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Maciej
Malenda

Lider projektu K.I.D.S.
„Dziecięcy Szpital Przyszłości”
Head of Partnerships
w Infermedica sp. z o.o.

6

Od ponad 10 lat związany z technologiami w obszarze
ochrony zdrowia. Promotor wdrażania innowacji i trwałych
systemowych zmian w medycynie. Pierwsze zawodowe
kroki stawiał w GlaxoSmithKline. Swoją karierę rozwijał
w IBM, pracując przy dużych projektach i budując
świadomość potencjału sztucznej inteligencji w ramach
projektu IBM Watson. Stworzył i prowadził dział innowacji
w Medicover. Obecnie wspiera rozwój Infermedica –
jednego z najlepiej rozwijających się polskich start-upów
medycznych. Zapalony triatlonista i muzyk.

Karolina
Sielska–Bielska
Project Manager, Service
Designer w Sage sp. z o.o.

Odpowiada za wdrażanie
strategii dla produktów i usług
opartych na wiedzy na temat
potrzeb klientów. Od 7 lat
związana z branżą IT, inicjatorka
zmian. Z wykształcenia
antropolog kultury, łączy
pasję do obserwowania
i analizowania otaczającego
świata z doświadczeniem
marketingowym i CX.
Moderator design thinking.
Miłośniczka muzyki, wokalistka.

Paweł Bielski

Sabina Białek

Customer Experience
Manager w mLeasing sp. z o.o.

Head of Product w BinarJobs sp. z o.o.
Wiceprezes Fundacji Planeta Kreatorów
UX Designer

Projektuje produkty i usługi
w sektorze finansowym. Od
ponad 5 lat dba o to, aby procesy
były proste i zrozumiałe dla
klienta, a dostarczane produkty
czy usługi wprost odpowiadały
na jego potrzeby – budowały
pozytywne doświadczenia.
Gorący zwolennik zwinnych
metod wytwarzania produktów
cyfrowych, miłośnik design
thinking. Orędownik podejścia
human centered design i patient
experience.

Zawodowo zajmuje się budowaniem
strategii produktów cyfrowych
w oparciu o potrzeby ludzi. Przez
ponad 13 lat pracowała w mediach
(Onet.pl, Newsweek.pl (RASP), TVN,
Canal+), obecnie współpracuje ze
środowiskiem startupowym. Jej
celem jest inspirowanie i wspieranie
biznesu w innowacyjnym podejściu
do rozwiązań. Szuka miejsc,
gdzie technologia może pomóc
w budowaniu lepszych doświadczeń.
Wierzy w kreatywność i otwartość
dzieci, dlatego włącza je w proces
projektowania innowacji, w tym
szpitala przyszłości.

Współtwórcy raportu: Jakub Chwiećko, Paulina Ignatowska, Aleksandra Mączka, Agnieszka Ogrocka, Ola Trapp,
Magda Jagieło, Piotr Przybysz, Joanna Jasińska, Kuba Polaczyński, Olga Jankowska, Kamila Chmielewska,

Weronika Czarnecka

Maciej Remiszewski

Tomasz Rudolf
Wiceprezes Fundacji K.I.D.S.
ds. innowacji; co-founder The Heart

Entuzjastka nowych
technologii, szczególnie
innowacji społecznych oraz
ich wpływu na społeczeństwo
i środowisko, pasjonują
ją zagadnienia z obszaru
gospodarki regeneratywnej.
Uczestniczyła w rozwijaniu
m.in. Medicover, Uber,
Vodafone oraz programu
akceleracyjnego na Bałkanach
we współpracy z Bankiem
Światowym. Pasjonuje się
narciarstwem, wspinaczką
i wędrówkami po górach.

Konsultant/ekspert
w projektach strategicznych
w ramach praktyki Technology
Advantage, wyspecjalizowany
w zakresie zaawansowanej
analityki i big data.
Pracował m.in. dla Boston
Consulting Group, IBM
oraz interdyscyplinarnego
Centrum Modelowania.
Charyzmatyczny lider.

Przedsiębiorca i innowator.
Współzałożyciel korporacyjnego
„company buildera” The Heart.
Jeden z inicjatorów powołania
Fundacji K.I.D.S.

Patrycja Piekutowska, Aleksandra Wysocka, Aleksandra Grzywacz, Marlena Bajdecka, Sławek Figura,
Dagmara Witek-Kuśmider, Konrad Mędrzecki, Małgorzata Radecka, Marta Lis.

DLACZEGO
WARTO
PRZECZYTAĆ
RAPORT?
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Wizja dziecięcego szpitala
przyszłości przedstawiona
w kolejnych działach Raportu
oparta jest na szerokim
spektrum możliwości, które
dają w dzisiejszych czasach
innowacje i nowoczesne
technologie. Jednak
najważniejszy jest czynnik
ludzki, który determinuje
wszystkie ewentualne
zmiany.
dr hab. Patrycja Piekutowska
Prezes Fundacji K.I.D.S.

To człowiek decyduje
o zmianach, może wpłynąć
na zmianę podejścia do wielu
procesów nie tylko podczas

pobytu, ale jeszcze przed wizytą
w szpitalu, wreszcie człowiek
odpowiada za wdrożenie
innowacyjnych systemów
w szpitalach.
Raport stanowi zatem
fundament tworzenia
realnych zmian w służbie
zdrowia dedykowanej dzieciom
i młodzieży, aby światowe
standardy opisanych zagadnień
szpitala przyszłości stawały się
powoli rzeczywistością”.

Maciej Malenda
Lider projektu K.I.D.S.
„Dziecięcy Szpital Przyszłości”

Kiedy ponad rok temu
wraz z zespołem Raportu
»Dziecięcy Szpital Przyszłości«
zaczynaliśmy pracę,
wiedzieliśmy, że będzie to
wymagające przedsięwzięcie
związane z badaniami
i wywiadami z ponad 130
osobami – w różnym wieku,
z różnymi doświadczeniami
i patrzącymi na szpitale
okiem dziecka, rodzica
lub pracowników.
Okazało się, że był to dopiero początek.
To, co usłyszeliśmy, zainspirowało nas do
pogłębienia tematu wdrażania innowacji

w szpitalach. Efekt to zbiór 63 propozycji
rozwiązań w 7 obszarach tematycznych
oraz jeden cel – doprowadzić do trwałej
transformacji wszystkich dziecięcych
szpitali w Polsce.
Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań
systemowych do dziecięcych szpitali
było głównym źródłem motywacji każdej
osoby, z którą rozmawialiśmy, i każdego
wolontariusza, który z nami pracuje.
Wiedzieliśmy, że Raport będzie doskonałym
otwarciem dyskusji – merytorycznym
zbiorem innowacji pokazujących, jak już
niedługo będą wyglądać szpitale dziecięce.
Nie spodziewaliśmy się (chociaż po cichu
na to liczyliśmy), że Raport stanie się
wyznacznikiem kursu działań całej Fundacji
Klubu Innowatorów Dziecięcych Szpitali”.

Igor Grzesiak
Wiceprezes Zarządu
Instytutu Praw Pacjenta
i Edukacji Zdrowotnej

System opieki zdrowotnej
to skomplikowana sieć osób
i instytucji, których wspólnym
mianownikiem są działania
mające na celu zapewnienie
społeczeństwu opieki
zdrowotnej i bezpieczeństwa
zdrowotnego. Podstawowym
i najważniejszym ogniwem tego
systemu zawsze powinien być
pacjent, który w rzeczywistości
bardzo często jest zagubiony
w tej skomplikowanej
strukturze zależności.

Raport „Dziecięcy Szpital Przyszłości”
Fundacji K.I.D.S. porusza bardzo
ważną kwestię, jaką jest spojrzenie
na proces leczenia pacjenta w taki
sposób, aby znalazł się on w centrum
uwagi tego systemu. Wdrożenie
w placówkach zdrowotnych ścieżki
pacjenta z myślą o jego komforcie
fizycznym i psychicznym jest
odpowiedzią na holistyczny sposób
spojrzenia na proces leczenia.
System taki wpisuje się również
w fundamentalne zagadnienie
z zakresu humanizacji medycyny,
jakim jest model medycyny skupiony
na pacjencie”.

Z wielkim zainteresowaniem
przeczytałem Raport
»Dziecięcy Szpital
Przyszłości« wydany
przez Fundację K.I.D.S.
To wizja przyszłości, ale aby
stworzyć takie miejsce,
trzeba umiejętnie stawiać
cele, które chcemy osiągnąć.

Bartłomiej Chmielowiec
Rzecznik Praw Pacjenta

Bo to w szpitalu pacjent wraz
ze swoim opiekunem otrzyma
diagnozę, pomoc, wsparcie
w chorobie i wskazanie, co robić
po zakończeniu hospitalizacji.

Sukcesem będzie przejście
od wizji do realizacji. Kiedy
system opieki zdrowotnej
będzie działać na tyle sprawnie,
by pomóc wszystkim
potrzebującym dzieciom,
będzie to sukces nas wszystkich.
Gratuluję autorom Raportu
i będę wspierał realizację wizji
„Dziecięcy Szpital Przyszłości”.

Przeczytałam Raport
z uwagą i jestem
pod wrażeniem,
jak wiele aspektów
opieki pediatrycznej
zostało poruszonych,
i że uwzględniono
funkcjonowanie szpitala
z kilku perspektyw.
dr n. hum. Anna
Jakubowska-Winecka
Kierownik Zakładu Psychologii
Zdrowia, Instytut „Pomnik
– Centrum Zdrowia Dziecka”

Nasunęła mi się
analogia: szpital jest
jak pacjent przewlekle
chory, a autorzy
Raportu dokonują
diagnozy i proponują
konkretne formy
wsparcia w procesie
leczenia”.

PRZEDSTAWIAMY
K.I.D.S. KLUB
INNOWATORÓW
DZIECIĘCYCH
SZPITALI
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Fundacja K.I.D.S. Klub Innowatorów

KIM
JESTEŚMY

Dziecięcych Szpitali została stworzona
przez ludzi, których połączyły wspól-

Na co dzień jesteśmy ekspertami

SKĄD
PRZYSZLIŚMY

z różnych dziedzin zawodowo związanymi z wprowadzaniem innowacji,

na idea oraz doświadczenia związane

zmian technologicznych, optymaliza-

ze szpitalnym leczeniem dzieci, między

cją procesów w międzynarodowych

innymi w Instytucie „Pomnik – Centrum

środowiskach biznesowych. Szpitalne

Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

doświadczenia zainspirowały nas do
wykorzystania zawodowych kompetencji, aby zainicjować i pomóc wdrożyć
zmiany, których chce i potrzebuje pediatryczna służba zdrowia w Polsce.

24

n   Zbieramy

DOKĄD
ZMIERZAMY

środki na rewitalizację

Pracę nad Raportem zaczęliśmy od

NASZA
DIAGNOZA

i rozbudowę, aby tworzyć nowoczesną
i wygodną infrastrukturę.

przeanalizowania danych z Polski i ze
świata. Żeby pogłębić temat, wykonaliśmy badania jakościowe, do których

Wierzymy, że wiele rozwiązań sprawdzo-

zaprosiliśmy pracowników służby zdro-

nych w biznesie może pomóc skutecz-

wia, małych pacjentów i ich rodziców.

nie przeprowadzać zmiany w ośrodkach

Raport „Dziecięcy Szpital Przyszłości”

zdrowia dla dzieci. Działamy zgodnie

jest efektem przeprowadzonych przez

z misją naszej Fundacji K.I.D.S.: łączymy

nasz zespół badań i analiz, wyciągnię-

siły, by tworzyć szpitale przyszłości. Dla

te z nich wnioski stały się podstawą do

dzieci i tych, którzy walczą o ich zdro-

wyznaczenia strategicznych kierunków

Inspirujemy zmiany systemowe i po-

wie.

i projektów, jakimi zajmować się będzie

magamy szpitalowi w transformacji,

Nawiązaliśmy kontakty z międzynaro-

Fundacja K.I.D.S.

korzystając z know-how i narzędzi

dowymi instytucjami medycznymi, aby

Mamy nadzieję, że Raport ten będzie

dużych korporacji oraz doświadczenia

korzystać z ich doświadczeń i rozwią-

jednocześnie inspiracją dla instytu-

ich ekspertów. Motorem naszego dzia-

zań stosowanych w dziecięcych ośrod-

cji i firm, które chcą zaangażować się

łania jest wolontariat kompetencyjny.

kach zdrowia na całym świecie. Jeste-

w przeprowadzenie zmian w dziecięcych

śmy w stałym kontakcie z European

szpitalach w Polsce.

n   Angażujemy

start-upy i firmy tech-

nologiczne w poszukiwanie i wdraża-

Children’s Hospitals Organisation
(ECHO).

nie innowacji, które mają zwiększyć
bezpieczeństwo oraz komfort leczenia
pacjentów.

26
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DZIECIĘCE
SZPITALE
DZIŚ
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„Musimy
zdać sobie
sprawę,
że zdrowie
to inwestycja
w przyszłość”.

Zdrowie i opieka zdrowotna stanowią

mi systemowymi. Wszystkie te czynniki

opieka psychologiczna i brak dostę-

ważne aspekty współczesnego świa-

mają bezpośredni wpływ na ogólny ob-

pu do opieki psychiatrycznej. Brakuje

ta. Jednym z pierwszych punktów

raz pediatrycznej opieki zdrowotnej.

wsparcia psychologicznego w szkołach,

w Celach Zrównoważonego Rozwoju

Podobne problemy wskazuje NIK, mó-

poradnie psychologiczno-pedagogiczne

ONZ1 jest właśnie „dobre zdrowie i ja-

wiąc o braku spójnej i kompleksowej

mają trudności z zapewnieniem pomocy

kość życia”. Dyrektor generalny WHO2

opieki zdrowotnej nad dziećmi, niewy-

wszystkim potrzebującym. To wszystko

dr Tedros Adhanom Ghebreyesus

starczającej liczbie lekarzy oraz braku

ma ogromny wpływ na kondycję całej

wskazuje: „Musimy zdać sobie sprawę,

współdziałania i koordynacji pomiędzy

specjalizacji7.

że zdrowie to inwestycja w przyszłość.

podmiotami odpowiedzialnymi za lecze-

Problemy z opieką pediatryczną nie do-

Inwestycja ta wiąże się jednak z wielo-

nie dzieci, np. lekarzami POZ, specjali-

tyczą tylko Polski. Odpowiedzią na te

ma wyzwaniami, takimi jak: dostępność

stami i pielęgniarkami. Ponadto podkre-

wyzwania jest działalność Europe-

świadczeń dla pacjentów, wprowadzenie

śla, że w Polsce nie funkcjonuje system

an Children’s Hospitals Organisation

nowoczesnych technologii czy systemu

opieki nad uczniami, a zamiast niego

(ECHO), która w ramach swojej misji

profilaktycznej opieki medycznej”3.

podejmowane są jedynie wybiórcze

wspiera zdrowie dzieci i ich dostęp do

Ważnym problemem w systemie ochro-

i fragmentaryczne działania profilak-

najlepszej jakości opieki zdrowotnej po-

ny zdrowia są niewystarczające zasoby

tyczne5. Taka sytuacja powoduje rozwój

przez współpracę szpitali dziecięcych.

kadrowe i luka pokoleniowa która po-

chorób cywilizacyjnych. Braki personelu

Organizacja wśród swoich celów wy-

woduje, że średnia wieku pielęgniarek

z kolei są przyczyną wydłużających się

mienia: dbanie o prawa dziecka, promo-

w Polsce to ponad 55 lat4. Na te wyzwa-

kolejek małych pacjentów oczekujących

cję holistycznego podejścia do opieki

nia nakłada się kwestia niewystarczają-

na świadczenia medyczne6.

nad dziećmi, wsparcie dla specjalistów

cej empatii w podejściu do pacjenta, co

Kolejny problem, który dotyka polskie

biorących udział w tej opiece, osiąganie

jest często podyktowane ograniczenia-

dzieci i młodzież, to niewystarczająca

doskonałości poprzez badania, innowacje oraz rozwój, a także współpracę

1

https://www.un.org.pl/

2

https://www.who.int/news-room/photo-story/photo-story-detail/urgent-health-challenges-for-the-next-decade

3

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/chp_poland_polish.pdf

i dzielenie się doświadczeniami między
krajami.

4

https://izba-lekarska.pl/monitor-lekarski/uzupelnianie-luki-pokoleniowej-w-kadrach-medycznych-rzadowymi-rozwiazaniami-dzisiejszych-problemow-polskich-pacjentow/

30

31

Zgodnie z tezą postawioną w raporcie

nologii medycznych i sztucznej inteli-

opublikowanym przez ECHO7 w szpital-

gencji. Zmiany w tych obszarach mogą

nej opiece pediatrycznej kluczowa jest

poprawić jakość doświadczeń pacjen-

koncentracja na potrzebach pacjenta

tów oraz podnieść zadowolenie kadry

i jego rodziny (Patient-and family-cen-

medycznej z wykonywanej pracy. Bran-

tered healthcare). Raport przywołuje

ża medyczna nie jest odrębną wyspą

też standardy WHO dotyczące praw

na tle innych branż, na co zwraca uwagę

dzieci – wyznaczają one kierunki działań

PwC w raporcie „Global top health in-

w dbaniu o potrzeby małych pacjentów

dustry issues. Defining the healthcare

i ich bliskich.

of the future”10. Świat medyczny może

Podobne wnioski pojawiły się w rapor-

czerpać ze świata biznesu, inspirując

tach badawczych Siemens Healthine-

się rozwiązaniami, które mają wpływ

ers „Doświadczenia pacjenta w Pol-

na poprawę doświadczenia pacjentów

sce”8 oraz Deloitte „The hospital of the

(telemedycyna, sztuczna inteligencja,

future: How digital technologies can

nowe technologie, dostarczanie war-

change hospitals globally”9. Ich auto-

tości wykraczających poza narzędzia

rzy wśród czynników budujących naj-

medyczne). Doświadczenia pacjenta

większą satysfakcję pacjentów wska-

mają szczególne znaczenie w pediatrii,

zują: wzmacnianie relacji z personelem,

dlatego na świecie powstaje tak wiele

usprawnienia procesów i infrastruktury

inicjatyw w tym obszarze.

oraz zastosowanie nowoczesnych tech-

5

32

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/opieka-zdrowotna-nad-dziecmi-i-mlodzieza.html

6

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/opieka-zdrowotna-nad-dziecmi-i-mlodzieza.html

7

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-pomocy-psychologiczno-pedagogicznej-dla-uczniow.html

8

ECHO Toolkit: Supporting Rights of Children in Hospital (V1) 20.11.2019

9

https://www.siemens-healthineers.com/pl/raport

10

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Life-Sciences-Health-Care/us-lshc-hospital-of-the-future.pdf

11

https://www.pwc.com/gx/en/healthcare/pdf/global-top-health-industry-issues-2018-pwc.pdf
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TRENDY
PRZYSZŁOŚCI
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– to instytut
forecastingowy,
który definiuje
najważniejsze trendy,
opisuje je i wskazuje
konsekwencje
dla gospodarki,
kategorii rynkowych
czy konkretnych
marek. Instytut
powołany został przez
Natalię Hatalską
jedną z najbardziej
wpływowych
i uznanych ekspertów
w dziedzinie analizy,
prognozowania
i badania trendów
w relacjach
na styku rynekmarka-technologiakonsument.
36

Podstawę do ich wyłonienia stanowiły badania jakościowe
oraz analizy danych dotyczących obszaru zdrowia, transformacji szpitali i szeroko rozumianych instytucji zdrowia.
Opisane megatrendy wskazują na kierunek wyznaczony
przez szpitale dziecięce na świecie. Uwzględniają szereg
czynników ekonomicznych, społecznych czy technologicznych, wskazując jednocześnie na zaistniałe zmiany,
zarówno infrastruktury, jak i zachodzące w podejściu
lekarzy czy pacjentów.

MEGATRENDY

Infuture.institute

Trzy megatrendy
dotyczące przyszłości
szpitali dla dzieci
zostały zdefiniowane
przez infuture.institute.

mą. Dziś, jak wynika z badań infuture.

BE OUR GUEST
(PIOSENKA
Z FILMU
„PIĘKNA
I BESTIA”)

institute, dla większości respondentów
szpitale wciąż przynoszą skojarzenie ze
stresem (48%) i z bólem (36%)11. Coraz
częściej jednak widać, że placówki te,
szczególnie dziecięce, zmieniają się.
Stają się miejscami bardziej przypomi-

1.
38

nającymi domowe, przyjazne, kolorowe
KOMPOZYTOR, AUTOR TEKSTU:
ALAN MENKEN, HOWARD ASHMAN

wnętrza, w których mali pacjenci czują
się bezpieczniej.
Ważne tutaj są nie tylko kolorystyka

Pacjent jest najważniejszym „go-

i aranżacja wnętrz i pomieszczeń, ale

ściem” szpitali i jako „gość” powi-

i intuicyjna nawigacja, proste oznacze-

nien być traktowany z szacunkiem

nia, piktogramy oraz informacje czy-

i zrozumieniem, stąd podejście „Be our

telne dla każdego, zarówno dla dzieci,

guest”. Trend ten nawiązuje do przy-

jak i rodziców. Coraz częściej zwraca

szłości szpitala jako ośrodka leczenia

się̨ także uwagę̨ na kwestie związane

– miejsca, w którym spotykają się cho-

z hałasem czy oświetleniem. Badania

rzy potrzebujący pomocy i wsparcia.

wykazały bowiem, że pacjenci lecze-

Miejsca, które dla wielu dzieci staje się

ni w pokojach oświetlonych natural-

na pewien czas ważną częścią świa-

nym światłem spędzają w szpitalu

ta. Przestrzeń ta powinna być zatem

mniej czasu niż ci leczeni w pokojach

w jak największym stopniu oswojona

z dominującym sztucznym światłem.

i udomowiona. Tylko takie miejsca mają

Niektóre szpitale na świecie prze-

szansę nie kojarzyć się wyłącznie z nie-

chodzą na systemy oświetlenia, któ-

przyjemnymi doświadczeniami i trau-

rymi sterować mogą sami pacjenci.
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Ogromna zmiana
(którą obecnie
przechodzi cały
obszar zdrowia,
nie tylko szpitale
dziecięce) wskazuje
na holistyczne
podejście, w myśl
którego w szpitalu
dba się nie
tylko o zdrowie
(rozumiane jako
zdrowie ciała),
ale i o dobrostan
psychiczny czy
spokój i poczucie
bezpieczeństwa
pacjentów.

Masonic Children’s Hospital wykorzy-

Naukowcy z University of Chicago

stuje taki system, by regulować rytmy

oraz szpitala dziecięcego Ann & Robert

dobowe pacjentów, dzięki czemu, jak

H. Lurie w Chicago wykorzystują

informuje, zmniejszył liczbę dni hospi-

np. aplikację PreeMe + You, która po-

talizacji u niemowląt i dzieci.

zwala rodzicom na pozostanie w stałym

Ogromna zmiana (którą obecnie prze-

kontakcie z dziećmi oraz całym zespo-

chodzi cały obszar zdrowia, nie tylko

łem medycznym. Rodzice mogą śle-

szpitale dziecięce) wskazuje na ho-

dzić postępy leczenia dziecka w czasie

listyczne podejście, w myśl którego

rzeczywistym i na bieżąco sprawdzać,

w szpitalu dba się nie tylko o zdrowie

co się u niego dzieje. Z kolei Chatbot

(rozumiane jako zdrowie ciała), ale

Florence to oparty na sztucznej inteli-

i o dobrostan psychiczny czy spokój

gencji chatbot, który udziela odpowie-

i poczucie bezpieczeństwa pacjentów.

dzi i porad w momencie, gdy pacjenci

Już dziś technologia i urządzenia IoT,

tego potrzebują. Pytanie dotyczące

czyli Internet of Things (a teraz tak-

objawów lub leków można zadać Flo-

że IoMT – Internet of Medical Things),

rence, która zawsze i o każdej porze

aplikacje mobilne czy rozwiązania

udzieli spersonalizowanej odpowiedzi.

oparte na wirtualnej rzeczywistości (VR) wspierają leczenie i stają
się narzędziem wspierającym w łagodzeniu stresu czy niwelowaniu
traumy, jaką dla małych pacjentów często staje się pobyt w szpitalu i rozłąka z rodziną i przyjaciółmi.

11
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Źródło: Ankieta internetowa (CAWI) przeprowadzona wśród reprezentatywnej grupy 1062 Polaków, infuture.institute, wrzesień 2019 r.
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nie tylko w momencie pobytu w szpita-

FRIEND
LIKE ME
(PIOSENKA
Z FILMU
„ALLADYN”)

lu. Już dziś coraz częściej pojawiają się
w szpitalach osoby (ang. child life specialists), które nie tylko znają indywidualną ścieżkę pacjenta, ale i na bieżąco
informują o dalszych procedurach czy
możliwościach i odpowiadają na wszel-

2.
42

kie pytania.
KOMPOZYTOR, AUTOR TEKSTU:
RANDY NEWMAN

W ten trend wpisują się także takie
hasła, jak upodmiotowienie pacjenta
(ang. patient empowerment) czy jego

Dziecko trafiające do szpitala znajduje

emancypacja (ang. patient emancipa-

się nagle nie tylko w nieznanej prze-

tion), które zdaniem wielu specjalistów

strzeni, ale i otoczeniu nieznanych

oraz WHO definiują przyszłość nie tylko

osób. Niezmiernie istotna jest zatem

opieki szpitalnej, ale i zdrowotnej. Upod-

rola każdego, kogo spotyka na swojej

miotowienie pacjenta, stanowiące jedno

drodze (stąd nazwa trendu „Friend

z głównych założeń pacjentocentry-

like me”). W myśl pacjentocentryzmu

zmu, to ważny proces, zgodnie z którym

i opieki skupiającej się na pacjencie

świadomość pacjenta na temat, co się

i jego rodzinie (ang. patient and fa-

z nim dzieje, daje mu poczucie bezpie-

mily-centred care) pielęgniarki, leka-

czeństwa.

rze czy pracownicy administracji szpi-

Najważniejszą rolę pełni tutaj zatem

tala stają się przewodnikami małych

komunikacja z małymi pacjentami

pacjentów oraz ich rodzin.

i umiejętność przekazania informacji

Powinni zostać przeszkoleni, by stać się

w odpowiedni sposób. Dlatego też tak

wsparciem w całym procesie leczenia,

ważne okazuje się wsparcie dla personelu
43

Upodmiotowienie
pacjenta,
stanowiące jedno
z głównych założeń
pacjentocentryzmu,
to ważny proces,
zgodnie z którym
świadomość
pacjenta na temat,
co się z nim dzieje,
daje mu poczucie
bezpieczeństwa.

medycznego – szkolenia, instruktaże,

stresu. Stresogenne zabiegi medyczne

warsztaty z psychologami, które pod-

są tym samym bardziej znośne. Dużą

powiadają, jakim językiem można z nimi

rolę w tym trendzie odgrywa także ob-

rozmawiać, jak komunikować i tłuma-

szar big data. W szpitalu dziecięcym

czyć procedury, jak wykorzystywać

w Seattle zaczęto stosować analizy du-

w codziennej pracy także dostępne

żych ilości danych, aby zapewnić szyb-

technologie, by współpracować z pa-

szą i dokładniejszą diagnozę pacjentów.

cjentami.

Nowy system może analizować wiele

Technologia może również posłu-

informacji i danych o każdym pacjencie,

żyć zniwelowaniu traumy związanej

aby zdiagnozować jego stan i znaleźć

z przykrymi procedurami czy pobytem

opcje leczenia niemalże natychmiast.

w szpitalu. Ogromny potencjał w tym
kontekście dostrzega się w technologii
rozszerzonej (AR) czy wirtualnej (VR)
rzeczywistości. Tego typu rozwiązania
ułatwiają pracę personelu – wykonanie
zabiegu staje się bezpieczniejsze, prostsze i szybsze (dzieci nie płaczą, nie wiercą się, są spokojniejsze). Start-up VR
Health współpracuje np. z dostawcami
usług medycznych w celu zapewnienia
pacjentom dostępu do aplikacji i rozwiązań opartych na VR. Podczas bolesnych lub trudnych procedur pacjenci
korzystają z gogli i oprogramowania,
których celem jest zminimalizowanie
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ułatwiają podtrzymywanie relacji i funk-

informacje na kartach i listach nie doty-

cjonowanie niejako w dwóch równole-

czą samej choroby czy kwestii szybkiego

głych rzeczywistościach jednocześnie

powrotu do zdrowia, a koncentrują się

(szpitalu i środowisku bliskim, domo-

na pozytywnym przekazie podnoszącym

wym). Także w szpitalu nawiązywanie

na duchu małych pacjentów. Poza szpi-

relacji z innymi dziećmi staje się istotną

talem kontakt z domem i rówieśnikami

częścią procesu zdrowienia i funkcjono-

mogą pomóc utrzymać także technolo-

wania w grupie społecznej.

gie. No Isolation to norweski start-up,

Ważne zatem w tym kontekście staje

który chce zapobiegać samotności i izo-

się tworzenie przestrzeni i miejsc do

lacji społecznej. Robot AV1 – jedno z ich

budowania relacji między pacjentami

rozwiązań – skierowany jest do dzieci,

Inkluzywność to postawa bazująca

w samym szpitalu. UChicago Medicine

które ze względu na długą chorobę prze-

na włączaniu i zapewnieniu poczucia

zapewnia przestrzenie integracji dla

stały chodzić do szkoły. Interaktyw-

bezpieczeństwa i równości wszystkim

pacjentów w każdym wieku. Dzieci ko-

ny robot zajmuje ich miejsce w szkole,

grupom społecznym niezależnie od

rzystają z multisensorycznych placów

dzięki czemu młodzi pacjenci na bieżąco

wieku, stanu zdrowia czy pochodzenia.

zabaw, nastolatkowie ze specjalnie

i w czasie rzeczywistym mogą uczest-

To ważna postawa w kontekście szpita-

zaprojektowanych przestrzeni z tele-

niczyć nie tylko w zajęciach, ale i całym

li i zachodzących w nich zmian. Dziec-

wizorem, grami wideo, planszówkami,

szkolnym życiu.

ko, trafiając do szpitala, nie przestaje

komputerami, wygodnymi sofami, sys-

funkcjonować także poza nim. Wciąż

temem stereo ze Spotify, a nawet

ma potrzebę utrzymywania kontaktu

stołem bilardowym. Z kolei inicjatywa

z rówieśnikami, najbliższymi przyja-

Cards for Hospitalized Kids to między-

ciółmi i rodziną. Ważne jest więc, by nie

narodowa akcja społeczna, w ramach

wyłączać pacjentów z danej grupy spo-

której dzieci z całego świata wysyłają

łecznej na czas pobytu w szpitalu.

listy dzieciom przebywającym w szpi-

Już dziś istnieje wiele rozwiązań, które

talach w całej Ameryce. Co ważne,

YOU’VE
GOT A FRIEND
IN ME
(PIOSENKA
Z FILMU
„TOY STORY”)
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WIZJA
DZIECIĘCEGO
SZPITALA
PRZYSZŁOŚCI
K.I.D.S.
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n

	
stawia pacjenta i jego doświadczenia

w centrum,

n

n

dba o stały kontakt z pacjentem,
	
stawia na współpracę personelu medycznego

z rodzicami i pacjentami,

n

	
inwestuje w kulturę organizacyjną

i dba o pracowników,

n

	
wdraża zmiany w przestrzeni i procesach,

zbliżając je do idei „smart hospital”,

n

	
stanowi inkubator innowacji, łącząc różne

dziedziny pozamedyczne.
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BE
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GUEST

PACJENT
W CENTRUM

FRIEND
LIKE
ME

ZINTEGROWANA
OPIEKA

YOU’VE
GOT
A FRIEND
IN ME

BLIŻEJ
DOMU

Raport – obszary transformacji

Dziecięcy Szpital Przyszłości w wizji
K.I.D.S. to organizacja, która:

Trendy infuture.institute

Powyższe trendy i przeprowadzone przez naszych
ekspertów badania stały się punktem wyjścia
do dyskusji o przyszłości pediatrycznej opieki
medycznej.

Koncepcja human
centered design
bierze pod uwagę
potrzeby,
oczekiwania i obawy
użytkowników
w konkretnym
kontekście,
jednocześnie
uwzględniając
zasoby i możliwości
organizacji.
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EKSPERCI
NA TROPIE,
CZYLI
METODYKA
RAPORTU

Współczesny człowiek jest mocno

prowadzenie wywiadów i warsztatów

świadomy swoich potrzeb. Dlatego

z personelem i pacjentami.

największe marki na świecie, projektując produkty i usługi, stawiają

Dzięki uprzejmości dyrekcji IPCZD pię-

człowieka i jego potrzeby w centrum.

ciu wolontariuszy kompetencyjnych

Koncepcja human centered design

z zespołu Fundacji przeprowadziło indy-

bierze pod uwagę potrzeby, oczeki-

widualne pogłębione wywiady z ponad

wania i obawy użytkowników w kon-

30 liderami Instytutu – kadrą kierowni-

kretnym kontekście, jednocześnie

czą oraz liderami zespołów administra-

uwzględniając zasoby i możliwości

cyjnych. Pytania skupiały się na trzech

organizacji. Zgodnie z tą koncepcją

obszarach: szpital dziś, szpital przyszło-

eksperci Fundacji K.I.D.S., tworząc

ści oraz wdrażanie zmian.

Raport, współpracowali ze wszystki-

Podczas badań zgłębiane były moty-

mi interesariuszami zaangażowanymi

wacje podjęcia pracy w IPCZD oraz

w proces leczenia małych pacjentów –

analiza osiągnięć Instytutu. Rozmówcy

dziećmi, rodzicami, lekarzami i perso-

chętnie dzielili się swoimi obserwacjami

nelem medycznym, a także z zespołem

i doświadczeniami dotyczącymi obecnej

administracyjnym.

sytuacji w szpitalu. Tematami rozmów

Zespół Fundacji K.I.D.S. podjął szereg

były też wizja szpitala przyszłości i naj-

działań, aby zidentyfikować potrze-

lepsze praktyki w szpitalach na całym

by dziecięcych szpitali. Przedmiotem

świecie. Respondenci wskazywali ob-

analizy były wyzwania, oczekiwania

szary, które wymagają zmian.

i wyobrażenia. Szczególną rolę w reali-

W celu pogłębienia zdobytych infor-

zacji projektu odegrał Instytut „Pomnik

macji i zbadania zgromadzonych hi-

– Centrum Zdrowia Dziecka” w War-

potez odbyły się cztery warsztaty

szawie, umożliwiając zespołowi prze-

z szerszym gronem interesariuszy:

le-

przeżyciach i wyzwaniach w kontakcie

jeden z nich trafił do realizacji (aplikacja

momentu diagnozy, przez kolejne etapy

i

pracow-

z placówką. Po zdefiniowaniu wyzwań

pacjenta), a kilka pozostałych stało się

pobytu w szpitalu, aż po wyjście do

W

każdym

grupa wspólnie opracowała propozycje

źródłem inspiracji do innych innowacyj-

domu i kontynuację leczenia poza mu-

warsztacie brało udział 10-15 osób.

rozwiązań.

nych rozwiązań w szpitalu.

rami szpitala. Przewiduje, jak zmieni się

W trakcie pracy uczestnicy poszcze-

Działaniem, które przyniosło mnóstwo

gólnych zespołów mieli za zadanie

wniosków, obserwacji oraz nieprzecięt-

Na podstawie wniosków z wywiadów

tego procesu po wdrożeniu założeń

wskazać słabe i mocne strony obecne-

nych pomysłów, były warsztaty z mały-

pogłębionych oraz analizy danych za-

szpitala przyszłości. Poszczególne eta-

go systemu pediatrycznej opieki zdro-

mi pacjentami IPCZD. Dzieci udowod-

stanych, dotyczących obszaru zdro-

py tej podróży opisane są z wielu per-

wotnej oraz wypracować wizję dzie-

niły, że są wnikliwymi obserwatorami,

wia i transformacji szpitali i instytucji

spektyw, aby oddać złożoność potrzeb

cięcego szpitala przyszłości. Ważnym

a ich kreatywność i pomysłowość nie

zdrowia, zespół Infuture Institute

i pokazać, jaki potencjał do poprawy

elementem warsztatów było wskazanie,

znają granic. W warsztatach wzięło

opracował opisane wcześniej trzy ma-

kryje się w każdym miejscu, do którego

bazując na doświadczeniu uczestników,

udział 30 dzieci, które pod okiem mo-

krotrendy dla szpitala przyszłości.

trafiają pacjenci.

najbardziej optymalnych sposobów

deratorów pracowały metodą design

Dodatkowo przeprowadzony został

wdrażania zmiany w tak specyficznym

thinking. Dzięki temu poznaliśmy ich

research dotyczący kondycji szpitali

środowisku, jakim jest szpital. Warszta-

perspektywę, dowiedzieliśmy się, cze-

dziecięcych na świecie, aby zidenty-

ty obejmowały aktywną dyskusję i pra-

go im najbardziej brakuje w szpitalu,

fikować wspólne wyzwania i ocenić

cę w grupach, zakończoną wymianą

co jest źródłem ich smutku, dyskom-

ich skalę. Research wskazał również,

spostrzeżeń i wniosków oraz wygene-

fortu, za czym tęsknią. Dzieci dzieliły

jakich rozwiązań szpitale używają,

rowaniem pomysłów na zmiany.

się swoimi obserwacjami i przemyśle-

żeby zaadresować wyzwania, i w jakich

Przeprowadzone

również

niami. Po zdiagnozowaniu problemów

obszarach realizowane są najlepsze

warsztaty z rodzicami, na których

i potrzeb projektowały rozwiązania

praktyki.

zostały zebrane informacje o ich do-

i budowały ich prototypy, wykorzystu-

świadczeniach z opieką medyczną.

jąc materiały plastyczne, recyklingowe

Niniejszy Raport zbiera i podsumowu-

W spotkaniach wzięło udział 15 rodzi-

oraz proste elementy elektroniczne.

je wnioski ze wszystkich wskazanych

ców, którzy poprzez metafory i wza-

Wszystkie zbudowane prototypy od-

źródeł. Jego struktura odzwierciedla

jemne wywiady opowiadali o swoich

powiadały na konkretne potrzeby,

ścieżkę, którą pokonuje pacjent od

pielęgniarkami,
karzami
nikami

Szczególną rolę
w realizacji projektu
odegrał Instytut
„Pomnik – Centrum
Zdrowia Dziecka”
w Warszawie,
umożliwiając
zespołowi
przeprowadzenie
wywiadów
i warsztatów
z personelem
i pacjentami.
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rezydentami,

specjalistami
administracji.

zostały

doświadczenie wszystkich uczestników
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klinik pracuje w Instytucie od począt-

INSTYTUT
„POMNIK
-CENTRUM
ZDROWIA
DZIECKA”
– TAM WSZYSTKO
SIĘ ZACZEŁO

ku jego istnienia i ma bezcenne doświadczenie. Przyjeżdżają tam pacjenci
z całej Polski z nadzieją otrzymania pomocy na najwyższym poziomie. Niejednokrotnie jest to jedyne miejsce w naszym kraju specjalizujące się w danym
zakresie.

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia
Dziecka” jest ważnym partnerem
Fundacji K.I.D.S. To właśnie tam nasi
eksperci spotkali się po raz pierwszy,
żeby podzielić się doświadczeniami
związanymi z leczeniem swoich dzieci w placówce. W naturalny sposób
Instytut stał się inspiracją do podjęcia
szerszych działań, wychodzących poza
jego mury.
IPCZD jest bardzo ważnym punktem
na mapie polskiej pediatrii. Miejsce to
tworzą ludzie z poczuciem misji, dla
których nadrzędnym celem jest dobro
małych pacjentów. Wielu kierowników
57

dr n. med. Marek Migdał
Dyrektor Instytutu
„Pomnik – Centrum Zdrowia
Dziecka”, przewodniczący
Rady Fundacji K.I.D.S.

Szpital Centrum Zdrowia Dziecka
od chwili powstania w 1979 roku
starał się być inicjatorem rozwoju
szeregu obszarów pediatrii.
Dzięki bardzo nowoczesnej,
wyprzedzającej ówczesne
standardy infrastrukturze oraz
młodemu, ambitnemu zespołowi
pracowników CZD stało się
liderem w transplantologii,
kardiologii i kardiochirurgii,
neurologii i neurochirurgii,
nefrologii oraz w chorobach
metabolicznych.
W roku 1995 CZD uzyskało status jednostki badawczej –
rozwojowej – instytutu medycznego. Jako jeden z dwóch
instytutów medycznych w Polsce posiada najwyższą
kategorię A+. Instytut »Pomnik – Centrum Zdrowia

Dziecka«, pozostając jednym z największych i najbardziej
aktywnych szpitali pediatrycznych nie tylko w Polsce,
ale również w Europie, potrzebował w ostatnim okresie
wsparcia w zakresie wdrożenia nowych technologii
wspierających leczone dzieci, ich rodziny, ale również
pracowników. Innowacji, które zmieniły nasze życie
w takich obszarach, jak bankowość, turystyka, handel, czy
w innych obszarach życia codziennego. Technologii, które
pozwalają prowadzić działalność medyczną na najwyższym
poziomie z jednoczesnym zmniejszeniem stresu
związanego z pobytem w szpitalu czy poradni. Wsparcia
dla dziecka i całej jego rodziny we wszystkich kontaktach
z IPCZD. Dlatego tak cenny dla nas jest Raport
»Dziecięcy Szpital Przyszłości« przygotowany przez
Fundację K.I.D.S. Raport będący wynikiem setek
rozmów i analiz przeprowadzonych przez zespół Fundacji
K.I.D.S. z pacjentami, ich rodzinami oraz pracownikami
IPCZD. Mam nadzieję, że pomoże on nie tylko IPCZD,
ale będzie też cenny dla innych szpitali w tworzeniu
przestrzeni przyjaznej chorym dzieciom i ich bliskim”.

ŚCIEŻKA
PACJENTA
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Projektowanie
ścieżki pacjenta
zaczęliśmy
od zmiany
perspektywy
i spojrzenia jego
oczami na system
opieki zdrowotnej.
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Aby lepiej zrozumieć, jakie wyzwania

i usług, pozwalająca optymalizować

szpitalnej administracji i personel me-

kie punkty styku, czyli kolejne etapy

stoją przed szpitalem przyszłości, po-

doświadczenie konsumentów z marką.

dyczny – w Raporcie staraliśmy się

– diagnozę, konsultacje w szpitalnej

stanowiliśmy prześledzić całą drogę

Projektowanie ścieżki pacjenta zaczę-

uwzględnić perspektywy wszystkich

poradni, pobyt w szpitalu i kontynuację

pacjenta od momentu diagnozy do po-

liśmy od zmiany perspektywy i spoj-

kluczowych na danym etapie osób.

leczenia po jego opuszczeniu. Celem

wrotu do domu – w tym celu ścieżka

rzenia jego oczami na system opieki

Takie podejście pozwala na urucho-

jest zidentyfikowanie barier i zoptyma-

pacjenta została zmapowana na wzór

zdrowotnej. Warto zwrócić uwagę

mienie empatii i lepsze zrozumienie

lizowanie działań na każdym etapie tej

ścieżki konsumenta (ang. customer

na fakt, że medycyna pediatryczna ma

problemów oraz potrzeb poszczegól-

drogi.

journey). Jest to technika wykorzysty-

dwóch pacjentów: dziecko oraz rodzica,

nych uczestników procesu. Projektując

wana do tworzenia lepszych produktów

a w podróży towarzyszą im pracownicy

ścieżkę, możemy przejść przez wszyst-

Karolina Sielska-Bielska
Project Manager/Service
Designer Sage sp. z o.o.

Doświadczenia klientów
(ang. customer experience)
stają się jednym z najważniejszych
drogowskazów dla współczesnego
biznesu. Projektowanie rozwiązań
na podstawie zbadanych
i przeanalizowanych potrzeb
klientów buduje zaufanie do
marek, organizacji i produktów.
Poczucie bezpieczeństwa
i komfort są szczególnie
istotne w usługach medycznych,
gdzie stawką jest ludzkie zdrowie.
Wprowadzanie innowacyjnych
narzędzi może poprawić nie
tylko doświadczenia, ale także
wzmocnić długofalowe efekty

rekonwalescencji. Patient
experience (doświadczenie
pacjenta) jest szczególnie ważne
w przypadku szpitali i ośrodków
zdrowia, których pacjentami
są dzieci. Ich komfort, zarówno
fizyczny, jak i psychiczny, jest
kluczowy w procesie leczenia
i dochodzenia do zdrowia.
Zwłaszcza w tych ośrodkach
potrzebne są rozwiązania, które
wspierają personel medyczny
w wykonywaniu codziennych
obowiązków, a jednocześnie
zapewniają odpowiednie
warunki dla małych pacjentów
i ich opiekunów".
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ETAP 1:

PRZED
WIZYTĄ
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zdrowia lub osobą wspierającą. W ideal-

WYZWANIE:
POSZUKIWANIE
INFORMACJI

nym świecie system opieki zdrowotnej
powinien przygotować merytorycznie
i psychologicznie lekarzy do pracy z rodzicem i dzieckiem, stworzyć narzędzia
do współpracy i szybkiej wymiany informacji pomiędzy jednostkami medycznymi oraz dostosować komunikację do
dwóch odbiorców: dziecka i rodzica.

Dziecko
Rodzic
Rodzice po zdiagnozowaniu choroby
u dzieci otrzymują skierowanie do specjalistycznego ośrodka w celu przeprowadzenia kolejnych badań. Na tym
etapie bardzo często towarzyszy im
niepewność i nadzieja, że otrzymają
oczekiwaną pomoc. Potrzebują rzetelnych i przystępnie podanych informacji,
które pozwolą im przygotować się do
kolejnych etapów leczenia. W zależności
od wieku dziecka rodzic jest głównym
odbiorcą informacji na temat stanu jego
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ETAP 2:

PORADNIA
72

KROK 1:
W OCZEKIWANIU
NA KONSULTACJĘ

74

Dziecko
Rodzic

75

organizacyjny potęguje niepewność,
pojawia się mnóstwo pytań: czy konsul-

Wstępna diagnoza to punkt zwrotny

tacja lub zabieg będą możliwe?, kiedy się

w życiu pacjenta i opiekuna. Wielu ro-

odbędą?, czy moje dziecko wyzdrowie-

dziców/opiekunów z trudem radzi sobie

je? Zadaniem szpitala przyszłości jest

z nową sytuacją, pojawia się niepokój,

takie ustawienie procesów i procedur,

strach, a czasem próba ucieczki przed

aby zminimalizować czas oczekiwania

rzeczywistością. Długie oczekiwanie

i związany z nim stres pacjentów. Kolej-

na świadczenie wzmaga lęk, a chaos

ne wyzwanie dla całej opieki zdrowotnej

to zapewnienie im niezbędnych informacji, które pozwalają na oswojenie

Inspiracja!

się z chorobą i pomagają przewidzieć
kolejne kroki.

Sprawne procesy
i działające
procedury
ułatwiają
organizację
pracy lekarzom.
W szpitalu
przyszłości
nieustannie
myśli się o ich
usprawnianiu.

Lekarz
Rezydent
Sprawne procesy i działające procedury ułatwiają organizację pracy
lekarzom. W szpitalu przyszłości nieustannie myśli się o ich usprawnianiu.
Prostym rozwiązaniem jest wprowadzenie systemu potwierdzania wizyt
i przekazywanie lekarzowi informacji
o pojawieniu się pacjenta w placówce.
Pozwala to na bieżąco zarządzać wizytami i uzupełniać grafik poradami dla
pacjentów z listy rezerwowej. W efekcie
można znacznie skrócić czas oczekiwania na konsultację.

Dla rodziców i dzieci
wybierających się na wizytę do
poradni czy szpitala bardzo ważny
jest dostęp do informacji. Dzięki
nim łatwiej przygotować się do
wizyty.

About Kids Health
– zaufana strona
internetowa
Na tej stronie internetowej
można uzyskać dostęp do
sprawdzonych i zweryfikowanych
wiadomości z The Hospital for
Sick Children. Oferuje ona
m.in. porady żywieniowe, jest
kompilacją wiedzy na temat
częstych przypadłości i bardziej
skomplikowanych chorób. Strona
dostępna jest w 10 językach, ale
nie ma obecnie wersji polskiej.
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KROK 2:
WITAMY W PORADNI

WYZWANIE:
SPRAWNE
PARKOWANIE

Rodzice
Personel
W szpitalach przyszłości wdrażane są
rozwiązania, które zmniejszają stres
związany z poszukiwaniem miejsc parkingowych:
n  system

informacji na temat wolnych

miejsc parkingowych zintegrowany
z aplikacją pacjenta,
n   zintegrowany

system komunikacji

z dalszych parkingów – zaadaptowany
z terminali lotniczych i miejsc dojazdu
do większych ośrodków pracy.

78

W szpitalu przyszłości rejestracja pa-

WYZWANIE:
SZYBKA
REJESTRACJA

cjenta przebiegnie sprawnie. Pacjenci
będą mieli wiedzę o tym, jak będzie wyglądał ich pobyt w poradni, jak długo
i na co będą czekać. Będą mogli liczyć
na wsparcie empatycznego personelu.

Nie wiadomo, ile tu jeszcze będziemy siedzieć”
– to jeden z najpopularniejszych cytatów, jakie
pojawiają się w rozmowach kolejkowych. „Nie wiem,
co mam zrobić z dzieckiem tutaj” to kolejne „nie
wiem”. Brak optymalnego procesu rejestracji powoduje
chaos informacyjny i komunikacyjny, buduje poczucie
traconego czasu, jest też przyczyną tłoku w poczekalni.

Cytat z warsztatów
Fundacji K.I.D.S. z rodzicami
80
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KROK 3:
PRZYJAZNA
PORADNIA

WYZWANIE:
W POCZEKALNI
DZIECI SIĘ
NIE NUDZĄ

Dziecko
Rejestracja to pierwsze miejsce kontaktu pacjenta z poradnią czy szpitalem. Tam zaczyna się budowanie nowych doświadczeń i oswajanie nowej
rzeczywistości, w której dziecko będzie
przebywać. Dzieci chcą się bawić i mają
naturalną ciekawość poznawania nowego otoczenia, a potrzeby te należy
szczególnie wspierać w takim miejscu.

Dużo jest zabawek dla maluchów, dla nas,
starszych, nie ma nic. Siedzimy zazwyczaj
na telefonach, bo co innego robić, jak trzeba
czekać?” – mimo że poczekalnie szpitalne są
wyposażone w kąciki zabaw dla dzieci, to zazwyczaj
nie adresują potrzeb różnych grup wiekowych.

Cytat z warsztatów
Fundacji K.I.D.S. z dziećmi
82
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prof. dr hab. Piotr Płoszajski
Katedra Teorii Zarządzania
w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie, Rada Fundacji
K.I.D.S.

Misją szpitala jest leczenie.
By jednak to robić jak najlepiej,
procesy i procedury medyczne
muszą być wspomagane
odpowiednimi procesami
organizacyjnymi i technologią.
Raport zajmuje się właśnie
tą sferą. Ma on w gruncie
rzeczy dwie funkcje i obie są
wysoce narzędziowe.

do zakończenia leczenia, z podziałem

Po pierwsze, dostarcza mapy

określanie tematów wspólnych badań,

kilkudziesięciu obszarów w ramach

projektów wdrożeniowych i działań

całego procesu terapii w szpitalu,

charytatywnych”.

od przyjęcia małego pacjenta

na perspektywy dziecka, rodziców
i personelu szpitala. Może więc służyć
do przeprowadzenia kompletnego audytu
procesów organizacyjnych i być później
podstawą planowania programów
zmian. Po drugie, taka mapa będzie
pomocna we współpracy z potencjalnymi
partnerami zewnętrznymi – instytucjami
naukowymi, innymi szpitalami, NGO-sami
i biznesem, umożliwiając precyzyjniejsze

Zabawa daje bowiem dziecku bezpie-

cjentów. Znajdzie się tam miejsce dla

opiekunów. Dzieci poczują się tutaj do-

wizyty w poradni, odciążając dodatko-

czeństwo, wzmacnia jego poczucie war-

starszych dzieci, np. z interaktywnymi

brze, porównując ją do bajkowego świa-

wo pracowników administracji. Lekarze

tości oraz zwyczajnie zabija nudę. Waż-

grami wykorzystującymi rozszerzoną

ta, w którym przynajmniej na jakiś czas

natomiast zyskają cenny czas na roz-

ne jest, aby miejsce, w którym dziecko

bądź wirtualną rzeczywistość. Pozwo-

znikają problemy. Dodatkowym atutem

mowę z pacjentem i przeprowadzenie

przebywa, było przyjazne, zbliżone do

lą one pacjentom pobyć przez chwi-

będzie system zintegrowany z rejestra-

badania dzięki możliwości wcześniejsze-

domowego środowiska, intuicyjnie za-

lę w „innym świecie”, aby zapomnieć

cją (np. IoT – wearable w formie opasek

go zapoznania się z listą pacjentów oraz

projektowane, zgodnie z potrzebami

o bólu i powodach obecności w poradni

na rękę dla dzieci i rodziców), który

historiami ich chorób.

wynikającymi z naturalnych zachowań

czy szpitalu. Rozwiązaniem stosowanym

pozwoli dzieciom swobodnie spędzać

Kolejnym ułatwieniem będą systemy in-

dzieci.

w poczekalniach medycznych mogą być

czas, bez niepokoju, że ominie je wizyta.

teligentnych budynków. Wprowadzane

Przestrzeń szpitala przyszłości będzie

interaktywne ściany, które nie zajmują

oświetlona jasnym naturalnym świa-

dużo miejsca, a pozwalają jednocześnie

Rodzic

tłem, które stymuluje proces lecze-

na zabawę kilkorgu dzieciom.

Organizacja wielogodzinnych konsulta-

dem jakości. Pierwszym krokiem w ob-

nia. Udowodniono, że natężenie świa-

Młodsi pacjenci w poczekalni znajdą za-

cji czy badań w różnych przychodniach

szarze tzw. smart building jest zazwy-

tła w pomieszczeniach oświetlonych

bawki adekwatne do wieku, strefy wy-

będzie zaplanowana w taki sposób, aby

czaj zintegrowany system sterowania

sztucznie jest dwa razy mniejsze od

pełnione naturalną zielenią, wygodnymi

ruch był płynny i nikt nie tracił czasu.

temperaturą pomieszczeń, składający

tego, które dostarczamy organizmowi

meblami, hamakami, gdzie będą mogli

Zredukuje to zmęczenie zarówno rodzi-

się m.in. z inteligentnych termostatów

w południe słonecznego dnia12. Terapia

wraz z rodzicami odpocząć, poczuć bli-

ców, jak i małych pacjentów.

(sterujących ogrzewaniem lub chłodze-

światłem wspiera efekty leczenia, wpły-

skość natury, poczytać książkę lub kre-

wając pozytywnie na samopoczucie pa-

atywnie spędzić czas z nowo poznanymi

cjenta13.

kolegami.

Pracownik
administracji

Wyposażenie poczekalni w szpita-

Przestrzeń przygotowana w przemy-

Uproszczenie i zdigitalizowanie procesu

lu przyszłości będzie przystosowane

ślany sposób będzie tworzyć spójną

rejestracji, który pacjent będzie mógł

do potrzeb każdej grupy wiekowej pa-

całość, sprzyjając integracji dzieci i ich

zacząć już w domu, znacznie skróci czas

12

http://silniwchorobie.pl/416/fototerapialeczenie-swiatlem
https://www.medonet.pl/zdrowie,fototerapia---wskazania--przeciwwskazania--skutki-uboczne,artykul,1730408.
html

13
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coraz częściej do nowoczesnych biur
oraz domów, stają się nowym standar-

niem pomieszczeń), systemów otwierających lub zamykających okna oraz
czujników kontrolujących temperaturę
pomieszczeń.

się kolejek pod gabinetami i frustracją

Pracownik
administracji

oczekujących.

Trudno powiększyć szpital, ale istnieją

W szpitalu przyszłości lekarze będą

rozwiązania umożliwiające lepsze zarzą-

Centrum Kontroli ClinOps (MDmetrix)

zadowoleni ze swojej pracy i nie będzie

dzanie przestrzenią. Systemy umawia-

Children’s Bellevue Clinic and Surgery

braków kadrowych. Dzięki temu będą

nia wizyt i rekomendowanych czasów

Center w Seattle zaadaptowało

mogli zająć się pacjentem tak, jak chcą,

przyjęć oraz planowanie wizyt z wyprze-

system kontroli ClinOps. Jest to jedno

poświęcając mu tyle czasu, ile uznają

dzeniem ułatwiają zarządzanie liczbą

z rozwiązań zaprojektowanych przez

za słuszne. Szpital przyszłości będzie

pacjentów w danym miejscu.

sturt-up MDmetrix, oferujące szpitalom

pacjentom, co skutkuje wydłużeniem

WYZWANIE:
MISTRZOWIE
PROCESÓW

stwarzał warunki do współpracy mię-

dostęp do elektronicznej dokumentacji

dzy specjalistami, tworząc całe zespoły

medycznej. Pozwala porównywać dane

konsultacyjne. Profesjonalne wsparcie

i kontrolować liczbę powrotów do

personelu niemedycznego w zadaniach

szpitala. Umożliwia przegląd procedur

Niewystarczająca liczba lekarzy w po-

administracyjnych odciąży lekarzy od

i daje wgląd w samopoczucie pacjentów.

radniach przyszpitalnych i na od-

zadań niezwiązanych bezpośrednio z le-

Obecnie szpital używa tego programu

działach powoduje wydłużenie czasu

czeniem pacjentów. Dzięki temu pro-

do mierzenia i śledzenia wielu aspektów

oczekiwania na wizytę. Natomiast zbyt

blem kolejek zostanie wyeliminowany,

opieki, m.in. tego, jak efektywnie

duża liczba wizyt w ciągu jednego dnia

a pacjenci będą się czuli wysłuchani

wykorzystywane są sale operacyjne,

(plus nieplanowane przypadki do pil-

i zaopiekowani.

monitoruje też bezpieczeństwo

Lekarz
Rezydent

nej konsultacji) powoduje obciążenie

pacjentów. Dzięki temu poziom opieki

lekarzy na dyżurach. Narzucone ogra-

odczuwalnie się poprawia i możliwe są

niczenie czasu trwania konsultacji nie

znaczne oszczędności, które pozwalają

pozwala lekarzom na dogłębne zapo-

na obsługę większej liczby pacjentów.

znanie się z historią choroby pacjenta.
Lekarze, chcąc wykonać swoją pracę
sumiennie, poświęcają więcej czasu
88
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Ogromne znaczenie
w procesie leczenia, opieki
i diagnostyki ma poziom
świadczonych usług.
Kluczem do osiągnięcia
celu wysokiej jakości
świadczonych usług jest
opracowany i doskonalony
system zarządzania jakością.

Monika Lipiec
Kierownik Zakładu Psychologii
Zdrowia, Instytut „Pomnik
– Centrum Zdrowia Dziecka”

Realizacja usługi zgodnie z procesami obowiązującymi
w jednostce ochrony zdrowia i wysoka świadomość
znaczenia jakości wśród personelu dają gwarancję
wysokiego poziomu procesu terapeutyczno-opiekuńczego
pacjentom przebywającym w szpitalu. Ciągły nadzór,
doskonalenie, rejestrowanie i analizowanie zdarzeń
pozwalają na zapewnienie optymalnego bezpieczeństwa

i komfortu opieki pacjentom i ich opiekunom.
Ciągły rozwój, stawianie na nowoczesną technologię
i wysokie kwalifikacje kadry medycznej są niezwykle
ważne w aspekcie rozwoju procesów m.in. w obszarze
opieki zdalnej poprzez wykorzystanie narzędzi
teleinformacyjnych. Ma to szczególne znaczenie
w przypadku pacjentów leczonych z powodu chorób
przewlekłych, w których przebiegu ważny jest szybki
kontakt ze szpitalem, a ograniczeniem jest dystans
dzielący miejsce zamieszkania od szpitala. Możliwość
uzyskania teleporady z wykwalifikowanym personelem
medycznym wzmacnia poczucie bezpieczeństwa
rodziców i/lub opiekunów w realizacji opieki nad
pacjentem w miejscu zamieszkania. Stawiajmy
na rozwój – to niezwykle ważne z punktu widzenia
medycyny, ale przede wszystkim z punktu widzenia
pacjenta, którego zdrowie – definiowane jako dobrostan
psychospołeczny – pozostaje w naszych rękach”.

tarzach i są w stanie samodzielnie się

Lekarz
Rezydent
Pielęgniarka
Pracownik
administracji

poruszać pomiędzy miejscami, w któ-

Nawigacja w budynkach przychodni

rych wykonuje się badania zlecone

czy szpitala oraz optymalne ciągi ko-

podczas wizyty w poradni. To kwestia

munikacyjne to bardzo ważne aspekty

odpowiedniego zaprojektowania prze-

z perspektywy pracowników szpita-

strzeni i jej oznakowania w czytelny, in-

la. Szybkie dotarcie na inne oddziały

tuicyjny i przyjazny sposób – taki, który

w celu przeprowadzenia konsultacji

jest również zrozumiały dla dziecka.

pacjenta czy błyskawiczne i bezpieczne

przejść konsultacje w oddalonych od

W nowoczesnych
szpitalach
pacjenci i ich
opiekunowie
nie gubią się
na korytarzach
i są w stanie
samodzielnie
się poruszać
pomiędzy
miejscami,
w których
wykonuje się
badania zlecone
podczas wizyty
w poradni.

WYZWANIE:
NAWIGACJA
JAK PO
SZNURKU

Szpitale i zespół przychodni przyszpitalnych to często ogromne, wielopię-

W nowoczesnych szpitalach pacjenci
i ich opiekunowie nie gubią się na kory-

przewożenie pacjentów na sale opera-

trowe instytucje, które od lat rozrasta-

Rodzic

ją się w organiczny sposób – poprzez

Rodzic, szczególnie podczas pierwszej

W dobrze zorganizowanych szpitalach

dodawanie kolejnych oddziałów, przy-

wizyty w nowym miejscu, bywa zagubio-

droga przejazdu na blok operacyjny

chodni i punktów diagnostyki. Z tego

ny. Sama sytuacja pobytu z dzieckiem

i z niego oraz pomiędzy oddziałami jest

powodu nawigacja po szpitalu dla osób,

w szpitalu jest źródłem dużego stresu,

bezpieczna i nie jest związana z ko-

które nie są częstymi gośćmi tej insty-

potęgowanego trudnościami w prze-

niecznością kontaktu z innymi osobami.

tucji, staje się wyzwaniem.

mieszczaniu się po szpitalu. Z pomocą

Optymalizacja tych obszarów może się

przychodzą nowoczesne metody two-

przyczynić do uwolnienia czasu, który

rzenia systemu nawigacji i organizacji

specjaliści mogą poświęcić na opiekę

Dużym wyzwaniem jest sytuacja, w któ-

przestrzeni. Istnieje wiele graficznych

nad pacjentem. W szpitalu czas, któ-

rej mały pacjent pojawia się po raz

i technologicznych rozwiązań, które

ry można przeznaczyć na konsultację

pierwszy w przychodni czy na oddziale

ułatwiają poruszanie się w nieznanym

i pracę z pacjentem, jest bardzo cen-

i musi wykonać zlecone badania oraz

miejscu.

nym zasobem.

Dziecko

92

siebie jednostkach diagnostycznych.

cyjne należą do codziennych wyzwań.
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W nowoczesnych szpitalach nawigacja jest dostosowana do potrzeb

Doskonałym przykładem jest szpital

użytkowników. W przypadku dużych jednostek stosuje się systemy

Overlook Medical Center w New Jersey,

nawigacji oparte na stronie wizualnej, a inspiracją są rozwiązania

który udostępnia pacjentom darmową

stosowane z powodzeniem w innych miejscach:

aplikację udzielającą wskazówek, jak

System „Metro” ze stacjami przypisanymi do oddziałów – oparty

dojść do konkretnych miejsc w szpitalu

na zasadzie funkcjonowania linii metra i komunikacji miejskiej - został

(np. do toalet, gabinetów lekarskich,

wdrożony w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

na konkretne oddziały, sugeruje też dostępny

Wprowadzono tam kilka „linii pieszego metra” – infografik umieszczonych

parking przy szpitalu). Działa podobnie do

na podłogach, które ciągną się przez całą długość szpitala i łączą ze

Google Maps – po wprowadzeniu lokalizacji

sobą poszczególne stacje: wejścia na oddziały, do poradni i miejsc badań.

aplikacja wyświetla wskazówki dojścia

Taki system zdecydowanie ułatwia poruszanie się po skomplikowanych

do wybranego miejsca. Znacznie ułatwia

korytarzach i piętrach dużego szpitala, składającego się z wielu budynków.

to pacjentom poruszanie się po szpitalu

Dodatkowo stacje ozdabiają ściany szpitala radosnymi grafikami

i zmniejsza u nich stres związany z szukaniem

o tematyce przyjaznej dzieciom i zachęcają do zabawy, powodując uśmiech

odpowiedniej jednostki.

małego pacjenta.

Ciekawym rozwiązaniem są systemy

●Mapy interaktywne – zaadaptowane z centrów handlowych i pokazujące

rozszerzonej rzeczywistości wykorzystujące

wirtualne ścieżki poruszania się po obiekcie.

kamerę w telefonie komórkowym –

Aby usprawnić komunikację, wdrażane są również nowoczesne technologie,

poprzez nakładanie dodatkowych warstw

na przykład systemy nawigacji wewnętrznej – zaadaptowanie aplikacji

rzeczywistości na istniejące obiekty wskazują

mobilnej szpitala z wykorzystaniem systemu wewnętrznego GPS.

na przykład drogę dojścia na oddział.

WYZWANIE:
ZINTEGROWANE
SYSTEMY IT
Codzienne
zapisywanie wyników
badań w dobrze
zintegrowanych
systemach jest
intuicyjne i ułatwia
pracę. Zachęca
do wdrażania
nowych rozwiązań,
zmniejszając liczbę
barier w komunikacji.

Rodzic

ca do wdrażania nowych rozwiązań,

Nowoczesna jednostka zdrowia dąży do

Problemem dla rodziców są przede

zmniejszając liczbę barier w komuni-

integracji wszystkich systemów infor-

wszystkim opóźnienia. Nowoczesne

kacji. Dodatkowo codzienne klarowne

matycznych w jedną dużą sieć wymiany

szpitale przesuwają możliwie dużą liczbę

zlecenia od lekarzy pozwalają oszczę-

informacji. Przy zachowaniu poufno-

zadań jeszcze na czas przed przyjazdem

dzić czas, który do tej pory pielęgniarki

ści danych możliwe jest utrzymywanie

do szpitala, dzięki czemu przyspieszają

musiały poświęcić na rozszyfrowywanie

jednego standardu wymiany danych

rejestrację pacjentów czy odebranie

niezrozumiałych odręcznych zapisów.

zarówno wewnątrz jednostki, jak i poza

wyników. Ważne jest też stałe monito-

Aktualizacja danych o pacjencie jest

nią. Dodatkowe analizy danych uła-

rowanie stanu małego pacjenta.

w jednym miejscu, dzięki czemu zarów-

twiają wprowadzenie efektywnych me-

no lekarz, jak i pielęgniarka mają stale

tod zarządzania jednostkami zdrowia,

wgląd do dokumentacji.

a także pokazują, w których miejscach

Technologia może się znacząco przy-

Lekarz
Rezydent

czynić do poprawy procesów wewnętrz-

Systemy nie muszą działać w izolacji,

nych. Kluczowa jest zatem integracja

ponieważ dane między nimi mogą być

Pracownik
administracji

systemów IT. To jedno z większych wy-

wymieniane. Dla lekarza oznacza to

Dane są nowym złotem, w dzisiejszych

zwań obecnych czasów, nie tylko w ob-

zmniejszenie nakładu pracy – nie trzeba

czasach każda instytucja dąży do ich

szarze medycyny. Każde urządzenie

tworzyć dodatkowych rekordów pa-

jak najlepszego zbierania, analizowania

i każdy proces mają przypisane odpo-

cjenta ani tracić czasu na wyszukiwanie

i wykorzystywania w celu zwiększania

wiednie oprogramowanie, które często

informacji i zapisywanie ich po kilka razy

efektywności. Zintegrowane systemy

działa w sposób nieskoordynowany,

w wielu miejscach.

powodują, że przygotowanie zestawień

utrudniający proste procesy, przez co
wydłuża się czas obsługi pacjentów i ja-

Pielęgniarka

kość komunikacji pomiędzy pracowni-

Codzienne zapisywanie wyników badań

kami szpitala.

w dobrze zintegrowanych systemach

brak efektywności wpływa negatywnie
na funkcjonowanie szpitala.

i analiz staje się mniej czasochłonne,
a procesy mogą być zmieniane w sposób efektywny14.

jest intuicyjne i ułatwia pracę. ZachęSavino, John & Latifi, Rifat. (2019). The Hospital of the Future: Evidence-Based, Data-Driven: Patients Centered,
Disease Based, Research Oriented, Technology Driven. 10.1007/978-3-030-01394-3_35.
14
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Oprogramowanie zapewni jasny, natychmiastowy i aktualny
obraz sytuacji w 800-łóżkowym szpitalu oraz pomoże personelowi
w podejmowaniu szybkich i świadomych decyzji, jak najlepiej

Odciążenie
pracowników
oznacza,
że mogą
oni spędzać
więcej czasu
na dostarczaniu
opieki,
a mniej na jej
organizowaniu.

Nowoczesne szpitale na świecie wykorzystują skale przygotowywane

zarządzać opieką nad pacjentem. 20 pracowników monitoruje „ścianę

przez zewnętrzne organizacje certyfikujące do oceniania poziomu

analityków”, która stale pobiera w czasie rzeczywistym strumienie

integracji systemów IT. Osiąganie kolejnych kroków skali

danych z wielu systemów w szpitalu. Zaawansowane algorytmy

(przykładowo 7-stopniowa skala HIMSS)15 wymaga od szpitala dążenia

pomogą personelowi w przewidywaniu i usuwaniu wąskich gardeł

do jak najgłębszej integracji systemów i tworzenia jednego, wspólnie

i zaproponują działania umożliwiające szybszą, bardziej elastyczną

działającego centrum analityczno-zarządczego dla szpitala. Na świecie

opiekę nad pacjentem i lepszą alokację zasobów.

istnieje kilkanaście szpitali o najwyższym stopniu informatyzacji
(np. w Stanford Children’s Health).

Inspiracja!
Centrum operacyjne sterowane
przez sztuczną inteligencję
GE Healthcare współpracuje z Bradford Teaching Hospitals NHS
Foundation Trust, aby stworzyć oprogramowanie, które – podobnie
jak w przypadku kontroli ruchu lotniczego – wykorzystując sztuczną
inteligencję, zmieni sposób świadczenia opieki w odpowiedzi
na rosnącą liczbę pacjentów.
15
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https://www.himss.org/resource-news/celebrating-himss-stage-7-organizations-advancing-global-health

WYZWANIE:
SPRZĘT IT

Brak wsparcia
psychologicznego
w szkołach, trudności

-pedagogiczne to
kolejne elementy,
które mają ogromny
wpływ na kondycję tej
specjalizacji.

czasem tak prostych jak drukowanie

Dzięki gotowości cyfrowej szpitala/po-

wyników badań i dokumentacji medycz-

radni oraz odpowiednio przygotowane-

nej oraz korzystanie z możliwości wy-

mu sprzętowi szpital przyszłości może

stawiania e-recept czy też e-zwolnień

być na bieżąco w kontakcie z rodzicami

(jest za mało komputerów lub są w sta-

tych dzieci, które będą wymagać zdal-

rej technologii, przez co lekarze pracują

nej porady. To także umożliwi konsulto-

na zmiany na jednym sprzęcie).

Pielęgniarka

mi, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

wszystkim potrzebującym
psychologiczno-

wykonywania codziennych czynności,

wanie stanu pacjenta z innymi ośrodka-

z zapewnieniem pomocy
przez poradnie

Dziecko
Rodzic

W szpitalu przyszłości pielęgniarki będą

to przede wszystkim sprawny sprzęt IT.

Lekarz
Rezydent

To szansa na prowadzenie cyfrowych

W szpitalu przyszłości technologia to

Dzięki nim praca z pacjentami będzie

dokumentacji, ale także możliwość ko-

przyjaciel lekarza – wspiera go i uspraw-

się odbywać w sposób skoordynowany,

munikacji i zdalnej współpracy między

nia jego pracę. Dzięki temu lekarz bę-

umożliwiający obsługę większej liczby

specjalistami z całej Polski czy świata.

dzie mógł się skupić na tym, co najważ-

pacjentów w krótszym czasie.

W codziennej pracy szpitala przyszłości

niejsze, czyli na leczeniu. Większość

nie będzie problemów związanych z bra-

zadań administracyjnych zostanie

kiem komputerów, drukarek czy sprzętu

zautomatyzowana. Będzie to możliwe

specjalistycznego. Infrastruktura wy-

dzięki specjalistycznemu sprzętowi IT,

mieniana będzie wystarczająco często,

który obsłuży współczesną technologię.

co spowoduje zmniejszenie opóźnień

Obecnie wyzwaniem pracowników szpi-

w wykonywaniu codziennej pracy.

tali jest przestarzały sprzęt IT, co prze-

Technologia pomagająca w komunikacji

korzystać z nowoczesnego sprzętu
i sprawdzonych technologii mobilnych.

Robot w szpitalu
w Stanford
W 2019 r. do pracowników
w Stanford Health Care
dołączyła flota robotów
mających ułatwić pracę
i odciążyć personel. Roboty
wykorzystywane są m.in. do
dostarczania pościeli, paczek
i materiałów medycznych
oraz monitorowania
zapasów leków w szpitalu
i przeliczania tabletek,
aby ułatwić pielęgniarkom
ich podawanie.

kłada się na brak możliwości sprawnego
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Pracownik
administracji

na różnych rozmiarach kartek. Setki

bardziej wydajnego sprzętu dla każde-

WYZWANIE:
ELEKTRONICZNA
KARTOTEKA
PACJENTA

go pracownika, a ewentualne wzmoc-

W nowoczesnym szpitalu dziecięcym

nienie wydajności niezbędne jest tylko

większość dokumentacji będzie pro-

po stronie systemu centralnego.

wadzona elektronicznie. Dostęp do niej

Rozbudowanie
systemów
i udostępnienie
ich na różnych
platformach pomoże
w skutecznym
zarządzaniu
czasem i relacjami
z pacjentami.

102

wizyt, tysiące badań i niezliczona liczba
konsultacji powodują, że dokumentacja
pojedynczego pacjenta, składająca się
z kilku tomów, niejednokrotnie „waży

będzie możliwy dzięki różnym urządze-

tyle, co sam pacjent”16. Bezpieczny spo-

niom, takim jak komputery, tablety czy

sób archiwizacji danych wymaga odpo-

smartfony. Rozbudowanie systemów

wiednio zabezpieczonych przestrzeni,

i udostępnienie ich na różnych platfor-

które zwiększają się wraz ze wzrostem

mach pomoże w skutecznym zarządza-

liczby przyjmowanych pacjentów. Wy-

niu czasem i relacjami z pacjentami.

zwaniem dla służby zdrowia będzie

Sprzęt IT szybko się starzeje, dlate-

W szpitalu przyszłości informacje

stworzenie wydajnej infrastruktury

go utrzymywanie, ulepszanie systemu

na temat pacjenta muszą być dostęp-

informatycznej, która umożliwi spraw-

i dostosowanie go do coraz nowszego

ne dla lekarzy z różnych jednostek me-

ny przepływ dokumentacji pomiędzy

rodzaju technologii jest bardzo ważne.

dycznych przed wizytą, a pacjent nie

poszczególnymi oddziałami czy porad-

Wiele instytucji – również niezajmują-

powinien być obciążony obowiązkiem

niami. Taki sposób prowadzenia doku-

cych się medycyną – dąży do scentra-

przywiezienia teczki z dokumentacją

mentacji będzie zapobiegał gubieniu

lizowania systemów informatycznych

medyczną. Dostęp do danych ułatwi

wyników badań czy elementów historii

i utrzymywania ich w środowisku chmu-

lekarzowi zapoznanie się z przebiegiem

choroby. Dodatkowo będzie zasilał za-

rowym, czyli takim, w którym system

choroby i wynikami wcześniejszych

sób wiedzy dostępny dla lekarzy przyj-

zarządzania rekordami pacjenta (szpita-

badań przed spotkaniem z pacjentem.

mujących zarówno w przychodniach, jak

lem) nie jest przechowywany na każdym

Obecnie przechowywanie dokumentacji

i na oddziałach. W szpitalu przyszłości

z urządzeń. W tym rozwiązaniu z dowol-

medycznej pacjentów stanowi ogromne

wszystkie informacje na temat pacjen-

nego autoryzowanego urządzenia moż-

wyzwanie dla ośrodków medycznych.

ta będą przechowywane w jednym bez-

na się dostać do systemu centralnego.

Najczęściej są to archiwa z papiero-

piecznym miejscu.

W związku z tym nie potrzeba coraz

wymi dokumentami wydrukowanymi
16

Cytat z warsztatów przeprowadzonych przez ekspertów K.I.D.S. z lekarzami IPCZD w grudniu 2019 r.

ETAP 2:

HOSPITALIZACJA
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KROK 1:
DOBRZE SIĘ
PRZYGOTOWAĆ

Nie wszystkie badania można wykonać

na samym początku jego ścieżki lecze-

w poradni. Niejednokrotnie pacjent

nia. Dziecko otrzyma wsparcie, będąc

musi się im poddać w warunkach szpi-

jeszcze w domu, zostanie poinformo-

talnych. To kolejny moment, w którym

wane o tym, co je czeka. Dostosowany

zarówno dziecko, jak i opiekun mogą

do percepcji dziecka przekaz będzie

odczuwać niepewność i strach. Poja-

ważnym elementem oswajania strachu

wia się też wiele pytań: jak się przygo-

i niepewności, a także fundamentem

tować?, co zabrać?, ile czasu tam spę-

poczucia bezpieczeństwa.

dzimy?, jakie panują tam warunki?, jaki
lekarz będzie nas prowadził? Przygoto-

Rodzic

wanie do wyjazdu do szpitala staje się

Szpital przyszłości to nie tylko prze-

wyzwaniem.

strzeń, ale też ludzie, którzy mają świa-

Dziecko
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domość, z jakimi wyzwaniami na każdym etapie mierzą się rodzic i dziecko.

Dzieci, które mają świadomość sytuacji,

Dlatego procesy i rozwiązania będą do-

odczuwają niepokój w związku z per-

stosowane do potrzeb, które rodzą się

spektywą wyjazdu z domu, opuszczenia

w różnych momentach ścieżki pacjenta.

rodziny, przyjaciół, szkoły. Czują się za-

Przygotowania będą wsparte pakietem

gubione w nowej dla nich rzeczywisto-

niezbędnych informacji dla rodziców:

ści. Nie do końca rozumieją, dokąd jadą,

o możliwości dojazdu do szpitala, rze-

na jak długo, co będzie się z nimi działo.

czach niezbędnych do spakowania, wa-

Rodzice, sami zagubieni, nie są w stanie

runkach socjalnych oraz planowanych

udzielić swoim pociechom kompletnych

badaniach. Technologia pozwoli im już

informacji, co nasila obawy. Szpital

na tym etapie być w stałym kontak-

przyszłości będzie dbał o pacjenta już

cie ze szpitalem (np. z dedykowanym

opiekunem medycznym, który pomaga

pacjentem. Pełna informacja i opieka

się zorganizować). Rodzice będą mieli

roztoczona nad rodzicami już na samym

dostęp do konsultacji telefonicznych

początku szpitalnej ścieżki pozwolą

z lekarzem czy psychologiem, który po-

budować przekonanie, że miejsce, do

może im zrozumieć sytuację oraz wy-

którego zmierzają, jest dobrze zorgani-

posaży ich w narzędzia, dzięki którym

zowane, a co za tym idzie – będą mieli

będą wiedzieli, jak rozmawiać z małym

poczucie bezpieczeństwa.

Inspiracja!
Broszura
informacyjna
(Hôpitaux de Paris)
Szpital w Paryżu przygotował
darmową onlinową broszurę
informacyjną skierowaną

Inspiracja!

do pacjentów, którzy przygotowują
się do pierwszej hospitalizacji.
Zawiera praktyczne wskazówki

Przygotowanie do wizyty (Children’s
Hospital Colorado) – użycie multimediów
W Children’s Hospital Colorado, aby ułatwić dzieciom i rodzicom
rejestrację w szpitalu i przygotowanie do wizyty, nagrano filmiki
instruktażowe i udostępniono je na YouTubie.
Narratorami są dzieci, które opowiadają o szpitalu i przeprowadzają
przez proces rejestracji i badań. Przyjemna grafika ułatwia
zapamiętywanie informacji i sprawia, że rodzice i dzieci otrzymują
podstawowe wiadomości, które pozwalają im lepiej zrozumieć,
czego spodziewać się w szpitalu.
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dotyczące rejestracji, pobytu
w szpitalu, procedury wypisu,
a także dane kontaktowe
do poszczególnych oddziałów
oraz linki do stron, gdzie można
uzyskać więcej informacji.
Ten prosty i estetyczny przekaz
pozwala pacjentom odpowiednio
przygotować się do pobytu
w szpitalu.
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KROK 2:
GŁADKO PRZEZ
IZBĘ PRZYJĘĆ

nawet jeśli jest to kolejna hospitalizacja

WYZWANIE:
NIEZBĘDNE
INFORMACJE
O PACJENCIE
ZAWSZE
POD RĘKĄ

w krótkim czasie, nawet gdy rejestracja
dotyczy pacjenta leczącego się przewlekle. Każdorazowe wypełnianie tych
samych dokumentów przez rodziców
wydłuża proces przyjęcia do szpitala.
W szpitalu przyszłości te trudności zostaną rozwiązane dzięki cyfryzacji opisanej w rozdziałach: Elektroniczne kartoteki pacjenta, Integracja systemów IT
i Sprzęt IT.

Zasady rządzące tą przestrzenią są

Powyższe rozwiązania usprawnią pro-

zbieżne z opisanymi powyżej w rozdziale

ces rejestracji i pomogą lekarzom zau-

„Przyjazna poradnia”.

tomatyzować procedury medyczne, np.

Pracownik
administracji
Lekarz
Wyzwaniem jest konieczność dopełnienia przez opiekunów niezbędnych formalności przed przyjęciem na oddział.

żywienia wymaganych przez NFZ.

Inspiracja!

ją z obowiązujących przepisów. Szpital

Wirtualny asystent
– KidsMD (Boston
Children’s Hospital)

ma obowiązek zbierać zgody i inne in-

Wprowadzony w szpitalu w Bostonie

formacje o dziecku za każdym razem,

system bazuje na technologii

Często jest to duża liczba formularzy,
zgód, potwierdzeń woli, które wynika-
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związane z wypełnianiem formularzy

Amazon Alexa i pomaga zarówno pacjentom,

dokumentację medyczną oraz robi zdjęcia podczas

jak i pracownikom szpitala, wykonując polecenia

operacji, co znacznie ułatwia dokumentowanie wizyty

aktywowane głosowo. Towarzyszy pacjentowi

i przechowywanie informacji. Pracownicy szpitala

na każdym etapie podróży przez szpital. Potrafi

mogą dzięki temu szybko i łatwo uzyskać dostęp

udzielić odpowiedzi na pytania, podać wskazówki

do informacji lub wyników badań.

i instrukcje dotyczące opieki. Sporządza także
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KROK 3:
ALL INCLUSIVE
NA ODDZIALE

WYZWANIE:
ZDROWA
ATMOSFERA

Dziecko
Kiedy mały pacjent trafia do szpitala,
równowaga jego życia zostaje zachwiana. Dlatego w przeprowadzonym
badaniu opiekunowie podkreślali, jak
ważne jest dla nich, aby dzieci czuły się
w szpitalu możliwie komfortowo. Zwracali uwagę na sposób, w jaki odnosi się
do nich personel. Doceniali pozytywne
relacje, wspominając na przykład miłe
przywitanie na oddziale: „Pielęgniarki

Jakość pobytu w szpitalu odnosi się

często pamiętają dzieci, witają je, to jest

nie tylko do samego procesu leczenia.

miły moment”.

Pozamedyczne aspekty, takie jak at-

Podczas warsztatów przeprowadzonych

mosfera i relacje z ludźmi, mają duży

z dziećmi jednym ze wskazywanych

wpływ na doświadczenia pacjentów.

problemów było nocne wybudzanie

Zarówno dzieci, jak i ich opiekunowie

na badania (lub mierzenie temperatury)

zwracają uwagę na to, w jaki sposób są

czy też wczesne, przypadkowe budze-

traktowani. Forma komunikacji perso-

nie dzieci przez personel sprzątający.

nelu medycznego z pacjentami to waż-

W Szpitalu przyszłości nie będzie takich

ny czynnik psychologiczny, od którego

problemów. Technologia pozwoli na sta-

zależy postrzeganie czasu spędzonego

łe monitorowanie ogólnego stanu zdro-

w szpitalu.

wia pacjenta, jego podstawowych parametrów (ciśnienia, temperatury etc.)
i w ten sposób ograniczy nocne wizyty
pielęgniarskie.
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Podczas warsztatów Fundacji K.I.D.S.
z pacjentami dzieci zaprojektowały
latającego robota, który w czasie ich snu
wlatuje do sal, aby zmierzyć ciśnienie.
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Inspiracja!

Rodzic
W szpitalu opartym na zasadach empatycznej komunikacji rodzice będą

Jak wynika z badań przeprowadzonych

otrzymywać potrzebne im wsparcie,

na ponad 2500 pacjentów, ich rodzinach

a żadne ich pytanie nie pozostanie bez

i personelu w trzech szpitalach dziecięcych

odpowiedzi.

w Dublinie, należy lepiej informować

Dbanie o dobro pacjenta (w tym także

młodych ludzi o ich prawie do uczestnictwa

rodzica/opiekuna), szacunek i zrozu-

w opiece zdrowotnej i znaleźć sposób na ich

mienie jego sytuacji oraz zapewnienie

Przykładem mogą być bransoletki

niezbędnego zaufania małego pacjenta.

zaangażowanie. Szpital Ann & Robert H. Lurie

mu poczucia wartości to podstawowe

na rękę, które zbierają podstawowe po-

Ważne jest, aby traktować dziecko jak

Children’s Hospital w Chicago powołał Radę

zasady wynikające z respektowania pra-

miary organizmu dziecka, lub inne inno-

partnera w rozmowie i dać mu poczucie,

Doradczą ds. Dzieci (ang. KAB), która składa

wa do godnego traktowania17. Wzajemne

wacyjne urządzenia zapewniające stały,

że jego potrzeby są ważne, a jego zdanie

się z 10 członków w wieku 10-17 lat. Rada

zaufanie w relacji rodzic – lekarz/pie-

nieinwazyjny monitoring parametrów.

respektowane. Dzięki komunikacji opar-

dzieli się ze szpitalem tym, co jest ważne

lęgniarka wpływa na poczucie bezpie-

Nowoczesny szpital będzie przygoto-

tej na empatii dziecko w trakcie lecze-

dla dzieci i młodzieży podczas doświadczeń

czeństwa i dobre samopoczucie rodzi-

wany na to, aby w odpowiedni sposób

nia będzie miało zaspokojone potrzeby

zdrowotnych. Pomysły i sugestie rady

ca. W szpitalu przyszłości rodzice będą

przekazać dzieciom kluczowe infor-

psychiczne i społeczne (potrzebę miło-

pomagają szpitalowi odpowiadać na potrzeby

mieli szansę ocenić jakość tych relacji

macje związane z etapami ich leczenia.

ści, szacunku, bezpieczeństwa, kontak-

pacjentów, zapewniając im lepszą opiekę.

poprzez system ewaluacji. Dzięki temu

Personel medyczny będzie wiedział,

tu z bliskimi, poznawania świata, ruchu,

Dla małych pacjentów jest to także

szpital otrzyma bezpośrednie informa-

w jaki sposób powinien się komuniko-

nauki, zabawy, relaksu).

doświadczenie, które wzmacnia i buduje

cje i wiedzę na temat obszarów do po-

wać z małym pacjentem, aby ten zrozu-

Szpital przyszłości będzie nieustan-

ich pewność siebie, dając poczucie, że mają

prawy.

miał wszystko i poczuł się bezpiecznie.

nie prowadził system ewaluacji jakości

wpływ na to, co dzieje się w szpitalu.

W szpitalu przyszłości szczególne miej-

Od podejścia personelu do dziecka

świadczonych usług. Dzięki stałej ana-

sce będzie zajmowała osoba, która ota-

zależy nie tylko sprawne wykonanie

lizie będzie znał obszary wymagające

cza rodziców troską, tłumaczy im zawi-

danego zabiegu, ale również zdobycie

doskonalenia.

łe medyczne zagadnienia i na bieżąco

informuje o trwającym zabiegu,

u rodziców i pacjentów.

gdy dzieci są na bloku operacyj-

Szpital Przyszłości zapewni lekarzom

nym. Podczas warsztatów Fundacji

czas na budowanie relacji z pacjentem,

K.I.D.S. z lekarzami pojawiło się wie-

da przestrzeń na upewnienie się, że jest

le pomysłów, takich jak wprowadze-

dobrze poinformowany i zadbany w sfe-

nie systemu komunikatów funkcjo-

rze emocjonalnej. Leczeniu małych

nującego podobnie jak na dworcu:

pacjentów będzie towarzyszyła troska

„pacjent już po operacji”, „pacjent

o ich dobrostan psychiczny.

jest wybudzany”, wydanie prostych,
krótkich broszur z informacją na temat procedur leczenia lub wysyłanie
SMS-ów do rodzica o przebiegu trwającego zabiegu.

Lekarz
Rezydent
Lekarze pracujący z dziećmi to często
ludzie, którzy mają wyjątkowe poczucie misji. Jak wynika z przeprowadzonych badań, największym problemem
jest brak czasu, który stoi na drodze do
pochylenia się nad każdym pacjentem
i poświęcenia mu tyle czasu, ile potrzebuje. Taka sytuacja nie sprzyja komunikacji opartej na empatii. To częste
źródło niedopowiedzeń i dezinformacji

W literaturze funkcjonuje
określenie collective
patient, które oznacza,
że w chorobie i leczeniu
dziecka podopiecznym
jest nie jedna, ale kilka
osób i ten kolektyw trzeba
traktować całościowo.

dr n. hum. Anna
Jakubowska-Winecka
Kierownik Zakładu Psychologii
Zdrowia, Instytut „Pomnik –
Centrum Zdrowia Dziecka”

Nawet najgłębsza wiedza
i najnowocześniejszy sprzęt medyczny
nie zapewnią skutecznego leczenia
bez udziału dziecka i jego rodziców,
którzy powinni być aktywni, twórczo
rozwiązywać stojące przed nimi
problemy, a nie tylko wykonywać

polecenia i zalecenia medyczne.
Zaawansowane technologie pozwalają
uwolnić czas i stworzyć przestrzeń
dla tzw. uważności na pacjenta.
Dobre relacje i otwarta komunikacja
przynoszą wszystkim korzyści:
rodzicom przekonanie o możliwości
wpływu i kontroli nad własnym życiem,
lekarzom poczucie kompetencji
i sukcesu w leczeniu, a dziecku
pokonywanie ograniczeń, poprawę
samopoczucia i funkcjonowania
psychospołecznego”.

Pielęgniarka

cowników, która skupiałaby się nie tyl-

Technologia, która wyposaży szpital

ko na kwalifikacjach merytorycznych.

przyszłości, odciąży także pielęgniarki

Powinny być brane pod uwagę również

z wykonywania systematycznych ba-

umiejętności miękkie, odpowiadające

dań poszczególnym pacjentom. Stały

wymaganiom i standardom, na przykład

Szpital przyszłości to ekosystem przy-

monitoring i automatycznie przesyłane

empatyczna komunikacja. W sytuacji

jazny pacjentom i personelowi. Lekarze

wyniki, np. z opasek mierzących ciśnie-

braku kadry medycznej przyjmowany

otrzymają tam dodatkową pomoc w po-

nie czy temperaturę, pozwolą zaosz-

jest każdy kandydat, który ma odpo-

staci personelu wspierającego, pozame-

czędzić czas, którego obecnie brakuje.

wiednie kwalifikacje merytoryczne. Nie

dycznego, który odciąży ich w sprawach

Pielęgniarki zyskają więcej przestrze-

ma przez to przestrzeni na przyglądanie

administracyjnych. Sprawdzoną techni-

ni na budowanie relacji z dziećmi i ich

się umiejętnościom miękkim, co wpływa

wspieranie, co będzie sprzyjać poczuciu

na poczucie bezradności administracji

Lekarz

ką, popularną w światowych ośrodkach

bezpieczeństwa. Nowy porządek po-

szpitala jako pracodawcy. Szpital przy-

Wydaje się oczywiste, że głównym za-

na dyktafon kart informacyjnych i wy-

zwoli uniknąć napięć pomiędzy kadrą

szłości oparty na kulturze empatii bę-

daniem lekarza jest leczenie. Jak wynika

pisowych, które potem są przepisy-

lekarską, pielęgniarską i rodzicami.

dzie wspierał rozwój kompetencji mięk-

z przeprowadzonych badań, obecnie le-

wane przez personel wspierający lub

kich u swoich pracowników.

karz ma mnóstwo zadań administracyj-

automatycznie przekształcane w tekst,

nych, które nie pozwalają mu na prze-

np. za pomocą narzędzi typu speech to

bywanie z pacjentem, budowanie relacji

text.

Zarządzający szpitalami mają obecnie

czy obserwacje. Ponieważ jest zaanga-

Wsparciem w logistyce umawiania po-

ograniczoną możliwość wykorzystania

żowany w organizację grafików badań

szczególnych badań czy zabiegów mogą

narzędzi, które na co dzień używane są

diagnostycznych i zabiegów, poświęca

być systemy do komunikacji wewnętrz-

przez firmy komercyjne przy zatrud-

niestety mniej czasu na leczenie pa-

nej – rozwiązania IT, które usprawnią

nianiu pracowników. W obliczu braku

cjentów, co z kolei może być przyczyną

współpracę między jednostkami.

kadry lekarskiej i pielęgniarskiej nie

frustracji. Aby zabieg został wykona-

jest możliwa precyzyjna selekcja pra-

ny, lekarz musi się postarać o sprzęt,

Pracownik
administracji

anestezjologa, diagnostykę, a nawet

WYZWANIE:
NIECH LEKARZ
LECZY

zająć się organizacją na bloku operacyjnym, gdzie chirurg sam przygotowuje
narzędzia i czyści je po zabiegu.

zdrowia, jest nagrywanie przez lekarza

WYZWANIE:
SPÓJRZMY
HOLISTYCZNIE

wycenione i w związku z tym nieefek-

i brania na siebie ryzyka, aby te bariery

W zespołach brakuje często specja-

tywne kosztowo, przyczynia się do

pokonać. Taka sytuacja rodzi frustrację

listów z dziedziny logopedii czy psy-

wzrostu zadłużenia dziecięcych szpitali.

i napięcie zarówno po stronie rodziców,

chologii. Bardzo trudno jest wygospodarować budżet na stworzenie miejsc

Lekarz

pracy dla specjalistów z tych dziedzin.

Wraz z transformacją systemu opieki

Kolejnym wyzwaniem dla szpitali dzie-

zdrowotnej coraz trudniej jest realizo-

cięcych jest rentowność poszczegól-

wać misję leczenia pacjentów, a szpi-

nych zabiegów i badań. Wynika to z fak-

tale zobowiązane są do realizowania

tu, że niektóre zabiegi dla dziecięcego

kontraktów. Zmienia się perspektywa,

szpitala są wycenione tak samo jak dla

znikają pacjenci, a w ich miejsce poja-

ośrodków dla dorosłych. Tymczasem

wiają się świadczeniobiorcy. Mimo tego

Każdy człowiek jest spójną całością.

w wielu przypadkach, np. podczas wy-

lekarze starają się, aby żaden pacjent

Trudno leczyć pacjenta, ograniczając

konywania tomografii u małego pacjen-

nie został odesłany bez pomocy i nigdy

się do określonej choroby lub chorego

ta, należy dodatkowo zadbać o wspar-

nie usłyszał odmowy.

narządu. Należy leczyć cały organizm.

cie anestezjologiczne, aby podać środki

Często, aby wykonać badania diagno-

Niezbędna jest zatem troska zarówno

usypiające. Podanie narkozy umożliwia

styczne, dziecko przyjeżdża do szpitala

o stan ciała pacjenta, jak i jego umysłu.

przeprowadzenie kilkudziesięciominu-

wraz z opiekunami z odległej miejsco-

towego badania za pomocą tomografu

wości. Zdarza się, że badania nie mogą

lub rezonansu magnetycznego, co w in-

się odbyć jednego dnia. To powoduje,

nej sytuacji byłoby całkowicie niemożli-

że rodzina spędza poza domem kil-

Narodowy system opieki zdrowot-

we. Małe dziecko nie jest w stanie długo

ka dni, co oznacza dodatkowe koszty,

nej narzuca wiele zapisów i procedur,

leżeć bez ruchu, a jakiekolwiek porusze-

których rodzice często nie są w stanie

które z punktu widzenia lekarza i szpi-

nie się powoduje całkowite zamazanie

pokryć. Ograniczenia niejednokrot-

tala utrudniają holistyczne leczenie

obrazu. Wykonanie badań, które są źle

nie wymagają od lekarza kreatywności

Dziecko

Pracownik
administracji
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lub wręcz stanowią dla niego blokadę.
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jak i lekarzy.

prof. dr hab n. med. Grażyna
Brzezińska-Rajszys
Kierownik Pracowni Interwencji
Sercowo-Naczyniowych,
Instytut „Pomnik - Centrum
Zdrowia Dziecka”

Jako pierwszy, wczesny
nabór do Centrum
Zdrowia Dziecka
byliśmy wychowywani
propacjentowo.
Nie wiedzieliśmy,
czym są świadczenia,
procedury, refundacje.
Pomoc pacjentowi była
głównym bodźcem.
Przez lata dokonała
się zmiana. Chcąc nie
chcąc, lekarze muszą

dziś myśleć, czy coś
będzie zrefundowane,
czy nie zwiększy długu
placówki. Niestety
nieintencyjnie jesteśmy
osaczani sprawami
czasami destrukcyjnymi
w stosunku do potrzeb
pacjenta”.
Cytat z warsztatów
Fundacji K.I.D.S. z lekarzami

Szpital pod względem organizacyjnym

Równie istotne musi być stworzenie

jest skomplikowanym organizmem.

warunków do wymiany poglądów mię-

Proces leczenia wymaga efektywnej

dzy pracownikami oraz zaangażowanie

i szybkiej współpracy wielu specjalistów

ich w poszukiwanie rozwiązań. Przejrzy-

i dlatego dobra komunikacja odgrywa

stość komunikacji i podawanie w jasny

tak ważną rolę. Jej celem jest sprawie-

sposób zaleceń to z kolei bardzo ważne

nie, żeby wszyscy pracownicy rozumieli

elementy dobrego przepływu infor-

realia funkcjonowania szpitala jako

macji. Potrzebne do tego będą kanały

całości, mieli świadomość mnogości

komunikacji, którymi mogą być: tabli-

kwestii organizacyjnych i problemów,

ce informacyjne, portale pracownicze,

z którymi boryka się zarząd.

czaty, mailingi wysyłane do wszyst-

Współpraca, wzajemne zaufanie całego

W szpitalu przyszłości komunikacja bę-

kich pracowników czy spotkania ze-

personelu medycznego oraz rodziców

dzie dobrze zaplanowanym elementem

społu. Duży nacisk zostanie położony

i pacjentów to klucz do sukcesu, czyli

zarządzania – motorem wszelkich zmian

na otwartość i szczerość oraz skracanie

skutecznego leczenia. Dobra współ-

i wsparciem w kształtowaniu tożsamo-

dystansu z kadrą zarządzającą, np. po-

praca wymaga uporządkowania komu-

ści i innowacyjnej kultury wewnętrz-

przez spotkania czy czaty z zarządem.

nikacji wewnętrznej. Jest ona jednym

nej organizacji i zespołów. Otwartość

Dzięki temu pracownicy będą mieli oka-

z głównych czynników podnoszących

na rozmowy z pracownikami, dialog, nie-

zję do zapoznania się z bieżącą sytuacją

efektywność pracy i wprost przekła-

omijanie problemów, unikanie niedomó-

placówki, planami na przyszłość oraz

da się na zaangażowanie, co potwier-

wień, nieszczerości oraz plotek, a także

umożliwi im to zadawanie pytań.

dza badanie State of the Sector 2018

informowanie o zmianach i istotnych

(Gatehouse) poświęcone komunikacji

procedurach to zasady, do których

Lekarz

wewnętrznej. 75% uczestników badania

trzeba przywiązywać szczególną wagę.

Poczucie bezpieczeństwa oraz satys-

wskazało komunikację jako kluczowy

Zapobieganie wypaleniu zawodowemu

fakcja z wykonywanej pracy to jeden

czynnik.

będzie stanowić bardzo ważny temat

z filarów szpitala przyszłości. Będzie to

rozmów wśród członków zespołów.

możliwe dzięki optymalizacji procesów,

WYZWANIE:
KOMUNIKACJA
I WSPÓŁPRACA
NA MEDAL
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zagwarantowaniu dobrych warunków

oraz rozwiązania cyfrowe wspomagają-

pracy oraz nastawieniu na współpracę

ce komunikację między lekarzami opi-

między zespołami.

sane w rozdziałach: Efektywne procesy,

W szpitalu przyszłości dodatkowym

Integracja systemów IT, Elektroniczna

wsparciem będzie możliwość szybkiej

kartoteka pacjenta, będą miały za za-

konsultacji z lekarzami spoza ośrodka,

danie ułatwić lekarzom podejmowanie

którzy dotychczas sprawowali opiekę

decyzji i sprawić, że czas stanie się ich

medyczną nad pacjentem. Dostęp do

sprzymierzeńcem, a nie wrogiem.

elektronicznej dokumentacji medycznej

Inspiracja!
W Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii
funkcjonuje na SOR-ach rozwiązanie inspirowane
metodami Formuły 1, angażujące wieloosobowe zespoły. Na izbach przyjęć
są namalowane kółka wskazujące, gdzie ma stanąć na przykład anestezjolog, chirurg czy
pielęgniarka. Gdy pojawia się informacja, że za chwilę wyląduje helikopter i konieczna będzie
reanimacja, każdy staje na wyznaczonym miejscu i wykonuje jedną czynność. Dodatkowo
watcher (obserwator – osoba, która robi notatki z przebiegu akcji) zapisuje poszczególne
czasy: dokładną godzinę lądowania pacjenta, intubacji, masażu serca – dzięki temu można
później wprowadzić kolejne usprawnienia procesu. W tym czasie wyznaczona osoba,
najczęściej pielęgniarka, opiekuje się rodzicami, informując ich o przebiegu działań lekarskich.
Taka metoda pracy pozwala na zapewnienie maksymalnej efektywności czynności wykonywanej
przez każdego członka zespołu w szpitalu.
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Szpital to firma, w której
potrzeba kaskadowania celów,
szybkiego przepływu informacji
oraz zaangażowanych
i zmotywowanych pracowników.

komunikacji wewnętrznej
powinny być nie tylko
źródłem informacji, ale
przede wszystkim platformą
do dialogu. Warto pozwolić

Komunikacja wewnętrzna jest bardzo
ważnym narzędziem zarządzania,
zyskującym na znaczeniu w okresie
zmian, zwłaszcza w procesie szybkiego
rozwoju, gdy do zespołu dołączają nowe
osoby, zmienia się model działania
i struktura organizacyjna, pojawiają się

pracownikom mówić, sugerować
rozwiązania i wypowiadać własne
opinie na dany temat, wtedy rośnie
prawdopodobieństwo, że nowe
pomysły na usprawnienie pracy albo
poprawienie doświadczenia pacjenta
zostaną zasugerowane przez ludzi,
którzy jak nikt inny znają potrzeby
szpitala, jego kadry i pacjentów”.

nowe narzędzia, procedury i zasady.
Dagmara Witek-Kuśmider
Wiceprezes Fundacji K.I.D.S.
ds. komunikacji
Dyrektor Kreatywny
Publicis Worldwide

Jeśli szpital przyszłości ma
być otwarty na innowacje
i empatyczny, narzędzia

Lekarz

dzynarodowych czy prywatnych ośrod-

Rezydent

Luka pokoleniowa i emigracja personelu

ków zdrowia. Będzie to możliwe dzięki

Szpital przyszłości będzie wymarzo-

medycznego to czynniki, które powo-

zapewnieniu personelowi dostępu do

nym miejscem do odbycia praktyk czy

dują, że wśród lekarzy i całego perso-

szkoleń w placówkach zagranicznych

też związania z nim swojej przyszłości

nelu medycznego brakuje rąk do pracy.

oraz poprzez zapraszanie wysokiej klasy

zawodowej ze względu na możliwości

Ponieważ lekarze skupiają się w pierw-

ekspertów z całego świata do dzielenia

rozwoju naukowego. Obecnie liczba

szej kolejności na tym, aby pacjenci

się swoją wiedzą.

zadań i wyzwań, z jakimi mierzą się re-

otrzymali potrzebną pomoc, nie są już

Ważne sfery, o których należy pamiętać,

zydenci, nie pozwala na podjęcie wy-

w stanie wygospodarować czasu, który

to wsparcie psychologiczne i prawne

marzonej ścieżki rozwoju.

w sprzyjających warunkach mogliby po-

dla lekarzy. Pracują nie tylko z chorym

Ze względu na braki personelu niejed-

święcić na pracę naukową. Dynamicznie

dzieckiem, ale też z „chorą” rodziną, po-

nokrotnie się zdarza, że rezydenci sta-

Zawód lekarza to niezwykle odpowie-

zmieniające się otoczenie i rozwój nauki

nieważ choroba dziecka dotyka wszyst-

ją przed wielkim wyzwaniem, jakim są

dzialne zadanie dla ambitnych i wytrwa-

sprawiają, że zmuszeni są do nieustan-

kich. Często praca z rodzicem jest więk-

samodzielnie pełnione dyżury nocne.

łych osób, wymagające nieustannego

nego kształcenia. Odpowiednie warunki

szym wyzwaniem niż leczenie dziecka.

Nie zawsze mają możliwość konsultacji

doskonalenia. Lekarze decydujący się

do rozwoju i pracy to zatem ważne kry-

Lekarze też potrzebują wsparcia psy-

ze starszymi, bardziej doświadczonymi

na pracę w szpitalach pediatrycznych,

terium wyboru dla pracowników, którzy

chologicznego, aby odpowiednio przy-

kolegami. W szpitalu przyszłości rezy-

a w szczególności referencyjnych, czyli

myślą o związaniu swojej kariery z kon-

gotować się do trudnych rozmów z ro-

denci będą mogli na bieżąco czerpać

przyjmujących wielu pacjentów, to ludzie,

kretną placówką.

dzicami i dziećmi. Innym aspektem jest

z wiedzy i doświadczenia starszych ko-

którzy chcą się zajmować skompliko-

Szpital przyszłości będzie nastawiony

wsparcie prawne, wzmacniające lekarzy

legów i dzięki temu czuć się bezpiecz-

wanymi przypadkami medycznymi, aby

na rozwój kadry i gotowy na inwesto-

w odpowiedzialności za ewentualne błę-

niej, ucząc się zawodu od najlepszych.

poszukiwać najbardziej skutecznych me-

wanie w edukację. Będzie wspierać kul-

dy w leczeniu.

tod leczenia pacjentów. Idealne miejsce

turę organizacyjną także w obszarach

Szpitale potrzebują mocnych liderów,

pracy pozwala na połączenie ich ambicji

umiejętności miękkich. Wśród rozwią-

którzy dzięki odpowiednim narzędziom

naukowych i zawodowych. Jest to trud-

zań wspierających ten obszar pojawią

będą mogli zapewnić poczucie bezpie-

ne, ale możliwe, i wymaga odpowiedniego

się dobre praktyki zaczerpnięte z do-

czeństwa swojemu zespołowi, a w kon-

ułożenia procesów oraz procedur.

świadczeń wiodących placówek mię-

sekwencji pacjentom.

WYZWANIE:
SUPERLEKARZ

Szpital przyszłości
będzie nastawiony
na rozwój
kadry i gotowy
na inwestowanie
w edukację. Będzie
wspierać kulturę
organizacyjną
także w obszarach
umiejętności
miękkich.

134

135

Pracownik
administracji

Wszyscy będą mieli świadomość

WYZWANIE:
PRZYJACIELE
NA ODLEGŁOŚĆ

wspólnych celów i funkcji, jakie mają

Pracownicy administracyjni w szpitalu

pełnić w ośrodku medycznym. Pro-

przyszłości uzyskają dostęp do szko-

cesy, w których będą się poruszać,

leń zawodowych. Wykonywana przez

zostaną ułożone tak, aby rozwiązywać

nich praca będzie się opierać na zasa-

potencjalne problemy.

dach i regułach panujących w biznesie.

Inspiracja!
Dziecko

Program „YOU Matter”
(Nationwide Children’s
Hospital) w USA

Dziecko wyrwane z naturalnego środowiska i umieszczone w szpitalu, który
jest dla niego zupełnie nowym otocze-

Szpital dziecięcy Nationwide Children’s Hospital wdrożył program, którego

niem, tęskni za rodziną, przyjaciółmi

celem jest zapobieganie wypaleniu zawodowemu oraz zmniejszanie stresu

oraz za sytuacją, do której przywykło.

stażystów i pracowników. Program składa się z pięciu filarów, a jednym

Szpital przyszłości zadba o łatwy kon-

z nich jest wsparcie kolegów (każdy pracownik, który przeszedł odpowiedni

takt z bliskimi dziecku osobami i ułatwi

trening i jest częścią programu, nosi zieloną przypinkę, co jest sygnałem

mu utrzymanie ważnych dla niego rela-

dla innych, że mogą się zgłosić do tej osoby, by porozmawiać o stresie

cji, jednocześnie wspierając budowanie

w pracy lub trudnym zdarzeniu, z którym się zetknęli). Zarówno wsparcie

nowych więzi wśród małych pacjentów.

indywidualne, jak i grupowe dostępne jest 24 godziny na dobę.

Dzieci nie będą tracić kontaktu z przyjaciółmi dzięki możliwościom wspólnego
spędzania czasu – zapewnia to najnowsza technologia: VR, AR, telewideo.
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WYZWANIE:
SZKOŁA
W SZPITALU
CZY SZPITAL
W SZKOLE

Dziecko

Pracownik
administracji

Inspiracja!

W szpitalu przyszłości personel edukacyjny, dzięki stałemu kontaktowi z nabędzie dbał o to, by nauka pacjentów

AV1 – robot umożliwiający dzieciom
wirtualny pobyt w klasie

przebiegała zgodnie z programem re-

Bot AV1 to robot, który umożliwia dzieciom naukę na odległość.

alizowanym w szkole. Umożliwi to peł-

Jest umieszczany w klasie lub w środowisku szkolnym i sterowany

ny przepływ informacji o postępach

za pomocą aplikacji na telefonie lub tablecie. Dziecko może widzieć

edukacyjnych pacjentów, a dziecka nie

i słyszeć to, co dzieje się w klasie, oraz brać udział w zajęciach

ominie to, czego uczyłoby się w trady-

z rówieśnikami. Według dziecięcych użytkowników bot jest

cyjnej szkole.

ogromnym wsparciem w walce z chorobą i pozwala na udział w życiu

uczycielami szkolnymi i szpitalnymi,

Dziecko, które przebywa w szpitalu, ko-

szkolnym i społecznym. Dzieci nie czują się odizolowane i mogą się

rzysta z zajęć prowadzonych w ramach

cieszyć kontaktem ze światem zewnętrznym. w szpitalu.

szkoły szpitalnej, ale traci kontakt
ze swoją szkołą. Szpital przyszłości zapewni rozwiązania wspierające utrzymanie relacji z nauczycielami i przyjaciółmi ze szkoły. Tryb nauki uwzględni
charakter pobytu w szpitalu – badania,
rehabilitacja i inne aktywności związane z hospitalizacją nie będą już przeszkodą w byciu na bieżąco z programem nauczania.
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talnych, albo zdarzenia losowe. Szpital

WYZWANIE:
SAMI
W SZPITALU

Tymczasem rodzice i opiekunowie

WYZWANIE:
RODZIC
NA POKŁADZIE

przyszłości jest przygotowany na takie
sytuacje i dysponuje personelem, który
w podobnych przypadkach dodatkowo

wsparcie nie tylko dla małych pacjentów, ale też dla personelu medycznego.

angażuje się w opiekę nad samotnym

Są przy pacjentach w dzień i w nocy,

pacjentem. Dzieci dostają wsparcie

wspierają psychicznie, pielęgnują, dbają,

psychologa i edukatora, którzy ze sobą

aby dzieci były czyste, przebrane i za-

współpracują, żeby zapewnić dziecku

chowywały się w sposób dostosowany

komfort fizyczny, psychiczny i poczucie

do warunków szpitalnych. Opieka nad

bezpieczeństwa.

chorym dzieckiem to ogromne wyzwa-

Dziecko
Rodzic

Zdarza się, że nawet bardzo małe dzieci trafiają do szpitala same. Przyczyny mogą być różne, sytuacja dotyczy

nie fizyczne, logistyczne i emocjonalne.
Obecność rodzica podczas procesu leczenia jest bardzo ważna. Pomaga w rekonwalescencji. Rodzic jest ostoją i daje

opiekuńczych, w których nie ma od-

LEPIEJ
Z MAMĄ I Z TATĄ

dzielnego etatu na sytuację szpitalną,

Jeszcze kilka lat temu dzieci były przyj-

uzależnione między innymi od warun-

są to również dzieci z domów wielo-

mowane na hospitalizację bez opie-

ków, w jakich przebywa. Rodzice, by być

dzietnych, w których sytuacja społecz-

kunów. Na szczęście ta sytuacja ule-

wsparciem dla swoich dzieci, potrzebują

no-ekonomiczna zatrzymuje rodziców

gła zmianie. Wciąż jednak szpitale nie

przestrzeni, w której mogą wypocząć.

w domu (praca, opieka nad pozostałymi

dostosowały infrastruktury i sposo-

dziećmi). Powodem mogą być też nie-

bu funkcjonowania tak, aby stworzyć

pełnosprawność rodziców, niepozwa-

w placówce medycznej warunki odpo-

ZAOPIEKOWANI
MOGĄ WIĘCEJ

lająca im na sprawowanie opieki nad

wiednie do przebywania opiekunów ra-

W przypadku kiedy pobyt w szpita-

swoim dzieckiem w warunkach szpi-

zem z dziećmi.

lu trwa wiele tygodni, a czasem nawet

często dzieci mieszkających w domach

140

na oddziałach stanowią ogromne
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poczucia bezpieczeństwa. Tymczasem
jego postawa i stan emocjonalny są

Dla rodziców
pozostających
z dziećmi na oddziale
wyzwaniem staje
się pranie, dostęp
do łazienek czy
pomieszczeń
socjalnych,
gdzie mogą
przygotowywać
dla siebie posiłek.
Główną przeszkodę
stanowi brak
dedykowanej
rodzicom
przestrzeni.

142

wiele miesięcy, staje się on swego ro-

podczas pobytu na oddziale. Walizki

zgody na zabiegi. Dlatego powinni mieć

dostęp do łazienek czy pomieszczeń

dzaju domem dla pacjenta, ale także

i torby utrudniają lekarzom dostęp do

możliwość mieszkania blisko szpitala.

socjalnych, gdzie mogą przygotowywać

dla rodzica czy opiekuna. Konieczne

łóżek pacjentów, a rodzice nie mają się

Takie oferty przy szpitalach typu IPCZD

dla siebie posiłek. Główną przeszkodę

jest stworzenie warunków, w których

gdzie podziać. Wypożyczane leżanki do

istnieją, ale to często wydatek przekra-

stanowi brak dedykowanej rodzicom

pacjenci i ich rodzice będą mogli za-

spania należy na dzień składać, co po-

czający możliwości finansowe rodzi-

przestrzeni. Zdarza się, że jedna ła-

dbać o wypoczynek i higienę osobistą.

woduje, że rodzice wiele godzin spędza-

ców. Nie wszyscy mogą sobie pozwolić

zienka z prysznicem przypada na kilka

W szpitalach, szczególnie tych budo-

ją na krześle. Zdarza się także, że jeśli

na taki „luksus”.

oddziałów.

wanych wiele lat temu, nie planowano

na oddziale nie ma dostępnych łóżek

Dla rodziców pozostających z dziećmi

przestrzeni, w której na sali wraz z pa-

dla opiekunów, spędzają na krzesłach

na oddziale wyzwaniem staje się pranie,

cjentem miałby przebywać opiekun.

także noc.

W szpitalnych salach pojawiły się roz-

Teoretycznie przy starszych dzieciach,

kładane łóżka i fotele dla rodziców,

które są na tyle samodzielne, że nie

zakupione między innymi dzięki inicja-

wymagają stałej obecności rodzi-

tywie WOŚP. Jednak wieloosobowe

ców, sytuacja wydaje się prostsza, ale

sale, w których brakuje miejsca na łóżka

w rzeczywistości nie zawsze tak jest.

szpitalne, nie zawsze pozwalają na wsta-

Jeśli szpital znajduje się blisko miejsca

wienie tak zwanych czerwonych foteli.

zamieszkania, rodzice mogą wracać

Zdarza się nadal, że rodzice śpią na kari-

do domu, żeby odpocząć, jednak jeśli

matach w holu czy przy windzie. Dodat-

sytuacja dotyczy rodzin przyjeżdża-

kowo przyjazd z daleka i dłuższy pobyt

jących z daleka, wyzwaniem staje się

związane są z koniecznością posiadania

znalezienie noclegu blisko szpitala. Ro-

przez rodziców ubrań na zmianę, ręcz-

dzice są często potrzebni nie tylko, aby

ników, pościeli, środków czystości czy

pielęgnować dziecko i wspierać je psy-

ulubionych zabawek dziecka. To ogrom-

chicznie, ale także aby skonsultować się

ny bagaż, z którym nie mają co zrobić

z lekarzami czy wypełniać odpowiednie
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Pozostawienie – szczególnie małego

tami potrzebują też czasu dla siebie

stworzona przez Fundację Ronalda

- dziecka na chwilę, aby skorzystać

– na relaks i chwilowe odcięcie się od

McDonalda. Jednak nie wszyscy o tym

STREFA
PRYWATNA

z prysznica, jest dużym problemem,

problemów szpitalnych. Szczególnie

wiedzą lub nie mają odwagi z niej korzy-

Intymność, szczególnie w szpitalu dzie-

zwłaszcza jeśli czas wydłuża się z po-

długa hospitalizacja dziecka wymaga

stać. Takie inicjatywy potrzebują wspar-

cięcym, jest bardzo ważna dla dobre-

wodu wieloosobowej kolejki. Kłopotliwe

zaadaptowania się do nowej rzeczywi-

cia ze strony komunikacji.

go samopoczucia pacjentów. Niestety

jest również pranie i suszenie. Pralki

stości.

i suszarki to w polskich szpitalach rzad-

Szpital przyszłości, poprzez dedykowa-

kość. Samotni rodzice lub ci, którzy

ne pomieszczenia, pomoże rodzicom

HOSPITAL
OFFICE

przyjeżdżają do szpitala z daleka, nie

funkcjonować w środowisku szpital-

Pobyt w szpitalu to nie tylko stres zwią-

gotowany na takie sytuacje i stworzy

mają szans na wsparcie najbliższych,

nym, dając im poczucie domowego

zany z leczeniem dziecka – dla pracują-

rozwiązania, które pomogą czuć się

którzy dowiozą czyste ubrania. Dlatego

komfortu i bezpieczeństwa. W szpitalu

cych rodziców to także stres związany

swobodnie pacjentom i ich rodzicom,

konieczna jest rewitalizacja przestrze-

znajdzie się przestrzeń, w której mogą

z ich sytuacją zawodową. W szpitalu

pozwalając im na zachowanie poczucia

ni w szpitalach i stworzenie zaplecza,

odpocząć, złapać oddech i zrobić coś

przyszłości rodzic będzie mógł skorzy-

godności.

które ułatwi codzienne funkcjonowanie

dla siebie. Stworzenie stref wyciszenia

stać z bezpiecznej przestrzeni do pra-

rodziców.

i relaksu pozwoli zachować równowagę

cy. Wygodne, wyciszone, przypomina-

Rodzic

W szpitalu tylko pacjenci mają zagwa-

wewnętrzną, ogromnym wsparciem bę-

jące biuro miejsce pozwoli rodzicom

Rodzice, przebywając w wieloosobo-

rantowane wyżywienie, opiekunowie

dzie opieka psychologiczna.

na efektywne działanie. Przestrzeń

wych przestrzeniach, nie mają możliwo-

sami muszą zapewnić sobie posiłki. Do-

Szpital przyszłości zaoferuje usłu-

zostanie wyposażona w niezbędny do

ści spokojnie porozmawiać z dzieckiem.

stępne są oferty pobliskich szpitalnych

gi opiekunki na ten czas, kiedy rodzic

pracy sprzęt – laptopy, drukarki, ska-

Brakuje także miejsc na prowadzenie

restauracji czy stołówek, gdzie można

będzie potrzebował odpoczynku. Takie

nery. Naturalna zieleń roślin pomoże

rozmów z lekarzem na temat planowa-

zamówić jedzenie, jednak nie każdego

udogodnienie będzie można zarezerwo-

zwiększyć efektywność pracy, budując

nych zabiegów czy wyników badań.

stać na taki wydatek. Pomieszczenia

wać poprzez aplikację pacjenta.

jednocześnie poczucie bezpieczeństwa

socjalne na oddziałach mają kąciki wy-

Wyzwaniem jest nie tylko zorganizowa-

i redukując stres. Dzięki temu rodzice

posażone w lodówki i czajniki, ale to nie

nie przestrzeni, ale też poinformowanie

będą mieli szansę na łatwiejsze pogo-

zaspokaja wszystkich potrzeb.

o niej rodziców. W IPCZD istnieje spe-

dzenie obowiązków zawodowych z opie-

Rodzice opiekujący się małymi pacjen-

cjalna strefa wypoczynku dla rodziców

ką nad dzieckiem.
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ograniczenia infrastruktury powodują,
że nie da się stworzyć idealnych warunków. Szpital przyszłości będzie przy-

poczynek podczas długich pobytów

zadań, jak pobieranie krwi, dostarcza-

niejednokrotnie bezradne. To one do-

na dyżurach. Dobra kondycja fizyczna

nie leków czy wykonywanie zleconych

prowadzają małych pacjentów na blok

i psychiczna lekarzy jest gwarancją wła-

zabiegów, pełnią rolę strażników sytu-

operacyjny czy na badania. Wspierają

ściwie podjętych działań medycznych,

acji na oddziale. Pierwsze reagują, kiedy

swoją wiedzą i doświadczeniem. Są

które mają bezpośredni wpływ na lecze-

dzieje się coś niepokojącego, współpra-

zawsze blisko pacjentów. Aby mogły

nie małych pacjentów.

cują z pacjentami i rodzinami. Dlatego

realizować swój zawód z pasją, empa-

stworzenie dla nich odpowiedniej prze-

tią i zaangażowaniem, muszą być wy-

strzeni i wspieranie ich w codziennych

poczęte i zadowolone ze swojej pracy.

Podczas badań lekarze wskazywali,

obowiązkach poprzez poprawianie pro-

Od ich kondycji zależy zdrowie małych

że szczególnie ważna jest dla nich prze-

cesów i procedur jest bardzo ważne.

pacjentów.

strzeń socjalna umożliwiająca dbanie

W IPCZD dzieci często mówią do pie-

Bardzo ważne jest, aby warunki socjal-

o codzienne potrzeby. W niektórych

lęgniarki „ciociu”. Świadczy to o ich roli

ne, jakie mają na oddziale, były przysto-

przypadkach sami dążą do stworzenia

nie tylko jako opiekunów medycznych.

sowane do realnych potrzeb. Optymali-

Dyżury w szpitalach trwają 24 godzi-

miejsca do swobodnej pracy. Szpital

Pielęgniarki stają się dla małych pacjen-

zacja procesów, miejsca do wypoczynku

ny. Podczas dyżuru lekarze stają się

przyszłości oferuje specjalne, dobrze

tów niemal kimś z rodziny. Pomagają

czy pokoje socjalne wpływają na popra-

opiekunami medycznymi wszystkich

zaprojektowane przestrzenie dla per-

walczyć ze stresem i radzić sobie z sy-

wę jakości ich warunków pracy.

podopiecznych przebywających na da-

sonelu medycznego oraz zapewnia le-

nym oddziale, a także tych, którzy tra-

karzom dostęp do niezbędnego sprzętu

fiają z przyczyn nagłych. Dodatkowo,

IT. Tworzy dla lekarzy wygodne zaplecze

jeśli zajdzie taka potrzeba, konsultują

socjalne, gdzie mogą zjeść posiłek i od-

przypadki medyczne z innych oddzia-

począć, np. na kanapie czy wygodnym

łów. Praca lekarza wymaga skupienia

fotelu.

WYZWANIE:
NOCNY
DYŻUR
Szpital przyszłości
oferuje
specjalne, dobrze
zaprojektowane
przestrzenie
dla personelu
medycznego
oraz zapewnia
lekarzom dostęp
do niezbędnego
sprzętu IT.

Lekarz

Przestrzeń
dla lekarzy

i ciągłej gotowości do działania. Ważne
jest zatem, aby przestrzeń dla lekarzy

Pielęgniarka

pozwalała na komfortowe wykonywa-

Pielęgniarki pracują na zmiany, które

nie obowiązków, posilenie się czy od-

zwykle trwają 12 godzin. Oprócz wielu

Inspiracja!

tuacjami, w których dzieci w szpitalu są

Szpital Mercy Health-West, budując nowy gmach, wziął pod uwagę potrzeby
profesjonalistów medycznych oraz administracji. Analiza wiedzy zebranej od personelu
wpłynęła na wiele decyzji podejmowanych przy organizacji infrastruktury. Zadbano o dużą
ilość światła, otwarte przestrzenie czy dostęp do technologii z każdego miejsca. Poza tym
dokonano podziału na centralne i zdecentralizowane jednostki decyzyjne. Takie podejście do
tworzenia miejsca pracy zaowocowało lepszą współpracą i efektywnością oraz poprawą jakości
procesów medycznych17.
17
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https://www.knoll.com/knollnewsdetail/mercy-health-west-hospital-case-study

KROK 4:
OSWAJAMY
BADANIA

które na przykład na czas badań lub

WYZWANIE:
EMOCJE
POD KONTROLĄ

przewożenia dzieci na salę operacyjną
przenoszą je w świat wirtualny, pozwalając zapomnieć o sytuacji, w której się
znajdują. W szpitalu przyszłości dbanie
o emocje małego pacjenta jest równie
ważne jak leczenie farmakologiczne
i traktowane jako jego komplementarna
część.

Dziecko
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Rodzic
Wsparcie emocjonalne dziecka spoczy-

Pobyt w szpitalu wiąże się z wykonywa-

wa przede wszystkim na rodzicu, który

niem wielu badań. Każde z nich, a tym

sam również potrzebuje takiego wspar-

bardziej wywołujące ból, nasila u dziec-

cia. W szpitalu przyszłości może na nie

ka stres. Dlatego bardzo ważne jest, aby

liczyć, ponieważ wszyscy rozumieją,

szpital przyszłości podczas zabiegów

że dobre samopoczucie opiekunów jest

(nawet tych najbardziej podstawowych,

tak samo ważne jak pacjentów.

jakim jest wenopunkcja) odciągał uwagę

Rodzic, który jest mniej zestresowany

małych pacjentów od nieprzyjemnych

i czuje się zrozumiany, będzie ufał per-

doświadczeń. Szpitale coraz częściej ko-

sonelowi medycznemu i miał przekona-

rzystają z technologicznych rozwiązań,

nie, że jego dziecko jest w dobrych rę-

które wspierają dzieci w takich przy-

kach. Fachowa pomoc psychologiczna,

padkach. Dobrym przykładem jest wy-

jako standardowy element programu

korzystanie okularów do virtual reality,

leczenia, wzmacnia rodzica nie tylko

na czas pobytu w szpitalu, ale też buduje psychiczny fundament, dzięki któremu będzie mu łatwiej mierzyć się z wyzwaniami opieki nad chorym dzieckiem
również po wyjściu ze szpitala. Możliwość konsultacji z psychologiem w czasie rekonwalescencji w domu będzie dla
rodziców dodatkowym wsparciem.

Lekarz
Dobra komunikacja, zoptymalizowane procesy oraz dobrze zorganizowana przestrzeń wpływają na atmosferę
i kulturę organizacji, poprawiając jednocześnie relacje lekarza z pacjentem
i jego rodzicami. W szpitalu przyszłości
kontakt lekarza z dziećmi i ich opiekunami będzie ważny również po wyjściu
z placówki. Taki rodzaj współpracy może
mieć wyłącznie dobry wpływ na efekty
leczenia.
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ETAP 4:

POWRÓT
DO DOMU
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KROK 1:
WYPISANI
ZE SZPITALA

To dzień, na który każdy pacjent i jego
opiekun czekają z utęsknieniem i niecierpliwością. Pragnienie powrotu do
domu, rodziny, przyjaciół zawsze jest
ogromne. Wypis ze szpitala daje nadzieję, że rekonwalescencja w domu
będzie przebiegać szybciej i w dobrej
atmosferze. Lekarz musi mieć pewność,
że pacjentowi nic nie zagraża, opiekun
natomiast powinien być przygotowany do podjęcia samodzielnej opieki
w domu, zwłaszcza w przypadkach, kiedy dziecko nadal wymaga specjalistycznej opieki. Często rodzicom towarzyszy niepewność i pojawia się mnóstwo
pytań. W szpitalu przyszłości pacjent,
wychodząc do domu, otrzyma komplet informacji oraz dostęp do narzędzi
i rozwiązań technologicznych, które
wesprą go w dalszym leczeniu.

154

155

KROK 2:
LEKARZ
POD RĘKĄ
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Dziecko

Rodzic

Moment wyjścia ze szpitala to dla

Nowa rzeczywistość czekająca na ro-

dziecka powrót do przedszpitalnej

dzica po wyjściu z dzieckiem ze szpita-

rzeczywistości, ale w nieco innym, no-

la rodzi mnóstwo pytań i niepokojów.

wym wydaniu, z bagażem szpitalnych

Także tych związanych z koniecznością

doświadczeń. Ze szpitala przyszłości

obserwacji dzieci i trafną analizą ob-

dziecko będzie wychodzić z zalecenia-

jawów, o których należy alarmować

mi, wskazówkami, wiedzą i wsparciem,

lekarza. Strach rodziców przed samo-

jak ma wyglądać dalszy proces jego

dzielną opieką nad chorym dzieckiem,

leczenia. Ułatwieniem będzie kontakt

szczególnie tym wymagającym stałej

np. z wirtualnym asystentem medycz-

opieki pielęgnacyjnej, często skłania

nym. System przyjmowania lekarstw

ich do odkładania terminu powrotu do

będzie zdalnie zarządzany przez szpital.

domu. Rodzice chcą jak najdłużej zostać

Dziecko w łatwy sposób przekaże leka-

w szpitalu, żeby ich dziecko było wciąż

rzowi lub opiekunowi medycznemu ob-

pod opieką profesjonalistów. W szpita-

serwacje na temat stanu swojego zdro-

lu przyszłości nie będzie to konieczne,

wia i samopoczucia i otrzyma w krótkim

ponieważ rodzic zostanie wyposażony

czasie informację zwrotną. Stały kon-

w technologiczne rozwiązania, które

takt ze szpitalem i rozwiązania tele-

pozwolą mu na ułatwione prowadzenie

medyczne zapewnią ciągłość leczenia,

dalszego leczenia w domu, zapewnią

co w przypadku dorastających dzieci

stały monitoring stanu zdrowia dziec-

i zmieniających się potrzeb, zmian fizjo-

ka i, co niezwykle ważne, możliwość

logicznych oraz psychologicznych jest

kontaktu o każdej porze z personelem

niezwykle cenne. W przypadku dzieci

medycznym. Rodzic wyjdzie ze szpita-

młodszych obowiązek ten oczywiście

la po przeszkoleniu, świadomy zmian,

będzie spoczywał na rodzicach.

jakie zajdą w życiu jego rodziny.

Zrozumie, jakie są konsekwencje cho-

lub Google Home. Rodzice będą mogli

roby, i będzie przygotowany na długo-

zapytać o typowe objawy, takie jak go-

trwałe leczenie uwzględniające rozwój

rączka, kaszel czy wysypka. Wyposażo-

psychofizyczny dziecka. Stały kontakt

ny w sztuczną inteligencję system po-

z lekarzem lub opiekunem medycznym

zwoli natychmiast uzyskać informacje

możliwy dzięki rozwiązaniom teleme-

o tym, jaki podać lek i w jaki sposób go

dycznym zapewni rodzicowi poczucie

zastosować.

bezpieczeństwa.
Na część pytań odpowiedzi udzielą
asystenci głosowi, np. Alexa (Amazon)

Na początku choroby córki miałam szkolenie,
bo szkolenia dla rodziców mają tzw. świeże cukrzyce,
czyli niedawno zdiagnozowane dzieci. Teraz moja
córka dorasta i zmieniają się jej potrzeby, pojawiają się
pytania dotyczące uprawiania sportu, nowych leków,
nowych pomp insulinowych, a mnie brakuje takiej
pomocy w regularnym aktualizowaniu wiedzy”.

Cytat z warsztatów
Fundacji K.I.D.S. z rodzicami
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Lekarz

konsultacji edukacyjnych. Zastosowa-

W szpitalu przyszłości lekarz będzie

nie nowoczesnych rozwiązań zmniej-

miał przestrzeń i czas na zdalne konsul-

sza ryzyko niepotrzebnego powrotu

towanie pacjentów po skończonej pracy

pacjenta do szpitala, a także umożliwia

w szpitalu. W działaniach tych wspierać

lepsze wykorzystanie w budynkach

go będą zoptymalizowane procesy,

szpitalnych ograniczonych zasobów

Szpital Children’s Hospital Colorado uruchomił

personel wspierający oraz technologia.

lokalowych. Systemy te wspierają tak-

bezpłatną linię telefoniczną dostępną 24/7. Rodzice mogą uzyskać

Obecnie w sytuacjach wymagających

że lekarzy w zarządzaniu czasem i ko-

dzięki temu informacje od doświadczonych pielęgniarek pediatrycznych

stałego kontaktu z lekarzem po wyjściu

ordynacji działań. Wiadomo, kiedy są

bez konieczności wychodzenia z domu. Mogą też zasięgnąć informacji

pacjenta ze szpitala niektórzy lekarze

dostępni i gotowi na konsultacje z pa-

m.in. o polecanych lekarzach w okolicy, znaleźć kontakt do ośrodków

udostępniają opiekunom swoje pry-

cjentami oraz kiedy mają czas na odpo-

wspólnotowych lub uzyskać ogólną poradę na temat zdrowia dziecka.

watne numery telefonów. Dzięki temu

czynek i życie prywatne.

Inspiracja!

tu w przypadku pytań, wątpliwości lub

MyChart
– aplikacja na komputer/tablet/telefon

wystąpienia pilnej sytuacji zdrowotnej.

MyChart pozwala na dostęp do opieki medycznej bez konieczności

W praktyce lekarze poświęcają swój

wychodzenia z domu. Aplikacja umożliwia m.in. rozmowę z lekarzem,

czas wolny i stają się dostępni non stop,

szybszy i łatwiejszy dostęp do wyników badań, wysłanie prośby

co przyspiesza wypalenie zawodowe.

o przedłużenie recepty oraz wgląd w zarezerwowane wizyty lekarskie

pacjent ma z nim możliwość kontak-

i zarządzanie nimi.

Pracownik
administracji
Szpitale przyszłości mocno rozwijają telemedycynę, bardzo przydatną zarówno w przypadku chorób przewlekłych,
monitorowania pooperacyjnego, jak
i prostszych, ale równie niezbędnych
160

KROK 3:
WSPIERAJMY
SIĘ

Pobyt na oddziale szpitalnym to nie

tować, wymieniać doświadczeniami lub

tylko zabiegi medyczne. To często czas,

po prostu poprzebywać ze sobą w wir-

w którym pacjenci i ich rodzice na-

tualnym świecie.

wiązują bliższy kontakt z innymi podopiecznymi placówki. Relacje pomagają

Rodzic

przetrwać pobyt na oddziale i niejedno-

Opiekunowie często przebywają na od-

krotnie przeradzają się w trwałe znajo-

działach z dziećmi i dzielą się między

mości, a nawet przyjaźnie.

sobą doświadczeniami. W chorobach

Dziecko

chologów, a także innych rodziców, któ-

talu i smutne jest to, że potem nie

rzy najpierw pomogą oswoić się z nową

utrzymuje się z nimi kontaktu. Fajnie by

sytuacją, a potem będą wspierać w dłu-

było wiedzieć, co u nich słychać” – usły-

gim, pełnym wyzwań procesie leczenia.

szeliśmy podczas wywiadów z małymi

Szpitalne relacje w warunkach domo-

pacjentami. Potrzeba utrzymywania

wych mogą być podtrzymane dzięki

relacji zbudowanych na szpitalnych ko-

wirtualnym rozwiązaniom. Szpital przy-

rytarzach, opartych na wspólnym od-

szłości za pomocą narzędzi cyfrowych

czuwaniu trudnej sytuacji i wspólnych

będzie promował i ułatwiał kontakt

troskach, jest na tyle silna, że dzieci

opiekunów. Wzajemne wsparcie i bycie

nawet po wyjściu ze szpitala czują po-

częścią społeczności jest niezwykle

trzebę kontaktu. W postępującym tech-

budujące dla rodziców i pozwala im od-

nologicznie świecie podtrzymywanie

czuć, że nie są sami w obliczu choroby

znajomości jest niezwykle proste. Dzie-

dziecka.

której łatwo mogą się ze sobą kontak163

mniane już wielokrotnie, wsparcie psy-

„Czasem poznaje się przyjaciół w szpi-

ci budują sieć społecznościową, dzięki

162

przewlekłych bardzo ważne jest, wspo-

Lekarz
Lekarze, psychologowie i cały personel medyczny rozumieją, jak ważny jest
kontakt między rodzicami i wzajemne
wspieranie się. Personel medyczny
podczas wypisu ze szpitala ma wiedzę
i możliwości pozwalające skierować
rodziców i dzieci do dedykowanych
grup wsparcia, gdzie moderatorem
jest specjalista sprawujący profesjonalną pieczę nad jakością wiedzy, którą
dzielą się rodzice. Szpital przyszłości
zapewnia lekarzom warunki pozwalające na wspieranie rodziców w dostępie
do wiarygodnych informacji.
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Szpital powinien być
dla małoletniego pacjenta
miejscem bezpiecznym
i przyjaznym, gdzie
przestrzegane są wszystkie
prawa pacjenta, a personel
medyczny jest przyjacielem
i wsparciem w chorobie nie
tylko dla pacjentów, ale też
dla rodziców i opiekunów.

Bartłomiej Chmielowiec
Rzecznik Praw Pacjenta
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Szpital przyszłości to dobry sprzęt
diagnostyczny, holistyczne podejście
do pacjenta, ale też miejsce na edukację.
W Raporcie zwrócono uwagę na problem
przygotowania pacjenta i opiekuna
na powrót do domu i funkcjonowania

z chorobą. Bardzo ważne jest stworzenie
dobrych warunków do wypoczynku
zarówno dla pacjenta, jak i rodzica.
Przyjazny i bezpieczny szpital przez
całą drogę hospitalizacji, niezależnie,
na jakim etapie choroby znajduje się
pacjent, powoduje, że ma on zaufanie
do personelu medycznego, do lekarza,
i wtedy proces leczenia przebiega
lepiej. Rzecznik Praw Pacjenta
wspiera wszystkie inicjatywy, które
stawiają na jakość w ochronie zdrowia,
na efektywność i bezpieczeństwo”.
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OBSZARÓW
TRANSFORMACJI
SZPITALA
PRZYSZŁOŚCI
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Kluczowe obszary
Obszary wspierające

Raport pozwolił nam
zidentyfikować 7 obszarów
kluczowych dla transformacji
dziecięcych szpitali. Staną się one
fundamentem naszej wizji szpitala
przyszłości i posłużą do stworzenia
bazy przykładów nowatorskich
rozwiązań i dobrych praktyk.
Nie koncentrujemy się
na innowacjach w pediatrii
klinicznej, nasza wizja dotyczy
modeli działania szpitala, procesów,
ludzi i infrastruktury. Próbujemy
wyobrazić sobie, jak powinna
wyglądać ewolucja każdego
z tych obszarów. Staramy się
patrzeć na szpital oczami młodych
pacjentów, ich rodziców i personelu.

Pacjent
w centrum

1.
Projektowanie
doświadczeń

2.
Przygotowanie
do wizyty

3.
Doświadczenie
na dzień dobry

4.
Przejrzysta
komunikacja

5.
Empatyczny
personel

6.
Oszczędność
czasu

7.
Przyjazne
otoczenie

8.
Personalizacja

9.
Z myślą
o rodzinie

Digitalizacja

10.
Infrastruktura
IT

11.
Technologie
wspierające
personel

12.
Technologie
wspierające
pacjentów

13.
Szpital
bez
papierologii

14.
Analiza danych
i sztuczna
inteligencja

15.
Bezpieczne
dane

16.
Interoperacyjność

17.
Automatyzacja
procesów

18.
Inteligentny
szpital

Zintegrowana
opieka

19.
Zaangażowany
pacjent

20.
Zaangażowani
rodzice

21.
Współpraca
szpital
– rodzice

22.
Współpraca
personelu
medycznego

23.
Jedna
drużyna

24.
Krajowy
system opieki
zdrowotnej

25.
Społeczność
i interesariusze

26.
Współpraca
międzynarodowa

27.
Zaangażowani
wolontariusze

Bliżej
domu

28.
Telekonsultacje
i telerehabilitacja

29.
Zdalne
monitorowanie
pacjenta

30.
Asystenci
zdrowia

31.
Spersonalizowana
medycyna

32.
Wsparcie
przewlekle
chorych

33.
Elektroniczna
dokumentacja
medyczna

34.
Druga
opinia
medyczna

35.
Wsparcie
społeczne

36.
Dopasowana
edukacja

Ceniony
pracodawca

37.
Satysfakcja
pracowników

38.
Kultura
organizacyjna

39.
Warunki
pracy

40.
Nowoczesne
narzędzia

41.
Zapobieganie
wypaleniu
zawodowemu

42.
Szkolenia
i rozwój

43.
Atrakcyjne
wynagrodzenie

44.
Przyciąganie
przyszłych
talentów

45.
Nowe
umiejętności
i role

Centrum
innowacji

46.
Jasne
priorytety

47.
Alokacja 		
zasobów

48.
Procesy
zorientowane
na innowacje

49.
Ekosystem
partnerów

50.
Współpraca
badawcza

51.
Współpraca
z biznesem

52.
Pilotaże
i testy

53.
Produkty

54.
Transfer
technologii

Zdrowa
organizacja

55.
Nowoczesny
model
refundacji

56.
Nowe
źródła
dochodu

57.
Fundraising

58.
Inwestycje

59.
Optymalizacja
zakupów

60.
Redukcja długów

61.
Centrum
dowodzenia

62.
Mierzymy to,
co ważne

63.
Wpływ
na środowisko
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PACJENT
W CENTRUM

1. Projektowanie
doświadczeń.

6. Oszczędność czasu.

Słuchamy potrzeb naszych pacjentów.

czasu, ile jest to naprawdę potrzebne.

Projektujemy procesy z troską o ich
komfort fizyczny i psychiczny.

Nasi pacjenci spędzają w szpitalu tyle

7. Przyjazne otoczenie.
Nasze obiekty zapewniają pacjentom

W szpitalu przyszłości pacjenci są
w centrum wszystkiego, co robimy.
Projektujemy i stale ulepszamy
ich doświadczenie, wykorzystując
każdy moment, aby czuli się lepiej.
Mierzymy zadowolenie pacjentów
i szukamy sposobów na jego poprawę.
Nowoczesna medycyna praktykowana
jest w przyjaznej przestrzeni,
z dbałością o efektywne procesy
i interakcje.

2. Przygotowanie do wizyty.

i ich rodzinom wygodne miejsce do

Zaczynamy wspierać naszych

relaksu, oczekiwania, jedzenia, pracy.

pacjentów, zanim dotrą do szpitala.
Dokładamy wszelkich starań, aby
zredukować stres i pomóc im dobrze
przygotować się do wizyty.

Nasi pacjenci nie są anonimowi.
Wykorzystujemy siłę danych, aby
spersonalizować ich doświadczenia

3. Doświadczenie na dzień
dobry.
Dbamy, by łatwo było zaparkować,
zarejestrować się i znaleźć drogę
w szpitalu.

4. Przejrzysta komunikacja.
Informacje dla naszych pacjentów są
dokładne, jasne i dostępne tam, gdzie
ich potrzebują.

5. Empatyczny personel.
Interakcje z naszymi pracownikami
sprawiają, że wszyscy czują się lepiej.
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8. Personalizacja.
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i wyeliminować biurokrację.

9. Z myślą o rodzinie.
Troszczymy się o pacjenta i jego
bliskich, nie tylko leczymy chorobę.

DIGITALIZACJA

10. Infrastruktura IT.

15. Bezpieczne dane.

Mamy nowoczesną infrastrukturę IT –

Jesteśmy dobrze przygotowani

zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie.

do ochrony przed współczesnymi

11. Technologie wspierające
personel.

Dbamy o równowagę między
high-touch i high-tech.
Wykorzystujemy najnowsze
technologie nie tylko w opiece
pediatrycznej, ale także
w procesach wewnętrznych.
Jesteśmy inteligentną
organizacją, bez papierologii,
wykorzystującą moc danych
w celu poprawy opieki
zdrowotnej.

i poufnych danych.

Pracę naszego personelu medycznego

16. Interoperacyjność.

wspierają nowoczesne i przyjazne

Nasze systemy informatyczne

narzędzia informatyczne.

współpracują ze sobą w obrębie

12. Technologie wspierające
pacjentów.
Nasi pacjenci mają dostęp do narzędzi

szpitala i ponad granicami
organizacyjnymi, aby usprawnić
skuteczne świadczenie opieki
zdrowotnej.

cyfrowych, które poprawiają ich
komfort i wspierają terapię.

13. Szpital bez papierologii.

17. Automatyzacja procesów.
Automatyzujemy procesy w celu
poprawy przepływów pracy.

Zapewniamy w pełni cyfrową, przyjazną
obsługę pacjenta i wewnętrzne

18. Inteligentny szpital.

przepływy pracy.

Używamy technologii IoT do

14. Analiza danych i sztuczna
inteligencja.
Wykorzystujemy uczenie maszynowe
do wspierania decyzji, zarówno w pracy
klinicznej, jak i na zapleczu.
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zagrożeniami sprzętu medycznego
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zarządzania naszymi zasobami
i poprawy przepływu pacjentów.

ZINTEGROWANA
OPIEKA

19. Zaangażowany pacjent.

Łączymy siły z naszymi
pacjentami i ich rodzinami,
aby poprawić wyniki leczenia.
Jesteśmy jednym zespołem.
Wierzymy, że razem możemy
wygrać więcej bitew.

Pomagamy małym pacjentom zdobyć

24. Krajowy system opieki
zdrowotnej.

umiejętności, które pozwolą im lepiej

Łączymy siły z innymi jednostkami

walczyć z chorobą.

opieki zdrowotnej, by lepiej dbać

20. Zaangażowani rodzice.

o pacjentów.

Nasz personel medyczny ściśle
współpracuje z rodzicami, dzieli się

25. Społeczność
i interesariusze.

wiedzą i angażuje w opiekę.

Łączymy siły z naszą lokalną

21. Współpraca
szpital – rodzice.

społecznością, szkołami, mediami

Szpital zachęca rodziców do
dzielenia się doświadczeniem i wiedzą
(np. za pośrednictwem rad doradczych
rodziców i sieci rodziców).

22. Współpraca personelu
medycznego.
Nasze ścieżki opieki są
skoncentrowane na pacjencie.
Zespoły medyczne efektywnie ze sobą
współpracują.

23. Jedna drużyna.
Cały szpital – nasi lekarze, pielęgniarki
i pracownicy administracyjni – działa
razem jako jeden zgrany zespół.
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i organizacjami pozarządowymi,
aby zmaksymalizować nasz pozytywny
wpływ na zdrowie społeczeństwa
przez programy profilaktyki, edukacji
lub badań przesiewowych.

26. Współpraca
międzynarodowa.
Działamy na arenie międzynarodowej,
pracujemy nad wspólnymi projektami,
dzielimy się danymi i wiedzą.

27. Zaangażowani
wolontariusze.
Angażujemy wolontariuszy, którzy
wspierają szpital i zapewniają lepszą
opiekę pacjentom.

BLIŻEJ
DOMU

28. Telekonsultacje
i telerehabilitacja.

33. Elektroniczna
dokumentacja medyczna.

Korzystamy z telekonsultacji, aby

Dajemy rodzicom dostęp w czasie

wspierać pacjentów w domu.

rzeczywistym do elektronicznej

29. Zdalne monitorowanie
pacjenta.

Wiemy, że chore dzieci marzą
o powrocie do domu. Dokładamy
wszelkich starań, aby ograniczyć
pobyt w szpitalu do minimum.
Jesteśmy blisko pacjentów
i wykorzystujemy innowacyjne
narzędzia, aby wspierać ich
w domu. Uważamy, że szpital
to centrum opieki, a nie budynek.

Dajemy rodzicom komfort

do monitorowania stanu zdrowia

potwierdzenia diagnozy i zaleceń

pacjenta w domu.

dotyczących leczenia w drugiej opinii

30. Asystenci zdrowia.
Korzystamy z narzędzi cyfrowych

lekarskiej. Pomagamy zrozumieć różne
opcje.

i aplikacji wspomagających pacjentów

35. Wsparcie społeczne.

i rodziców/opiekunów w domu.

Współpracujemy z instytucjami

31. Spersonalizowana
medycyna.
Dzięki precyzyjnej diagnostyce nasi
pacjenci otrzymują spersonalizowaną,

32. Wsparcie przewlekle
chorych.
Posiadamy procesy, narzędzia i zasoby,
aby zapewnić doskonałą opiekę
pacjentom z przewlekłymi chorobami.
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34. Druga opinia.

Wykorzystujemy urządzenia mobilne

ukierunkowaną terapię.
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dokumentacji medycznej ich dziecka.

i partnerami, żeby pomóc
w zapewnieniu dodatkowego
wsparcia dzieciom w trudnej sytuacji
ekonomicznej lub społecznej.

36. Dopasowana edukacja.
Zapewniamy edukację dzieciom
przebywającym w szpitalu,
uwzględniając ich specjalne potrzeby.

CENIONY
PRACODAWCA
Wiemy, że poziom empatii i troski
zależy od dobrego samopoczucia
ciężko pracującego personelu.
Budujemy środowisko, w którym
każdy może dawać z siebie wszystko
i się rozwijać. Zapobiegamy
wypaleniu i eliminujemy
biurokrację. Nasza kultura
sprawia, że praca
jest przyjemna.

37. Satysfakcja pracowników.

42. Szkolenia i rozwój.

Nasi pracownicy z dumą informują

Stale inwestujemy w rozwój

innych, że tu pracują.

umiejętności personelu.

38. Kultura organizacyjna.
Nasza kultura i relacje między

43. Atrakcyjne
wynagrodzenie.

pracownikami czynią ze szpitala

Nasi pracownicy są dobrze

wspaniałe miejsce pracy.

opłacani.

39. Warunki pracy.
Dbamy o dobre samopoczucie

44. Przyciąganie przyszłych
talentów.

i komfort pracowników.

Nasz szpital jest atrakcyjnym

40. Nowoczesne narzędzia.
Pracownicy mają dostęp do

45. Nowe umiejętności i role.

nowoczesnych narzędzi, które

Aktywnie inwestujemy w budowanie

ułatwiają pracę i zwiększają

w szpitalu nowych kompetencji i ról,

produktywność.

których wymaga od nas medycyna

41. Zapobieganie wypaleniu
zawodowemu.
Aktywnie zapobiegamy wypaleniu
pracowników z powodu stresu,
biurokracji lub przeciążenia.
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miejscem pracy dla nowych pokoleń.

przyszłości (np. IT, data science).

CENTRUM
INNOWACJI

46. Jasne priorytety.

51. Współpraca z biznesem.

Zdefiniowaliśmy obszary i priorytety

Łączymy siły z przedsiębiorstwami

naszych działań na rzecz innowacji.

w zakresie badań klinicznych i rozwoju

47. Alokacja zasobów.

Zmieniamy rzeczywistość nie tylko
w obrębie szpitalnych murów.
Współpracujemy z różnymi partnerami,
tworząc, testując i wdrażając innowacje
w dziedzinie ochrony zdrowia.

innowacji.

Nasze projekty innowacyjne mają

52. Pilotaże i testy.

odpowiednich ludzi oraz odpowiedni

Monitorujemy, testujemy i wdrażamy

budżet i sprzęt.

innowacje z zewnątrz.

48. Procesy zorientowane
na innowacje.

53. Produkty.

Wdrożyliśmy procesy i narzędzia,

medyczną do opracowywania nowych

które pomagają nam stale ulepszać

aplikacji i usług cyfrowych.

wszystko, co robimy, i wprowadzać
innowacje.

Wykorzystujemy naszą wiedzę

54. Transfer technologii.
Komercjalizujemy naszą wiedzę

49. Ekosystem partnerów.

przez tworzenie nowych biznesów

Mamy silne relacje z ekosystemem

medycznych, joint ventures,

rozwijającym nowe technologie,

licencjonowanie technologii.

inwestorami i akceleratorami.

50. Współpraca badawcza.
Inwestujemy w badania
i współpracujemy ze środowiskiem
akademickim w celu poprawy opieki
zdrowotnej.
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ZDROWA
ORGANIZACJA
Wiemy, że zdrowie jest bezcenne.
Staramy się mądrze zarządzać zasobami,
aby jak najwięcej dzieci mogło otrzymać
opiekę, której potrzebują. Eliminujemy
marnotrawstwo. Inwestujemy
w poprawę wydajności i wyników
leczenia.

55. Nowoczesny model
refundacji.

61. Centrum dowodzenia.

Nasze modele finansowania są oparte

aktualne dane pozyskiwane w czasie

na wartości.

rzeczywistym.

56. Nowe źródła dochodu.

62. Mierzymy to, co ważne.

Wykorzystujemy nasze możliwości do

Monitorujemy nasze wyniki i co

budowania nowych źródeł przychodów

roku raportujemy o naszych celach

(np. przez specjalistyczne kliniki,

i postępach.

telemedycynę).

63. Wpływ na środowisko.

57. Fundraising.

Stosujemy ekologiczne i przyjazne

Aktywnie pozyskujemy fundusze od

środowisku rozwiązania.

darczyńców i fundacji, aby wspierać
szpitalny budżet.

58. Inwestycje.
Inwestujemy w projekty, które
zwiększają efektywność.

59. Optymalizacja zakupów.
Optymalizujemy koszty poprzez
inteligentną politykę zakupową.

60. Redukcja długów.
Mamy koszty finansowe pod kontrolą.
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Osoby zarządzające szpitalem mają

JAK DZIAŁA
FUNDACJA
K.I.D.S.
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Klub Innowatorów Dziecięcych
Szpitali działa na zasadzie
wolontariatu kompetencyjnego
– projekty Fundacji realizuje
multidyscyplinarna grupa
ludzi, którzy poświęcają swój
czas i dzielą się ekspercką
wiedzą, pomagając dziecięcym
placówkom medycznym
w transformacji w nowoczesne
szpitale przyszłości. K.I.D.S.
to także współpraca z biznesem,
lekarzami, pacjentami i rodzinami
w celu zbudowania platformy
komunikacji i realizacji
skalowalnych projektów.
187

Ludzie

I. Rodzaje projektów

Sercem Fundacji K.I.D.S. są profesjonaliści i ludzie biznesu, którzy angażując się,

Rada i Zarząd Fundacji mogą zdecydować się na realizację projektu dla wybranego

korzystają ze swojej wiedzy na co dzień wykorzystywanej z sukcesem w świecie

szpitala, powołując zespół projektowy K.I.D.S., lub udzielić wsparcia projektowi

biznesu. Wolontariat kompetencyjny dla K.I.D.S. jest wymagający i czasochłonny.

proponowanemu przez szpital partnerski K.I.D.S., oferując wsparcie merytoryczne

Oprócz wiedzy i dobrej organizacji pracy wymusza niestandardowe podejście do pro-

wolontariuszy Fundacji.

blemu i mierzenie się z wieloma ograniczeniami, które są często mocniej uwypuklone

W pierwszym przypadku liderem projektu staje się wolontariusz Fundacji, a w przy-

niż w biznesie. Daje jednak coś, co czasem trudno znaleźć w codziennych zawodowych

padku projektu wspieranego przez Fundację K.I.D.S. liderem projektu jest pracownik

projektach: poczucie misji i ogromnej wagi postawionych przed nami zadań. Dlatego

szpitala partnerskiego.

nasi wolontariusze nie tylko zmieniają z nami szpitale na dobre, ale także, metodą kuli
śnieżnej, zapraszają do działania na rzecz K.I.D.S. kolejne osoby, które wnoszą swój

II. Kryteria oceny projektów

czas, umiejętności i zaangażowanie.

Projekty

SKALOWALNOŚĆ

TRWAŁOŚĆ

POWTARZALNOŚĆ

Podstawą działalności Fundacji K.I.D.S. jest prowadzenie projektów. Każdy z nich,
zanim zacznie być realizowany, poddawany jest wstępnej analizie i przedstawiony do
oceny przez Radę Fundacji.

PROJEKTY
REALIZOWANE
PRZEZ K.I.D.S.

PROJEKTY
WSPIERANE
PRZEZ K.I.D.S.
W SZPITALACH
PARTNERSKICH

REALIZACJA JEDNEGO Z 7 CELÓW FUNDACJI

INNOWACYJNOŚĆ
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Realizacja jednego z celów Fundacji

Trwałość

Każdy z projektów musi realizować jeden z celów Fundacji K.I.D.S. – siedmiu obszarów

Projekty, które realizujemy w ramach Fundacji K.I.D.S., tworzone są w taki sposób,

działalności naszej organizacji, na podstawie których dokonywana jest selekcja

aby umożliwić ich trwałość po okresie realizacji wdrożenia. Dlatego od samego

każdego projektu bez względu na to, kto jest inicjatorem.

początku włączamy do rozmów instytucje publiczne i dążymy do stworzenia podstaw
finansowania realizowanego projektu w sposób niezależny od Fundacji K.I.D.S.

Innowacyjność
Wszystkie realizowane projekty posiadają cechy innowacyjności – wychodzimy poza

III. Cykl życia projektu

ramy istniejących rozwiązań i szukamy międzynarodowych inspiracji do wprowadza-

Projekty Fundacji K.I.D.S. są projektami pilotażowymi, które z założenia stanowią

nia nowości do szpitali, czerpiąc zarówno z innych, podobnych instytucji, jak i wiedzy

podstawę dalszego wdrażania innowacyjnych rozwiązań w szpitalu partnerskim reali-

naszych wolontariuszy i ekspertów.

zującym projekt. Ważnym efektem projektu są najlepsze praktyki wytworzone na potrzeby sieci szpitali partnerskich oraz rekomendacje dalszego rozwoju projektu wraz

Skalowalność

z elementami niezbędnymi do wdrożenia proponowanych rozwiązań w skali ogólno-

Fundacja skupia się na tworzeniu projektów skalowalnych, które mogą wychodzić

polskiej i międzynarodowej.

poza obszar jednego oddziału, a po pilotażu wykonanym ze wsparciem Fundacji

Z tego względu wolontariusze Fundacji konsultują wdrażane projekty z organami

można je wdrożyć w kolejnych miejscach przy wykorzystaniu najlepszych praktyk

finansowania publicznego i przygotowują podstawy zgodnie z zasadą trwałości

wypracowanych w trakcie pierwszej implementacji.

i powtarzalności projektów Fundacji K.I.D.S.

Powtarzalność
Mimo że w każdym projekcie skupiamy się na jednym konkretnym szpitalu i oddziale,
projekty, które realizujemy, mają podstawy do powtarzania ich na innych oddziałach
i w innych jednostkach medycznych. Jest dla nas niesamowicie ważne, żeby efekty
projektów były inspiracją do systemowych zmian służby zdrowia w Polsce i na świecie.
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Tworząc Fundację K.I.D.S.,
chcieliśmy wspierać
transformację placówek
w szpitale przyszłości.
Ale od czego zacząć?

Tomasz Rudolf
Wiceprezes Fundacji K.I.D.S.
ds. innowacji

My zaczęliśmy od
stworzenia raportu,
który opisuje naszą
wizję ewolucji
dziecięcych szpitali.
Obszarów zmian jest wiele.
Nasza mapa identyfikuje

te najważniejsze dla nas.
Łącząc siły personelu
szpitali z ekspertami ze
świata biznesu, jesteśmy
w stanie realizować
pionierskie projekty
wpływające na komfort
małych pacjentów i tych,
którzy walczą o ich zdrowie.
Wierzę, że wspólnie
zmienimy szpitale na dobre."

CO JUŻ
ZROBILIŚMY

Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi,

w ogromnym kompleksie IPCZD, bę-

Po więcej informacji o naszych zakoń-

oddalonych dotychczas aż o 700 me-

dąc pierwszym tego typu rozwiązaniem

czonych i otwartych projektach zapra-

trów od bloku operacyjnego. Obecnie

w historii istnienia szpitala.

szamy na kids.org.pl.

nowoczesne pomieszczenia znajdują się

n   Zainstalowaliśmy

w bezpośrednim sąsiedztwie sal opera-

robota, który usprawnia rejestrację

cyjnych, a pracownicy zyskali komfor-

pacjentów i skraca czas oczekiwania

towe warunki do pracy i odpoczynku.

na wizytę.

n   Zmieniliśmy

n    Wystartowaliśmy

poradnię okulistycz-

w Izbie Przyjęć

z pilotażowym

no-gastroenterologiczną w koloro-

projektem telemedycyny w czasie

we, spełniające najwyższe standardy

pandemii, aby ułatwić pacjentom do-

bezpieczeństwa i przyjazne pacjentom

stęp do konsultacji z lekarzem, a le-

Nieco ponad rok temu, 1 czerwca

miejsce z kącikiem z audiobookami,

karzom pomóc w tym trudnym czasie

2019 r., grupa liderów biznesu połą-

które pomagają oderwać się od szpital-

w monitorowaniu przebiegu choroby

czyła siły, aby pomóc w transformacji

nej rzeczywistości.

u pacjentów.

Instytutu „Pomnik – Centrum Zdro-

n   Zmodernizowaliśmy

wia Dziecka” i innych dziecięcych

rób Płuc, Immunologii i Alergologii

„Wielcy Artyści Małym Pacjentom”,

szpitali w szpitale przyszłości.

wraz z dwiema łazienkami – jej nowo-

którego wysłuchało ponad 1100 osób,

Przez rok, dzięki zaangażowaniu na-

czesny design sprawia, że dzieci z pro-

a telewizja TVN retransmitowała go

szych fundatorów, partnerów bizneso-

blemami oddechowymi swobodniej od-

dwukrotnie w okresie świątecznym,

wych z blisko 60 firm i wolontariuszy

dychają, szykując się do badań.

świąteczną akcję zmieniajmynadobre.pl

kompetencyjnych, K.I.D.S. Klub Inno-

n   Zmodernizowaliśmy

i akcję #dołączdostada, w której wspar-

watorów Dziecięcych Szpitali zrealizo-

zabiegowe w tej samej poradni, tworząc

wał projekty o wartości prawie 2 mln

w nich nowoczesną przestrzeń przyjazną

złotych:

zarówno pacjentom, jak i pracownikom.

n   Przenieśliśmy

i zmodernizowaliśmy

po 40 latach Pracownię Immunologii

n   Tworzymy

Poradnię Cho-

dwa gabinety

aplikację, która pomoże

pacjentom swobodnie odnaleźć się

n    Zorganizowaliśmy

II Koncert

ło nas wiele znanych i lubianych osób.

ZMIENIAJMY
RAZEM
SZPITALE
NA DOBRE

czą się w obszarach wyznaczonych

Porozmawiajmy
o innowacjach

Zostań wolontariuszem kompeten-

w Raporcie „Dziecięcy Szpital Przy-

Uruchamiamy szkolenia online i otwar-

cyjnym. Rozwijaj się z K.I.D.S. Dołącz

szłości”. Wspólnie z naszymi eksperta-

te spotkania na temat innowacji dla

do nas i zmieniaj szpitale dziecięce

mi i partnerami wybierzemy projekty,

lekarzy i pracowników medycznych.

na dobre. Jesteśmy zespołem wolon-

które pomożemy zrealizować.

Pracuj z najlepszymi
ekspertami

pilotażowych projektów, które miesz-

tariuszy kompetencyjnych na co dzień

Kontakt

pracujących w biznesie. Wykorzystujemy nasze doświadczenie i wiedzę, aby
wspólnie realizować projekty dla szpitali dziecięcych. Weź udział w projekZostań partnerem K.I.D.S. i wesprzyj

tach K.I.D.S. i podziel się swoją wiedzą

finansowo lub kompetencyjnie strate-

w dobrej sprawie. Rozwijaj się zawodo-

giczne obszary lub jeden z projektów.

wo, pracując z ekspertami z rynku.

Aktualnie prowadzimy projekty wspie-

rozwiązań z wykorzystaniem VR (roz-

Pomyśl o projekcie,
który możemy
wspólnie
zrealizować

szerzonej rzeczywistości). Nasi eks-

W ramach działań Fundacji analizujemy

perci są gotowi do podjęcia nowych

i badamy potrzeby szpitali oraz wdra-

wyzwań. Pomóż nam zmieniać szpitale

żamy systemowe zmiany w procesach.

na dobre.

Już we wrześniu 2020 r. zapraszamy

rające edukację pacjentów, wdrożenie
telemedycyny, zmniejszanie strachu
i stresu pacjentów przez wdrożenie

OCKA

DRA WYS
ALEKSAN

33 578
tel. 576 3
s.org.pl
info@kid
.org.pl
www.kids

innowatorów i ambasadorów zmian
z dziecięcych szpitali do zgłoszenia
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