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Dotyczy: projektu założeń do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie

W nawiązaniu do trwających konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy o

pacjenta.
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W związku z obowiązkiem zgłaszania do Agencji zdarzeń niepożądanych, Agencja – w
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rozwiązania jest wprowadzenie obowiązku dostarczania oryginałów skierowań do
świadczeniodawcom. Owocuje
Owocuje to
to koniecznością
koniecznością kilkukrotnych
kilkukrotnych wizyt
wizyt pacjenta
pacjenta
świadczeniodawcom.
u
swiadczeniodawcy,
zatrudnieniem
personelu
do
obsługi
skierowań
etc.
Nie
można
przesłać
u swiadczeniodawcy, zatrudnieniem personelu do obsługi skierowań etc. Nie można przesłać
skanu skierowania
skierowania mailem.
mailem. Przy
Przy tworzeniu
tworzeniu tego
tego rozwiązania
rozwiązania zz pewnością
pewnością nie
nie uwzględniono
uwzględniono
skanu
Ewa Borek
opinii
pacjentów.
Warto
zadbać,
żeby
nie
powstawały
kolejne
i
nie
były
testowane
opinii pacjentów. Warto zadbać, żeby nie powstawały kolejne i nie były testowane
Fundacjaii finansowane
MY
Pacjenci
finansowane pilotażowe
pilotażowe rozwiązania
rozwiązania oo niepacjentocentrycznym
niepacjentocentrycznym charakterze.
charakterze.

pilotażowych
testujących
rozwiązania
z zakresuoorganizacji
i finansowania
zdrowotnej
finansowaniu
ze środków
publicznych
w oparciu
dane dotyczące
jakości,opieki
skuteczności
i
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