraz Ensite Precision/HDgrid), zabiegi z zastosowaniem 
aplikacji wysokoenergetycznych (HP/SD)

10. System kompleksowego leczenia chorych na zapalne choroby stawów (w tym leczenie lekami  
biologicznymi) i układowe choroby tkanki łącznej (szczególnie tocznia rumieniowatego  
układowego, zespołu antyfosfolipidowego, twardziny układowej, zespołu Sjögrena  
i układowych zapaleń naczyń)

11. Innowacyjne leki biologiczne w programach lekowych:
a) reumatoidalne zapalenie stawów: inhibitory TNF (infliksymab, etanercept, certolizu-

mab, golimumab, adalimumab), bloker Il6 (tocilizumab), lek blokujący CD20  
(rytuksymab)

b) zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa inhibitory TNF (infliksymab, etanercept,  
certolizumab, golimumab, adalimumab)

c) łuszczycowe zapalenie stawów, inhibitory TNF (infliksymab, etanercept)
12. ECCOR pozaustrojowe usuwanie dwutlenku węgla jako technika leczenia niewydolności  

oddechowej
13. MARS technika pozaustrojowego oczyszczania krwi u chorych z ciężką niewydolnością 

wątroby
14. Infiltracja ran pooperacyjnych przy pomocy cewników i pomp elastomerowych w celu 

leczenia przeciwbólowego w okresie pooperacyjnym
15. Łóżko do wczesnej rehabilitacji
16. Pomiar ciśnienia śródbrzusznego
17. Wdrażanie nowych protokołów leczenia patologii ginekologicznych u młodocianych  

pacjentek w zakresie: 
–  wad wrodzonych narządów płciowych 
– pediatrycznej onkologii ginekologicznej 
– zespołów hyperandrogenicznych 
– zaburzeń cyklu miesiączkowego (np. menorrhagia juvenilis)

149
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18. Embolizacja tętnic macicznych w leczeniu objawowych mięśniaków macicy jako procedura 
nadal uważana za doświadczalną

19. Farmakoterapia mięśniaków macicy, wdrażanie nowych protokołów leczniczych u kobiet  
z objawowymi mięśniakami macicy

20. Okluzja naczyń żylnych miednicy mniejszej
21. Selektywna histerosalpingografia (sHSH), procedura stosowana w medycynie rozrodu jako  

alternatywna metoda dla niepłodnych kobiet ze zdiagnozowaną obustronną niedrożnością  
jajowodów w odcinku bliższym

22. Nowe techniki endoskopowej chirurgii ginekologicznej (laparoskopia, histeroskopia)
23. Klinika jako jedna z nielicznych w Polsce wykonuje jednoczasowe, obustronne wideotora-

koskopowe sympatektomie piersiowe w leczeniu nadpotliwości
24. Zabiegi plastyczne wad wrodzonych klatki piersiowej wykonywane metodą Nussa i Ravitza
25. Terapia fotodynamiczna w zaawansowanych nowotworach oskrzeli i opłucnej
26. Zabiegi pleuropneumonektomii połączone z protezowaniem przepony oraz osierdzia  

w leczeniu mesotheliomy
27. Stworzenie koncepcji robota asystującego dla pacjentów z łagodnymi zaburzeniami pamięci 

i chorobą Alzheimera. Jest to najbardziej zaawansowane technologicznie urządzenie w skali 
europejskiej i unikatowe w dziedzinie zaburzeń otępiennych

28. Stworzenie nowatorskiego systemu opieki nad pacjentem z udarem niedokrwiennym  
mózgu celem zwiększenia dostępności do skutecznego leczenia przyczynowego

29. Leczenie wewnątrznaczyniowe udaru niedokrwiennego mózgu (trombektomii), największa 
liczba pacjentów leczonych w ten sposób w jednym ośrodku w Polsce

30. Implantacja balona „in space” do przestrzeni podbarkowej
31. Podawanie komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej do chorych stawów i monitoring 

efektów leczenia
32. Wszczepianie stymulatorów nerwu błędnego przy padaczce
33. Wszczepianie stymulatorów dwukanałowych w chorobach Parkinsona
34. Terapia NanoTherm nowotworów mózgu
35. Program lekowy samoistne leczenia raka płuc
36. Leczenie astmy oskrzelowej
37. immunoterapia raka płuc niwolumabem i atezolizumabem

Operacje p. jaskrowe MIGS (XEN), soczewki premium w operacji zaćmy: wieloogniskowe, 
toryczne, do leczenia AMD Sharioth, chemoembolizacja zmian nowotworowych wątroby, 
leczenie endowaskulerne chorób tętnic i żył obwodowych, naczyń trzewnych, tętnic szyjnych 
oraz implantacja stentgraftów aorty piersiowej i brzusznej, leczenie trombolityczne 
udarów niedokrwiennych mózgu w fazie ostrej, leczenie trombektomią mechaniczną udarów 
niedokrwiennych mózgu w fazie ostrej, leczenie endowaskularne tętniaków mózgu oraz mal-
formacji naczyniowych, usuwanie zbędnych i zakażonych elektrod metodą przezżylną (TLE),  
izolacja uszka lewego przedsionka, zamykanie ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej 
(PFO i ASD), zamykanie przecieków okołozastawkowych, przezskórna implantacja zastawki 
aortalnej (TAVI), udrożnienie przewlekle zamkniętych naczyń wieńcowych (CTO), rotablacja 
naczyń wieńcowych, leczenie objawowej niedrożności w zakresie dużych centralnych naczyń 
żylnych klatki piersiowej, usuwanie wrośniętych w struktury serca i dużych naczyń klatki 
piersiowej cewników dializacyjnych, portów naczyniowych i innych przyrządów endowasku-
larnych

Prowadzenie rehabilitacji z wykorzystaniem nowoczesnej technologii komputerowej 
w obszarach: rzeczywistość wirtualna, rzeczywistość rozszerzona

226

179
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Zabiegi chirurgiczne robotyczne, zabiegi trombektomii w leczeniu udarów ze wsparciem pro-
gramu do postprocessingu, zabiegi ginekologiczne typu „onkofertility", radioterapia protonowa 
guzów gałki ocznej, fototerapia pozaustrojowa, leki nabywane w trybie importu docelowego 
lub terapii niestandardowej, około 100 prowadzonych jednoczasowo badań klinicznych 
nowych leków (badania III lub II fazy)

Chirurgia robotowa, system oksygenacji pozaustrojowej

Laparoskopowa operacja bariatryczna, laparoskopowa operacja przepuklin, laparoskopowa 
operacja jelita grubego, witrektomia, laser zielony / żółty, terapia antyVEGF w cukrzycy / za-
krzepach, laparoskopowe operacje nowotworu układu moczowego, endoskopowe leczenie ka-
micy dróg moczowych, innowacyjne zabiegi ortopedyczne z wszczepieniem protez stawowych

Zestaw do przezskórnej naprawy zastawki aortalnej Mitra Clip, zastawki TAVI, nowa metoda 
lipotrypsji naczyniowej z pomocą balonu do litotrypsji ShockWave, zastawka biologiczna 
o podwyższonej trwałości oraz system do zamykania uszka lewego przedsionka, leczenie leka-
mi innowacyjnymi niefinansowanymi w ramach programów lekowych

Neuronawigacja, neuromonitoring, przeszczepy wątroby, wewnątrznaczyniowa trombektomia 
naczyń wewnątrzczaszkowych i przedmózgowych, wewnątrzwątrobowe zespolenie wrotno-
-systemowe (TIPS), przezskórna embolizacja żyły wrotnej (PVE), operacja mikrochirurgiczna 
żylaków powrózka nasiennego, plastyka korekcyjna twarzy po porażeniu n. twarzowego 
paskami powięzi, leczenie tętniaków wewnątrzczaszkowych przy pomocy stentów kierunko-
wych (flow diverters), operacja zaćmy z użyciem retraktorów lub pierścieni źrenicznych 
wszczepienie rogówki, wszczepienie protez hydraulicznych do ciał jamistych prącia, chirurgia 
mikrograficzna metodą Mohsa, podwójna operacja serca: założono pacjentowi 2 MitraClipy 
oraz wykonano przezskórne zamykanie uszka lewego przedsionka (2015 r. po raz pierwszy 
w Polsce), zastosowanie mikropompy osiowej (Impella) w celu mechanicznego wspomagania 
krążenia podczas przeprowadzania zabiegu angioplastyki wieńcowej bardzo wysokiego ryzyka 
(od 2014 r.), zastosowanie ciągłej terapii nerkozastępczej z użyciem systemu Prismaflex 
u pacjentów z ostrą niewydolnością nerek (od 2014 r.), obniżenie klasy zaleceń dla stosowania 
morfiny u pacjentów z zawałem serca (2017 r. opierając się na wynikach badań prof. Jacka 
Kubicy wraz zespołem, w aktualnych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicz-
nego), od 2016 r. uruchomienie jednej z najnowocześniejszych w Polsce Poradni Leczenia Ran 
Przewlekłych pod kierownictwem prof. Marii Szewczyk – konsultant krajowej w dziedzinie 
pielęgniarstwa chirurgicznego, wszczepienie najnowocześniejszego na rynku stentgraftu 
InCraft (2015 r. po raz pierwszy w Polsce), wszczepienie neuromodulatora pęcherza moczo-
wego (2015 r. operacja wykonana po raz drugi w Polsce), operacja rozległego nowotworu nerki 
z wrastającym naciekiem guza do żyły głównej dolnej, sięgającego do przedsionka serca 
(podczas jednej operacji otworzono jamę brzuszną, klatkę piersiową oraz osierdzie pacjenta; 
powołano do tego celu zespół lekarzy z dwóch klinik: Urologii oraz Kardiochirurgii (2016 r.), 
laparoskopowa adenomektomia usunięcia przerośniętego obszaru prostaty (gruczolaka), zabieg 
operacyjny anatomicznej resekcji płata dolnego płuca prawego metodą wyłącznie torakoskopo-
wą u 13-miesięcznej dziewczynki o wadze 10 kg (2014 r.), przeszczep krzyżowy nerek u dwóch 
małżeństw

Laparoskopy w obrazie 4D, operacje tarczycy z kontrolą neuromonitoringu podczas zabiegu, 
konsultacje z wideoendoskopią nosa, gardła, krtani, nowe techniki operacyjne w technikach 
rekonstrukcyjnych po zabiegach raka piersi (w tym zabiegów jednoczasowych), leczenie poje-
dynczych zmian w tarczycy skupioną wiązką fal ultradźwiękowych (HIFU)

21

33

189

188

127
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1. Operacja metodą Nikaidoh (translokacja aorty)
2. Rekonstrukcja łuku aorty z zastosowaniem nowego typu materiału 3D (wykorzystanie 

techniki inżynierii tkankowej)
3. Zabiegi kardiochirurgiczne i neurochirurgiczne z wykorzystaniem sali hybrydowej
4. Ratunkowy dostęp do technologii lekowej w schorzeniach: neuroblastoma, astma  

oskrzelowa, idiopatyczne zapalenie stawów, choroba Leśniowskiego-Crohna
5. Pokrywanie dużych ubytków skóry przy pomocy skóry powstałej z wyhodowanych  

komórek skóry własnej pacjenta

1) Oddział Neurochirurgii: endoskopowa discektomia
2) Oddział Kardiologii: przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej, przez- 

skórne zamykanie przecieków okołozastawkowych, przezskórne interwencje wysokiego 
ryzyka ze wspomaganiem krążenia, przezskórne interwencje wieńcowe bez kontrastu  
celem prewencji neuropatii pokontrastowej, fizjologiczna stymulacja z implantacją  
elektrody rozrusznika do pęczka Hisa, Koordynowana Opieka Specjalistyczna dla pacjenta  
po zawale mięśnia sercowego (KOSzawał)

3) OAiIT: wspomaganie serca lub płuc ECMO
4) Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej: procedury dotyczące zaopatrywania patologii 

aorty w różnych odcinkach metodą endowaskularną

Przeszczep płuc, przeszczep wątroby, przeszczep wysp trzustkowych, przeszczep rogówki, 
trombektomia mechaniczna, rekonstrukcje z wykorzystaniem drukarki 3D w zakresie 
chirurgii szczękowej i kardiologii dziecięcej. Organizacyjnie: powstawanie unitów / centrów 
narządowych

Cyber knife, daVinci

Endowaskularne leczenie udaru niedokrwiennego mózgu, operacje laparoskopowe jelita  
grubego, stabilizacja kręgosłupa szyjnego C1 / C2 metodą Harmsa, użycie implantów 
biologicznych

Rotablacja naczyń wieńcowych, pierwszy zabieg 2014 r., kraniotomia z wybudzeniem 
śródoperacyjnym, która minimalizuje ryzyko pooperacyjnych deficytów neurologicznych, 
pierwszy zabieg w 2014 r., trombektomia w udarze niedokrwiennym mózgu, pierwszy zabieg 
2015 r., zabieg przezskórnego nieoperacyjnego (małoinwazyjnego) zamknięcia uszka lewego 
przedsionka serca, pierwszy zabieg w 2016, krioablacja migotania przedsionków, pierwszy 
zabieg 2018 r., procedura profilaktycznej czasowej okluzji wewnątrznaczyniowej tętnic 
biodrowych wewnętrznych w prewencji krwotoków operacyjnych związanych z cięciem 
cesarskim i okołoporodowym wycięciem macicy w przebiegu ciąży powikłanej łożyskiem 
przodującym lub wrośniętym, z wykorzystaniem sali hybrydowej, pierwszy zabieg 2019 r.

Mikrochirurgia piersi, transplantacja szpiku

Zakup akceleratora liniowego, neuronawigacji, RTG z ramieniem C

1. Zastosowanie biowchłanialnych materiałów w urazach i zabiegach planowych
2. Wykorzystanie komórek macierzystych (MSC) w traumatologii
3. Stosowanie nowoczesnych technik miniinwazyjnych protezoplastyk stawów ułatwiających 

rehabilitację i jej efektywność
4. Zastosowanie nowej techniki leczenia pacjentów z napadowym migotaniem przedsionków 

metodą krioablacji

185
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5. Stosowanie nowych technik operacyjnych w zakresie chirurgii kręgosłupa
6. Implantacja totalnych protez stawu ramiennego, również tzw. odwróconych,  

we wskazaniach pourazowych
7. Jednoczasowe operacje kardiochirurgiczne i onkologiczne (usunięcie guzów nerki  

penetrujących do serca z zastosowaniem hipotermii)
8. Wprowadzenie do praktyki klinicznej różnych form protekcji ośrodkowego układu  

nerwowego (w tym głębokiej hipotermii selektywnej perfuzji naczyń mózgowych)  
podczas zabiegów w obrębie łuku aorty

9. Wdrożenie i wykonywanie zabiegów na bijącym sercu bez użycia krążenia pozaustrojo- 
wego (OffPump)

10. Wprowadzenie ministernotomii w operacjach wad zastawki aortalnej
11. Stosowanie terapii podciśnieniowej (VAC) w leczeniu trudno gojących się ran

Zaawansowane technologie kardiostymulatorów

Programy lekowe, np.: leczenie SM, wzw typu C, procedury terapeutyczne i zabiegowe, np. 
iniekcje doszklistkowe, przeszczep biotomu jelitowego, laparoskopowe operacje nowotworów 
jelita grubego, neuromonitoring podczas operacji tarczycy i ślinianek, operacje gruczołu 
krokowego z użyciem TULEPLaser, artroskopia stawu skokowego z rekonstrukcją więzadeł, 
plastyka ACL w przypadku częściowego uszkodzenia więzadła, operacje bariatryczne, operacje 
rekonstrukcji sutka

28

233

164

Innowacje w obszarze organizacyjnych systemów wspomagających udzielanie świadczeń

Platforma InSite, służąca m.in. do zintensyfikowania współpracy w zakresie badań klinicznych 
z firmami farmaceutycznymi, czego konsekwencją jest łatwiejszy i szybszy dostęp do najnow-
szych terapii, leków i technologii. Kliniczny Oddział Okulistyczny, system Forum – integracyj-
nych wyników angiografii fluoroscencyjnej, badanie OCT plamki, kwalifikacja do programu 
lekowego AMD

1) System „kolejkowicz" dla pacjentów Polikliniki Centrum
2) ProLaBIS, ProInfoHIS, systemy do przechowywania i wyświetlania wyników badań
3) Podpis kwalifikowany

System do zarządzania siecią radioterapii (ośrodek macierzysty z dwoma filiami)
System do zarządzania danymi organizacyjnymi, klinicznymi i finansowymi MSD

Elektroniczny obieg dokumentacji medycznej, call center

Wdrażanie systemów teleinformatycznych w zakresie obsługi pacjentów i udzielania świadczeń

E-rejestracja

Wprowadzenie nowoczesnych systemów kolejkowych w izbach przyjęć oraz poradniach 
przyklinicznych, wprowadzenie systemu kolejkowego w rejestracji telefonicznej do poradni 
specjalistycznych

Rejestracja do poradni specjalistycznych mailowo

ID szpitala

178

144

7

148

146

241

170

140
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1. Pierwsze w Polsce warsztaty nt. użycia aterektomii laserowej w zabiegach angioplastyki 
wieńcowej 24/10/2018

2. Pierwszy w Polsce Rejestr zabiegów wieńcowych z użyciem lasera ekscymerowego
3. Jedyny ośrodek w regionie wykonujący tak szeroką paletę przezskórnych zabiegów  

strukturalnych serca. Stworzenie 3-osobowych zespołów specjalizujących się  
w poszczególnych zabiegach strukturalnych

4. W 2019 wprowadzono nowoczesną, sieciową bazę danych w Pracowni Hemodynamiki  
w celu możliwości monitorowania efektów leczenia i ewentualnych powikłań

5. Największy, jak dotychczas, na świecie koordynowany przez Pracownię Elektrofizjologii  
i Stymulacji Serca wieloośrodkowy rejestr oceniający skuteczność i bezpieczeństwo 
ponownych zabiegów z wykorzystaniem krioablacji u pacjentów z nawrotami migotania 
przedsionków

6. Klinika jest jednym z nielicznych ośrodków w Polsce, który stosuje trombektomię  
mechaniczną u pacjentów w ostrym okresie udaru mózgu w systemie dyżurowym  
całodobowo przez 7 dni w tygodniu

7. Pracownicy Kliniki są autorami aktualnych wytycznych Polskiego Towarzystwa  
Neurologicznego dotyczących postępowania przedszpitalnego oraz wczesnoszpitalnego  
w przypadku ostrego udaru mózgu

8. Wprowadzenie systemu obsługi magazynów komisowych
9. Wdrażanie systemu ordynacji leków dla pacjenta
10. Wdrażanie elektronicznego zarządzania dokumentacją i EDM
11. Wdrożenie e-zwolnienia i e-recepty

Zespół wczesnego reagowania i reanimacji, ośrodek leczenia powikłań elektroterapii  
największy w Polsce i jeden z największych w Europie, jedyny w Polsce i Europie ośrodek lecze-
nia objawowej niedrożności w zakresie dużych centralnych naczyń żylnych klatki piersiowej

Narzędzia z obszaru e-zdrowia, systemy informatyczne

Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów, Centrum Zdrowia Psychicznego, Centrum 
Terapii Pozaustrojowych, Breast Unit, Europejskie Sieci Referencyjne (MetabERN, ERNRND), 
Referencyjny Ośrodek Leczenia Niepłodności „Onkofertility", Regionalny Ośrodek Koordynu-
jący Programów Kordian, Telestroke,  choroby naczyń mózgowych

Projekt TOP SOR (w trakcie realizacji), rozwój wewnętrznych systemów IT w zakresie,  
m.in.: elektronicznej karty zleceń lekarskich, interakcji lekowych, analiz danych, elektronicznej 
rejestracji pacjenta do poradni, powiadamiania pacjenta za pomocą SMS-a o terminie wizyty  
w poradni, dostosowania wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca  
2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego itd., budowa sali operacyjnej hybrydowej 
(w trakcie budowy drugiej), umożliwiającej podjęcie operacji z zakresu kardiologii, kardio- 
chirurgii i chirurgii naczyniowej, wdrożenie szerszego zakresu zewnętrznej kontroli jakości 
badań mikrobiologicznych, tj. POLMICRO, Labquality, Centrum Symulacji Medycznych  
 – jedno z najnowocześniejszych w Polsce, umożliwia przeprowadzenie symulacji różnego 
rodzaju zabiegów (również trudnych i rzadkich) oraz daje możliwość ich przeanalizowania

Call center w zakresie obsługi pacjentów, projekty w zakresie obszaru e-zdrowie, dokumentacja 
medyczna, cyfryzacja

149
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Digitalizacja rozmazu szpiku (stworzenie bazy danych rozmazów szpiku w wersji 
elektronicznej)

1) SOR: system TRIGE
2) OAiIT: utworzenie Pododdziału Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej
3) Oddział Chorób Wewnętrznych: utworzenie pododdziałów gastroenterologii, alergologii, 

endokrynologii i diabetologii
4) Oddział Pediatrii: utworzenie pododdziałów gastroenterologii dziecięcej, diabetologii  

dziecięcej, alergologii

System monitoringu danych medycznych, system zgłaszania niezgodności szpitalnych,  
modernizacja punktu przyjęć planowych, system apteczny, monitoring ruchu pacjentów,  
znakowanie produktów medycznych kodami kreskowymi w standardzie GS1, system  
call center i system przywoławczy

Liczne modyfikacje programu Eskulap i praca nad integracją poszczególnych systemów  
informatycznych

System MED VC śledzenie przebiegu operacji z transmisją na zewnątrz szpitala, system  
neuromonitoringu operacji tarczycy, system neuromonitoringu operacji odbytnicy

Wdrożenie informatycznego systemu zarządzania i nadzorowania aparaturą medyczną,  
zakupy grupowe z innymi podmiotami leczniczymi w ramach prawa zamówień publicznych, 
powołanie zespołów wczesnego reagowania, transport pacjentów w ramach outsourcingu  
na sprzątanie, inwentaryzacja majątku online, triage na SOR od 2014 r., elektroniczne zlecanie 
badań diagnostycznych, e-recepta, e-zwolnienie, e-wizyta, powiadomienia SMS o planowanej 
wizycie pacjenta, wdrożenie systemu centralnych drukarek z wydrukiem podążającym  
i z zabezpieczeniem przed nieautoryzowanym wydrukiem, udział w europejskim programie 
punktowego badania występowania zakażeń i stosowania antybiotyków, wdrożenie zasad 
gospodarki lekami z uwzględnieniem polityki antybiotykowej

PROGRAM ECARMED

E-rejestracja, elektroniczne zlecenia na badania diagnostyczne, elektroniczny dostęp  
do wyników badań

Rozbudowa bazy informatycznej

185
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Załącznik nr 4 

Wzór scenariusza badania pogłębionego

Cel badania pogłębionego

Data przeprowadzenia 
badania pogłębionego

Miejsce przeprowadzenia 
badania pogłębionego
(nazwa i adres szpitala)

Członkowie Zespołu 
Projektowego przeprowadzający 
badanie pogłębione

Pracownicy szpitala 
biorący udział w badaniu 
pogłębionym

Nazwa innowacyjnej 
technologii medycznej

Analiza wdrożenia technologii medycznych 
– studium przypadku

Informacje wstępne:

1. Badanie pogłębione jest przeprowadzone w ramach projektu Wdroże-
nie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) – Szpitalnej Oceny Innowa-
cyjnych Technologii Medycznych, współfinansowanego przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań 
naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski 
w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG. Celem 
realizowanego projektu jest wdrożenie metodologii szpitalnej oceny 
technologii medycznych w Polsce, wraz z utworzeniem pilotażowych 
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szpitalnych jednostek HB-HTA oraz wspomagającej je sieci HB-HTA.  
Więcej informacji o projekcie można znaleźć: http://www.nfz.gov.pl/o-
-nfz/programy-i-projekty/projekt-wdrozenie-systemu-hospital-ba-
sed-hta-hb-hta-szpitalnej-oceny-innowacyjnych-technologii-medycz-
nych,9.html

2. Badanie pogłębione stanowi uzupełnienie badania kwestionariuszowe-
go, przeprowadzonego w dniach 5 lipca – 2 sierpnia 2019 r.

3. Do badania pogłębionego zostało wytypowanych sześć szpitali, któ-
re w badaniu kwestionariuszowym wskazały, że mają sformalizowaną 
ścieżkę podejmowania decyzji o wdrażaniu innowacyjnych technologii 
medycznych albo funkcjonuje w ich strukturze organizacyjnej komór-
ka powołana do oceny wniosków o wdrożenie innowacji oraz wdrożyły  
innowacyjne technologie medyczne. Badania pogłębione będą stanowi-
ły uzupełnienie badania kwestionariuszowego.

4. Celem badania pogłębionego jest zapoznanie się z procedurą wdrożenia 
konkretnej technologii medycznej, wskazanej przez szpital. Narzędziem 
wykorzystanym do badania jest scenariusz badania, zawierający pytania 
dotyczące procedury wdrażania technologii medycznej. 

5. Wyniki badania zostaną zanonimizowane i opublikowane w postaci  
raportu z badania.

6. Wzory dokumentów zebranych podczas badania, po zanonimizowa-
niu, mogą zostać opublikowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub 
zamieszczone w recenzowanych publikacjach naukowych, dotyczących 
projektu HB-HTA. W szczególnych przypadkach, za zgodą dyrektora 
szpitala, może zostać podana nazwa szpitala – w ramach dzielenia się 
dobrymi praktykami.
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Scenariusz badania pogłębionego

Bardzo proszę o podkreślenie właściwej odpowiedzi
1. Czy wdrożenie technologii medycznej było poprzedzone analizą?

1) Tak
2) Nie (w przypadku udzielenia odpowiedzi Nie proszę przejść do  

pytania nr 5)
3) Uwagi:

2. Kto był autorem analizy? Proszę podać stanowisko służbowe / rolę / na-
zwę firmy – jeśli firma zewnętrzna

3. Czy analiza została poddana recenzji / przeglądowi (wewnętrznemu lub 
zewnętrznemu)? 

 (Przegląd wewnętrzny może być przeprowadzony przez pracowników 
szpitala. Przegląd zewnętrzny może być przeprowadzony przez ekspertów 
spoza szpitala).
1) Tak – przeglądowi wewnętrznemu
2) Tak – przeglądowi zewnętrznemu
3) Nie 
4) Uwagi:

4. Czy analiza zawierała następujące dane 
 (proszę wpisać znak X w odpowiednie okienko):

Technologia

Populacja 
docelowa

Komparator

Nazwa ocenianej technologii

Dawkowanie (jeśli dotyczy), częstotliwość, 
czas trwania i uwarunkowania technologii

Wskazanie / populacja docelowa 
/ cel korzystania z technologii

Alternatywa dla technologii / interwencji
[komparatorem może być np. dotychczasowa 
praktyka w szpitalu (dostępna technologia), 
konwencjonalna praktyka (złoty standard), 
placebo, inna populacja, dawkowanie lub 
sposób użycia]

Dane Tak Nie Uwagi

Załączniki



94 95

Wprowadzanie innowacyjnych technologii medycznych w polskich szpitalach – wyniki badań

Dane Tak Nie Uwagi

Punkty końcowe / miary wyników 
zastosowania nowej technologii
[np. zmiana śmiertelności, zachorowalności, 
skutków ubocznych, jakości życia, efektywno-
ści kosztowej, długości pobytu, liczby przyjęć 
(ponownych), ICER, wpływu na budżet, 
kosztów na prawidłowe diagnozy itp.]

Skuteczność kliniczna technologii
(np. śmiertelność, zachorowalność, niepełno-
sprawność / wydolność funkcjonalna, jakość 
życia związana ze zdrowiem, ból) lub na 
długość pobytu, liczbę przyjęć itp.)

Potencjalne niekorzystne skutki
(czy wskazano potencjalne negatywne 
skutki związane z technologią w odniesieniu 
np. do czasu leczenia, dotkliwością 
i częstotliwością)

Opisane doświadczenia pacjentów 
z technologią i jej implikacjami
(np. satysfakcja, zgodność, upodmiotowienie 
itd.) 

Dodatkowy lub zaoszczędzony roczny 
koszt szpitala
(bezpośredni dodatkowy lub zaoszczędzony 
koszt roczny dla szpitala, jeśli technologia 
zostanie wdrożona) 

Ocena ekonomiczna technologii przepro-
wadzona ze społecznego punktu widzenia 
(np. analiza efektywności kosztowej, analiza 
kosztów i użyteczności itp.) 

Konsekwencje organizacyjne wewnątrz 
oddziału szpitalnego
(np. wpływ na przestrzeń fizyczną, obciąże-
nie pracą i implikacje dla personelu, wpływ 
na personel w zakresie informacji, edukacji 
/ szkoleń, środowiska pracy i organizacji 
pracy, godzin pracy itp.)

Wynik 
zdrowotny

Postrzeganie 
(doświadczenia) 
pacjentów

Skutki 
finansowe

Aspekty 
organizacyjne
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Dane Tak Nie Uwagi

Konsekwencje organizacyjne poza 
oddziałem szpitala
(np. zmiany we współpracy z innymi 
oddziałami szpitalnymi lub sektorami opieki 
zdrowotnej; zmienione wzorce współpracy, 
różnice w obciążeniu pracą, zmiany 
kryteriów skierowania itp.)

Czy wprowadzenie technologii wiąże się 
z jakimikolwiek strategicznymi konse-
kwencjami 
(np. czy technologia pasuje do strategii 
badawczej, lokalnych wartości szpitala 
lub krajowych / regionalnych strategii opieki 
zdrowotnej; czy powoduje implikacje dla 
prestiżu i konkurencji między szpitalami) 

Czy proponowaną technologię można 
uznać za innowację w porównaniu 
z obecną praktyką

Informacje o możliwych ograniczeniach 
stosowanych metod / podejść lub źródeł 
uprzedzeń z różnych rodzajów dowodów
[np. czy pacjenci we włączonych badaniach 
są podobni do pacjentów w praktyce klinicz-
nej (możliwość przeniesienia)? Czy wyniki 
wskazują ten sam kierunek?]

Czy technologia została wdrożona 
w innych szpitalach, w tym w kraju lub 
za granicą

Czy technologia jest zalecana przez inne 
odpowiednie krajowe lub międzynarodowe 
instytucje lub organizacje 

Aspekty 
strategiczne

Dyskusja 
na temat 
niepewności

Inne ważne 
aspekty

5. Kto złożył wniosek o wdrożenie innowacyjnej technologii medycznej – 
proszę podać stanowisko służbowe.

6. Czy w złożenie wniosku byli zaangażowani inni interesariusze / zaintere-
sowane strony? (np. firma zewnętrzna, inne oddziały szpitalne zaangażo-
wane w leczenie danej choroby, organ nadzorujący lub inni interesariusze). 
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1) Tak – proszę wskazać interesariusza
2) Nie
3) Uwagi:

7. Czy badano możliwe konflikty interesów stron zaangażowanych w zło-
żenie wniosku? 
1) Tak 
2) Nie
3) Uwagi:

8. Czy opracowano wzór wniosku?
1) Tak
2) Nie
3) Uwagi:

9. Jeśli opracowano wniosek, czy może on zostać dołączony do dokumen-
tacji z badania pogłębionego?
1) Tak
2) Nie
3) Uwagi:

10. Czy wniosek zawiera następujące elementy: (proszę wpisać znak X w od-
powiednie okienko):

Dane wnioskującego Tak Nie Uwagi

Ocena technologii wg PICO 
(populacja / interwencja / komparator / wynik)

Ocena wpływu wdrożenia technologii 
na zmiany organizacyjne szpitala

Źródło finansowania

Koszt wdrożenia i utrzymania technologii

Uzasadnienie wniosku

11. Kto ocenił wniosek – proszę podać stanowisko służbowe
12. Czy w szpitalu opracowano standardową ścieżkę (procedurę) wdrażania 

nowych technologii? Czy została ona uregulowana (zarządzenie / pro-
cedura wewnętrzna)?
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1) Tak, opracowano standardową ścieżkę, jest ona zatwierdzona regu-
lacją wewnętrzną

2) Tak, opracowano standardową ścieżkę, nie jest ona zatwierdzona re-
gulacją wewnętrzną

3) Nie opracowano standardowej ścieżki
4) Uwagi:

13. Czy w przypadku, gdy szpital opracował regulację wewnętrzną dotyczą-
cą wdrażania nowych technologii, może ona zostać włączona do doku-
mentacji z badania?
1) Tak
2) Nie
3) Uwagi:

14. Czy przy ocenie technologii szpital konsultował się z instytucjami ze-
wnętrznymi?
1) Tak, proszę wymienić, z którymi: 
2) Nie
3) Uwagi:

15. Czy przy ocenie technologii przeanalizowano względy etyczne związane 
z jej wdrożeniem?
1) Tak
2) Nie
3) Uwagi:

16. Czy powstał raport z oceny technologii – przed podjęciem decyzji  
o wdrożeniu?
1) Tak
2) Nie
3) Uwagi:

17. Czy po wdrożeniu innowacji przeprowadzono ewaluację dotyczącą 
skutków jej wdrożenia i po jakim czasie od wdrożenia (czy jest zdefinio-
wany okres dokonania / przeprowadzenia ewaluacji?
1) Tak – proszę podać, po jakim czasie od wdrożenia: ………………
2) Tak – jest przeprowadzana cyklicznie (proszę podać częstotliwość)
3) Nie
4) Uwagi:
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18. Czy do kwestionariusza badania pogłębionego dołączono dokumenty:

……………………………..
Podpis osoby zatwierdzającej 

udzielone odpowiedzi

Dołączono dokument
(Tak / Nie)

Nazwa dokumentu

Schemat organizacyjny szpitala

Regulamin organizacyjny szpitala

Inne dokumenty, np. Strategia szpitala
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