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Konkurencja jakością

Czym dysponujemy ?

Czym dysponuje konkurencja ?



ISO – system międzynarodowy oparty na ocenie 
zgodności (ISO 9001:2008)

 Jest   to  uniwersalny  standard  jakości,  jednocześnie najbardziej rozpoznawalny  na świecie. Wiele 

systemów zapewniających  jakość w ochronie zdrowia w krajach UE wzoruje się na wymaganiach 

ISO. 

 kilka standardów, zwłaszcza skandynawskich, jak na przykład norweski oparty jest na bazie  tej  

normy. Przykładem może być NIAHOSM . System  oparty  na ISO 9001,  czy system HKZ w Holandii

 Dla wielu krajów np. Francji  lub  Niemiec zbyt uniwersalny, aby stał się wyznacznikiem jakości w 

ochronie zdrowia, dlatego  kraje te preferują bardziej narodową akredytacją. 



Nowa norma EN 15224:2012

 Nie ma jeszcze natomiast jednoznacznych opinii na temat nowej normy EN

15224:2012. Z punktu widzenia zarządzania jakością i zapewnienia

bezpieczeństwa i profilaktyki w ochronie zdrowia jest to bardzo dobre narzędzie.

Sporo uwagi temu standardowi poświęcają Niemcy.

 Nowa norma EN 15224:2012 w chwili obecnej jest normą jedynie europejską a

nie międzynarodową, więc nie ma oznaczenia ISO. Ważne jest natomiast, że

poprzez swoje wymagania reguluje główne obszary w prawie europejskim,

odnoszącym się do kwestii jakości i bezpieczeństwa w ochronie zdrowia np.:

Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa i profilaktyki zakażeń.



Podejście do standardu ISO w wybranych krajach UE

 Austria
Francja
Niemcy 
Szwecja           Standard ISO umiarkowanie stosowany w ochronie zdrowia

System dobrowolny
W opinii branży nieodpowiedni do specyfiki ochrony zdrowia

 Grecja               ISO wdrażane bardzo często w szpitalach prywatnych i  publicznych                                

 Cypr                   Większość szpitali prywatnych ma wdrożony system ISO

 W. Brytania      Wiele szpitali poddaje się certyfikacji wg ISO. 

 Dania                 Tylko niewielka część szpitali posiada wdrożony system ISO (średnio
popularny)

 Hiszpania           W dużej mierze system zapewnienia jakości oparty na normach ISO



Podejście do standardu ISO w wybranych krajach UE

• Holandia

Standard ISO bardzo popularny w ochronie zdrowia,

Wymagania ISO zostałyr rozwinięte przez Foundation for Harmonisation

of Quality Review in Health Care and Welfare (HKZ) i dostosowane do 

rynku ochrony zdrowia

System ten został zaimplementowany m.in. do opieki podstawowej,  

specjalistycznej  i  szpitalnictwa. 

• W holenderskiej  ochronie zdrowia standard HKZ ma pierwszeństwo przed oryginalnym 

standardem ISO. 



Rozpoznawalność systemu ISO w zależności od rodzaju organizacji 
certyfikującej

– DNV - Skandynawia

– TUV, DEKRA - Niemcy

– IMQ - Włochy

– BSI - Wielka Brytania

– KEMA - Holandia 



Akredytacje

• W Unii Europejskiej nie opracowano do tej pory 
uniwersalnego, jednolitego standardu – akredytacji dla 
wszystkich krajów Unii Europejskiej. Zapewnienie jakości w 
ochronie zdrowia opiera się w dużej mierze na 
akredytacjach narodowych.  

• Prawie wszystkie akredytacje narodowe są oparte na 
podobnej strukturze, a ich implementacja uzależniona jest 
od sposobu i formy funkcjonowania ochrony zdrowia w 
danym kraju



Z zasady systemy akredytacyjne oparte są na pewnych 
wspólnych cechach tj: 

 Dobrowolność – zgłoszenie jest dobrowolne (wyjątkiem jest np. Francja, gdzie 
akredytacja jest obligatoryjna). 

 Niezależność  i autonomia decyzji akredytacyjnej – ocena jest oparta na 
znanych, opublikowanych, wielodyscyplinarnych standardach akredytacyjnych, 
a decyzje o udzieleniu lub odmowie udzielenia akredytacji są podejmowane 
zazwyczaj przez autonomiczne organy decyzyjne.

 Standardy powinny spełniać określone kryteria: 
 istotność (dotyczą obszarów mających istotny wpływ na jakość 

i bezpieczeństwo opieki), 
 zrozumiałość, 
 mierzalność, 
 charakter edukacyjny (ukierunkowujący praktykę). 

Nieliczne standardy dotyczą struktury organizacyjnej;   znaczna większość 
odnosi się do procesu i wyniku opieki. 



Wśród wiodących standardów akredytacyjnych na świecie 
można wyróżnić:

JCI – The Join Commission International

 Rozpoznawalność :
-Świat (duża)
-Ameryka Północna / Południowa. – (b. duża)
-Azja (duża)
-Europa (średnia)

 Posiada ona określone standardy dla różnych typów placówek (publiczne i 
prywatne, szpitale,  AOS, opieka długoterminowa itp.)

 Miedzy innymi   akredytacja CMJ  jest oparta na strukturze JCI

 Odpowiednikiem JCI na rynku U.S.A   jest 
Joint Commission on  Accreditation of  Healthcare   Organizations
– JCAHO – narodowa jednostka akredytująca ochronę zdrowia. .





Wśród wiodących standardów akredytacyjnych na świecie można wyróżnić:

Trent   Accerditaion Scheme
system   akredytacji      brytyjskich

Rozpoznawalność : 
-Świat (średnia)
-Ameryki i  Azja (mała)
-Europa (duża)

QHA Trent oferuje akredytację opartą  na :
NHS International Healthcare Accreditation. 

Skierowany do różnych rodzajów palcówek medycznych.
Nastawiony głównie na maksymalizację bezpieczeństwa pacjenta. 

UKAF (United  Kingdom Acceditation Forum) jest odpowiedzialne za 
akredytowanie Accreditatin Scheme w Wielkiej Brytanii. 



Wśród wiodących standardów akredytacyjnych na świecie można 

wyróżnić:
Acceditaion France (La Haute Autorite de Sante)

Rozpoznawalność

-Świat (mała)

-Europa (średnio )

-Francja (bardzo duża)

• Charakteryzuje się wysokim poziomem wymagań jakościowych i 
obowiązkowością stosowania we Francji. Akredytacją objęte jest we Francji 
ponad 3500 placówek



Nadzór merytoryczny

The International Society for Quality in Health Care.
ISQua

Nie jest to instytucja akredytująca.  Jest to organizacja non-profit 

skupiająca  70  krajów członkowskich oferująca usługi głównie doradcze 

celem poprawy bezpieczeństwa i jakości w ochronie zdrowia.  

Jest ona także organizacją stanowiącą swego rodzaju nadzór merytoryczny 

na organizacjami akredytującymi tj.   JCI,  Trent   czy Acceditation Canada.



Nadzór merytoryczny

Europejska fundacja zarządzania jakością
EFQM

EFQM nie jest rodzajem akredytacji czy certyfikacji. Jest  to 

model doskonalenia oparty na standardach jakości ISO. W kilku 

krajach UE np. Luksemburg, Finlandia, Dania, Węgry Portugalia, 

czy Hiszpania w dużej mierze metodologia samooceny przyjęta 

przez  EFQM  została zaimplementowana w większości lub części  

do ochrony zdrowia. .



Polska droga
• W 2009 roku przy European Society for Quality in Healthcare powstał

European Accreditation Network (EAN) , który zrzesza programy

akredytacyjne w Europie.

• Prowadzona jest też akredytacja międzynarodowa z uwzględnieniem

regionalnej i kulturowej specyfiki, głównie przez Międzynarodową

Komisję Wspólną (Joint Commisssion Internarional - JCI )

• Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Uczestniczyło

ono w wypracowaniu pierwszej edycji standardów JCI dla Europy (jest

członkiem europejskiego komitetu doradczego dla JCI )



Polska droga
• Od 2009 roku akredytacja jest prowadzona na podstawie Ustawy o

akredytacji w ochronie zdrowia z dnia 6 listopada 2008 roku.

• Zasady procedury akredytacyjnej reguluje Rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie procedury oceniającej
spełnieni przez podmiot udzielający świadczeń medycznych standardów
akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie.

• Akredytacji udziela Minister Zdrowia, w oparciu o rekomendację Rady
Akredytacyjnej

• Po uzyskaniu minimum 75% punktów akredytacyjnych akredytacji
udziela Minister Zdrowia na okres do lat 3.

• Do wiadomości publicznej podawane są jedynie decyzje pozytywne



Polska droga

• W 2008 roku rozpoczęto projekt dofinansowywania procesu akredytacji ,

który miał się zakończyć w sierpniu 2014 roku. Miało być nim objęte 230

szpitali . Projektem objęto jedynie szpitale posiadające kontrakt z NFZ. (?)

• Na ten cel przeznaczono sumę 8 206 884, 14 PLN (koło 2 mln euro )

• W 2015 certyfikat posiada około 180 szpitali

• Żaden szpital nie posiada JCI



Utrudnia to korzystanie w pełni z 
europejskiej 

Dyrektywy Transgranicznej



Jak wielki jest rynek turystyki 
medycznej ?



Top 20 kierunków turystyki medycznej

Japan
Japan

Korea

Taiwan

Thailand
Philippines

Malaysia
Singapore

China

IndiaDubai

S.Africa

UKCanada

USA

Mexico

Costa Rica

Spain
France

Germany

Turkey



Liczba przyjazdów do Turcji w ramach turystyki zdrowotnej 
w 144 krajów i przychód w USD  

• 2007 204.000

• 2008 269.000

• 2009 350.000

• 2010 487.000  2.4 miliarda USD przychodu

• 2011 586.000  3.5 miliarda USD przychodu

• 2012 616.000  4.2 miliarda USD przychodu

• 2013 657.000  4.6 miliarda USD przychodu

• 2015     1.000.000 10 miliarda USD 

planowanego przychodu



Światowy przepływ pacjentów w turystyce 
zdrowotnej

Ref: McKinsey 

Ref: McKinsey 



Pierwszych 5 państw w rankingu światowym rankingu ilości 
turystów medycznych

• USA

• Niemcy

• Thailandia

• Indie

• Turcja
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Pierwszych 5 państw w rankingu przychodów z 
światowej turystyki medycznej

• USA

• Niemcy

• Turcja

• Thailandia

• Indie 
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Globalna ilość turystów medycznych

• 2005 9.6 million

• 2007 16.5 million

• 2009 35 million

• 2011 40 million

• 2012 43.5 million 

• 2015 50 million (prognoza)

• 2020 100  million (prognoza)
32



Globalne obroty w turystyce medycznej w USD

• 2005 96 miliardów  USD

• 2007 165 miliardów  USD

• 2009 350 miliardów  USD

• 2011 400 miliardów  USD

• 2012 435 miliardów  USD

• 2015 500 miliardów  USD

• 2020 1 bilion USD
33



Przykładowa nasza konkurencja 

What

Offers as Health Tourism?



Pięć  głównych obszarów  turystyki zdrowotnej w Turcji

• Medical Tourism

• SPA & Wellness Tourism

• Thermal Tourism

• Retirement Healthcare Tourism

• Culunary Tourism 



Pojemność systemu tureckiego

• Posiada 750 prywatnych szpitali i klinik

Łączna pojemność łóżek to 30 000.

• 54 szpitale posiadają JCI Accredited Hospitals 

• W systemie znajduje się 650 termalnych kompleksów, w których znajduje się

45 000 miejsc 

• W systemie znajduje się 270 Hoteli Spa & Wellness 5* resorts z ilością 50 000 miejsc

• W systemie znajduje się 500.000 miejsc dedykowanych turystyce emerytów
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Anadolu Medical Centre Affiliated with
JOHNS HOPKINS MEDICINE 

• Total bed Capacity: 209 VIP suites:20



38

Dünya Eye Hospital

• 25 000 Laser operations/year
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Florence Nightingale Hospital Group

Total bed Capacity - 531 Suit - 37 VIP room-142
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Memorial Health Group 

• Total bed Capacity-200 VIP room- 25 Guest House 10 room 
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Neolife Oncology and Cancer center 

Cancer treatment with latest Technology TRUEBEAM
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Oferta leczenia w Medical SPA i wodach 
termalnych

• Fizjoterapia

• Rehabilitacja ogólnoustrojowa

• Leczenie reumatuzmu

• Leczenie zabużeń

• Dermatology

• Geriatrics

• Loose weight  

• Wellness
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İzmir Balçova Thermal Resorts (Aegean  Region)

• Thermal Spring water 36ºC 
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• Thermal Spring water 37ºC 

Sivas Kangal Fish Thermal Resorts Eastern  Anatolia
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Kütahya Thermal Resorts (Central  Anatolia)

• Thermal Spring water 43ºC 
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Bursa Thermal Resorts (Western  Anatolia)

• Thermal Spring water 44ºC 
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Afyon Thermal Resorts (Central  Anatolia)

• Thermal Spring water 49ºC 



Turystyka  dla  emerytów
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Preferowane miejsca do których podróżują emeryci z 
krajów Unii Europejskiej

• Hiszpania

• Francja

• Włochy 

• Grecja

• Turcja
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Miejsca „emeryckie” w Turcji

• Antalya

• Alanya

• Fethiye

• Marmaris

• Bodrum

• Kas
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Kraje, z których do Turcji przyjeżdżają 
emeryci wg ilości

• Niemcy

• Holandia

• Norwegia

• Wielka Brytania

• Rosja

• Swecja

• Azerbaijan 

• Dania

• Ukraina
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Co doprowadziło do obecnej pozycji Turcji 

o Turecki Rząd poczynił bardzo udane reformy służby zdrowia w kraju przed ponad 10 
laty

o Otwarcie dla prywatnych szpitali możliwości bezlimitowego leczenia obywateli 
tureckich w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia

o Specjalna lokalizacja działek dla inwestorów budujących szpitale

o Pomoc państwa w uzyskiwaniu kredytów i dotacji

o Pomoc państwa w szkoleniu kadry medycznej za granicą i certyfikacji szpitali

o Zachęty podatkowe 

o Prawo równe dla  rodzimych  i zagranicznych Inwestorów 



W ostatnich 10 latach Turcja 
zainwestowała w ochronę zdrowia 
ponad 50 miliardów USD tworząc 

nową dochodową gałąź gospodarki 



Działania tureckiego ministerstwa 
gospodarki

• Zwrot 50-70% kosztów udziału w wystawach i 
targach dla sektora medycznego

• Zwrot kosztów międzynarodowej akredytacji 
szpitali

• Bilety lotnicze dla pacjentów zwrotu do 1000 USD

• Monitoring  rynku

• Promocja w Google 

• Zwrot do 90% reklamy 

• Globalna reklama w imieniu całego systemu54
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Sukces

• Mr.Hilton powiedział kiedyś jaki jest powód 
sukcesu hoteli Hilton na całym świecie :

• Location

• Location 

• Organization
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Silne marki i marketing

 Turcja bierze udział co roku 12 największych targach 
turystyki medycznej (stoiska narodowe)

 Organizuje corocznie  35-40 warsztatów dla partnerów 
z innych krajów

 Organizuje liczne bezpłatne wycieczki dla lekarzy i 
pielęgniarek i mediów z krajów pochodzenia turystów 
medycznych

 Ostatnich 7 latach Turcja  zorganizowała 350 imprez i 
warsztatów  w 94 krajach świata
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Successful Healthcare Travel Case Studies

• Healthcare Reform in the Country 

• Investment in Healthcare 

• Quality and Accredition

• Heatlh Cluster 

• Incentives support by goverment

• Transportation connectivity 

• Location 

• Hospitality

• Strong Branding and Marketing 

• Being a Tourist Destination
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A  tak  wygląda  praktyka 















Private Hospital San Rafael  Milano
1500 łóżek, 5000 personelu

Wydział lekarski i pielęgniarski uczelni medycznej
Instytut Biotechnologii z 200 pracownikami naukowymi



Private Hospital San Rafael  Milano





















Nasze doświadczenia

• Branżowy Program Promocji Turystyki Medycznej jest jednym z 15. sektorowych programów 
promocji. Umowę na realizację trzyletniego programu, w wyniku wygranego przetargu 
Ministerstwa Gospodarki, podpisało Konsorcjum w składzie:

Europejskie Centrum Przedsiębiorczości, 

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz 

Ameds Centrum - przychodnia w Grodzisku Mazowieckim.

• Promocja odbywa się 7 krajach: 

Niemcy, Wielka Brytania, Rosja, USA, Dania, Szwecja, Norwegia. 

• Program trwa od kwietnia 2012 roku do końca marca 2015 roku. 

• W ramach programu Konsorcjum zorganizowało, dla uczestników programu, w :

12. targach, 

7. misjach gospodarczych, 

3. szkoleniach. 



Nasze doświadczenia

W trakcie trwania programu jego uczestnicy brali udział w targach w: 

• USA, 

• Wielkiej Brytanii, 

• Rosji,

• Danii, 

• Niemczech oraz w 

• Monako i 

• Zjednoczonych Emiratach Arabskich. 

Te dwa ostatnie kraje pojawiły się w programie z racji ich wyboru, jako miejsca 
zorganizowania targów IMTEC w latach 2013 i 2014. A te targi, między innymi, wskazało 
Ministerstwo Gospodarki w warunkach ogłoszonego przetargu. 



Nasze doświadczenia

Jako atut Polski i polskich placówek medycznych uznano:

 dobre przygotowanie do przyjmowania zagranicznych pacjentów

 wysoką jakość wyposażenia placówek

 atrakcyjna cenę procedur medycznych

 unikalną ofertę, np. w przypadku sanatoriów.

• Równocześnie zagraniczni goście wskazywali na konieczność inwestowania w promocję, 
zwłaszcza e-markeiting, dobre strony internetowe i ich właściwe pozycjonowanie, 
korzystanie z social mediów.

• Program promocji był finansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
Poddziałanie 6.5.1. Placówki medyczne były dofinansowane także ze środków unijnych, 
w ramach Poddziałania 6.5.2 POIG.



Dziękuję  Państwu za uwagę 

Andrzej Sokołowski
Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia  Szpitali Prywatnych

Sekretarz Europejskiej Unii Szpitali Prywatnych


