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INNOWACJA 

Jedynym pewnym źródłem przewagi konkurencyjnej jest 

zdolność organizacji – Szpitala – do szybkiego uczenia się 

i wprowadzania zmian. 

Praktycznym wymiarem zmian są szeroko rozumiane 

innowacje:  

 

techniczne 

 organizacyjne 

 finansowe 

 rynkowe etc. 

 

Priorytet Strategii Lizbońskiej i innych kluczowych akt rozwoju 

Unii Europejskiej – przewodnictwo Polski w Radzie Europy od 

1.07.2011 r.  

 



DLACZEGO INNOWACJE ? 

1. Ograniczone zasoby 

1) poszukiwania nowych źródeł finansowania 

2) rozszerzanie istniejącej działalności 

3) optymalizacja procesów i procedur 

4) wdrażanie nowych form organizacyjnych i zatrudniania 

personelu 

 

2. Konkurencja 

1) nabywanie i opanowywanie najnowocześniejszych 

technologii medycznych  

2) kompleksowość usług medycznych 

3) doskonalenie jakości usług medycznych i obsługi 

logistycznej pacjenta 

4) poszukiwanie rozwiązań alternatywnych do hospitalizacji 

klasycznych 

5) tworzenie sieci telemedycznych 

 

 

 



DLACZEGO INNOWACJE ? 

3.  Wyzwania socjalne i społeczne 

1) budowanie relacji z pacjentem 

2) dostosowanie do istniejących tendencji 

demograficznych 

3) popyt na świadczenia komercyjne przy braku 

odpowiednich uregulowań prawnych 

 

 

4.  Wyzwania związane ze skutecznością zarządzania 

i „widocznością” jego rezultatów 

1) wdrażanie kontrolingu finansowego  

2) wprowadzenie podmiotowego rachunku kosztów  

 

 

 



ZEWNĘTRZNE BARIERY WPROWADZANIA 
PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH  

W SZPITALU 
1. Brak kompleksowego liczenia kosztów leczenia 

i rehabilitacji pacjentów - fałszywa teza, że nowoczesne 

metody są drogie. 

2. Ograniczenia ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia 

– brak zainteresowania nowoczesnymi procedurami 

medycznymi. 

3. Bariery biurokratyczne – bardzo długie okresy 

podejmowania decyzji. 

4. Brak środków utrwalania innowacyjnych rozwiązań. 

5. Dramatycznie niski poziom produkcji aparatury medycznej 

i materiałów medycznych w kraju. 

6. Brak możliwości współpracy z instytucjami wdrażającymi 

projekty innowacyjne. 

 

 



WEWNĘTRZNE BARIERY WDRAŻANIA 
INNOWACJI 

1. Brak precyzyjnej strategii rozwoju Szpitala. 

2. Problemy powiązania podstawowej działalności medycznej 

Szpitala z prowadzonymi badaniami naukowymi.  

3. Niski poziom zaangażowania naczelnego kierownictwa 

w działalność innowacyjną Szpitala. 

4. Opór załogi wobec zmian. 

5. Brak profesjonalnego zarządzania finansami Szpitala 

z możliwością generowania nadwyżek finansowych na udział 

własny w realizowanych projektach innowacyjnych. 

6. Brak racjonalnej gospodarki zasobami materialnymi i ludzkimi. 

 



CASE STUDY 

Procedury z użyciem robota da Vinci 



Chirurgia da Vinci „oczami chirurgów” 

 zręcznośd narzędzi przekraczająca  
możliwości ludzkich rąk 

 

 trójwymiarowa wizualizacja  
oddająca rzeczywiste warunki 
operacyjne 

 

 dokładnośd i precyzja 

 

 doskonała ekspozycja pola  
operacyjnego 

 

 krótka krzywa nauki 



Chirurgia da Vinci „oczami pacjenta” 

 

 skrócenie czasu pobytu w szpitalu 

 

 zmniejszenie bólu pooperacyjnego 

 

 zmniejszenie ryzyka infekcji 

 

 małe blizny pooperacyjne 

 

 szybsza rekonwalescencja i powrót do  
aktywności prywatnej i zawodowej 

 



Obecnie na świecie są 2031 instalacje systemu da Vinci® 

 



Liczba instalacji da Vinci na Świecie 

(stan na listopad 2011) 



Instalacje da Vinci® w Europie 
1999–2010 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

2009 

2010- pomiędzy 9-2010 

2010- WSS WROCLAW, 3 grudnia 2010 – pierwszy w Polsce 



Liczba operacji da Vinci ® 

Na świecie w 2010 roku wykonano 278 000 operacji przy wykorzystaniu robota 
da Vinci 



Koszty operacji  - analiza porównawcza (na świecie) 
procedura otwarta laparoskopowa robotowa 

Roux-en-Y Gastric 

Bypass (1) 

USD 23.000 USD 21.697 USD 19.363 

Cystektomia  (2) USD 25.505 USD 20.659 

Radykalna 

prostatektomia  (3) 

USD 33.674 USD 33.234 

Częściowa 

nefrektomia (4) 

USD 11.427 USD 10.311 USD 11.962 

Nefrektomia (5)  USD 5.500* USD 6.979* USD 6.869* 

Histerektomia 

radykalna (6) 

CAN 11.764 CAN 8.183 ** 

Histerektomia 

radykalna (7) 

USD 12.847 USD 10.128 USD 11.476 

Sacrocolpopexia (8) USD 5792* USD 7353* USD 8508* 

Dystalna 

pankreatektomia (9) 

USD 16.059 USD 12.986 USD 10.588 

Wszczepienie 

zastawki mitralnej 

(10) 

AUD 18.503*** AUD 17.880*** 

Przednia resekcja 

odbytnicy 

TME (11) 

 

USD 15.401 

 

USD 16.708 

*tylko koszty bloku operacyjnego, ** bez kosztu amortyzacji, *** bez kosztu personelu 

 



 

Analiza porównawcza kosztów  operacji guzów 

nowotworowych jelita grubego w Polsce. 

Resekcja przednia 

odbytnicy otwarta 
 

Resekcja przednia 

odbytnicy 

laparoskopowo 
 

Resekcja jelita 

grubego z asystą 

robota 

8 678,81zł 
 

11 832,00 zł 25 046,52 zł  

Różnica w kosztach wynika z niedoszacowania 

procedur klasycznych  

- otwartych i tradycyjnej laparoskopii 



Niedoszacowanie kosztów wynika 
z nieuwzględnienia takich czynników jak koszty: 

• Transfuzji 

• Hospitalizacji (czas) 

• Powikłao 

• Czasu realnego powrotu do zdrowia 
(dodatkowe świadczenia zdrowotne itp. - ZUS) 



Dotychczas w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym 

we Wrocławiu przeprowadzono 59 operacji przy 

zastosowaniu robota da Vinci. Były to: 

• operacja jelita grubego(4) i odbytnicy(5) (w sumie 9), 
• operacja wstawienia protezy aortalno- dwuudowej (1), 
• operacja wycięcia gruczołu krokowego z powodu raka (24), 
• operacja wycięcia macicy- histerektomia (7), 
• operacja nadnercza (1),  
• cholecystektomie (14), 
• usunięcie śledziony (3) 



NIE MA PIENIĘDZY  

NA FUNKCJONOWANIE NOWOCZESNEGO  

ROBOTA DA VINCI 
 

 „Urzędnicy mają dylemat czy dać 20 tysięcy złotych na jednego 

pacjenta, czy po 2 tysiące, ale na dziesięciu pacjentów. Szef 

wrocławskiego szpitala nie zgadza się z takim przeliczeniem. 

  

 Jeżeli weźmiemy pod uwagę zużycie leków przeciwbólowych, zużycie 

krwi, powrót pacjenta do aktywności i do pracy, to ta procedura jest 

w sumie tańsza – argumentuje szef Szpitala.  

  

 Nie wszyscy jeżdżą samochodami wysokiej klasy – odpowiadają 

urzędnicy i na razie zapowiadają, że nie będzie więcej pieniędzy na 

zabiegi przeprowadzane tym robotem. Szpital może liczyć jedynie na 

sponsorów, fundacje i stowarzyszenia.” 

 



NIE MA PIENIĘDZY  

NA FUNKCJONOWANIE NOWOCZESNEGO  

ROBOTA DA VINCI 

 

 „Nie będzie dodatkowych pieniędzy na operacje z użyciem 

nowoczesnego robota da Vinci - ustaliła reporterka RMF FM Barbara 

Zielińska.  

  

 Nie zgodziło się na to Ministerstwo Zdrowia. Specjalistyczny Szpital 

Wojewódzki we Wrocławiu jest jedyną placówką w Polsce, która 

dysponuje takim sprzętem. 

  

 Ministerstwo Zdrowia odmawia pacjentom dostępu do tak 

nowoczesnego sprzętu, bo jest drogi, nawet bardzo. Jedna operacja 

przy użyciu robota da Vinci kosztuje nawet 20 tysięcy złotych, 

tradycyjna technologia jest pięć razy tańsza.”  

  



Filozofia liczenia kosztów NFZ i MZ 

   Ciągle źle liczymy koszty innowacyjnych metod leczenia: 

 

     NFZ płaci jak najtaniej za procedury, nie biorąc pod uwagę dodatkowych 

kosztów tradycyjnego leczenia pacjentów, a więc: późniejszych powikłań, 

dodatkowych leków, kosztów ponoszonych przez ZUS, zwolnień z tytułu 

niezdolności do pracy, rent chorobowych i  opieki społecznej oraz innych 

kosztów ponoszonych przez budżet  i pacjenta. 

     

    Filozofia liczenia kosztów w krajach bogatych uwzględnia to wszystko. 

 

 Mamy nowe przysłowie: „Biedny dwa razy traci”.  

 



Opinie ekspertów 

„Badania wskazują wysokie współczynniki konwersji w przypadku laparoskopowej 

operacji jelita grubego, przeprowadzonej u pacjentów o wyższej masie ciała (BMI). 

(...)robot jest doskonały do operacji średnich i niskich resekcji guzów odbytnicy, 

u otyłych mężczyzn oraz przy zastosowaniu wcześniejszego naświetlania 

miednicy. Korzyści z robotowej chirurgii odbytnicy to precyzyjne TME (całkowite 

wycięcie mezorektum)  z niższym stopniem utraty krwi , niższe współczynniki 

konwersji , lepszy margines cięcia mezorektum i potencjalnie lepsza 

przeżywalność (OS).” 

 

Prof. Leela Prasad, Ordynator Oddziału Chirurgii Jelita i Odbytnicy oraz 

Zastępca Ordynatora Oddziału Chirurgii na Uniwersytecie Illinois School of 

Medicine w Chicago 

 

 

„RALP (prostatektomia laparoskopowa w asyście robota) stała się najczęściej 

stosowaną procedura chirurgiczną w klinicznym leczeniu raka prostaty. Pierwsze 

długoterminowe dane onkologiczne wskazują na doskonałe 5- i 7-letnie wyniki 

wskaźnika bDFS (przeżycie chorych wolne od nawrotu biochemicznego).” 

 

Prof. Alex Mottrie, Urolog w O.L.V.-Ziekenhuis, Aalst, Belgia, konsultant 

chirurgii minimalnie inwazyjnej w  Urology Department of the University 

Hospital of Ghent, Belgium  

oraz lektor w Urological Department of the University Hospital 

of Homburg-Saar, Germany   

 

 

„Zgadzając się z raportem sprzed kilku lat, że 7% zabiegów na jelitach w Stanach 

wykonuje się laparoskopowo, warto również zauważyć, że ta liczba rośnie każdego 

roku(...)Lawina zacznie się toczyć bardzo szybko i przewiduję, że w ciągu 5-10 lat 

liczba kolektomii laparoskopowych będzie się kształtowała na poziomie ok. 75% 

(w mojej praktyce ok. 85%).” 

 

dr Sławomir Marecik, Advocate Lutheran General Hospital, Park Ridge, 

Illinois, USA 

 

 

“Robotyka prezentuje nowy paradygmat, w którym rozwiązania uważane wcześniej 

za niewykonalne przy zastosowaniu tradycyjnej laparoskopii mogą obecnie zostać 

przeprowadzone w asyście robota. Zastosowanie robota umożliwia pacjentowi 

wybór metody alternatywnej do tradycyjnej laparoskopii oraz histerektomii 

przezpochwowej, w ramach chirurgii minimalnie inwazyjnej. Wraz ze wzrostem 

liczby ośrodków, które zaadoptowały robota do praktyki ginekologicznej, 

społeczeństwo będzie obserwowało stały postęp w kierunku laparoskopowej 

histerektomii w asyście robota.” 

 

Dr Thomas N. Payne, Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Baton Rouge, 

Louisiana, USA 

 

 



Z 27 państw poddanych ocenie, Polska zajmuje 23 miejsce 



Chirurg operuje poza organizmem człowieka zdalnie prowadząc narzędzia. 
Dzięki systemowi 3D HD uzyskuje poczucie ‘bycia’ wewnątrz jamy brzusznej. 
 
Ergonomiczne manipulatory przenoszą każdy ruch palców chirurga na narzędzia 
pozwalające precyzyjnie wykonad operację. 



Czy możliwe jest w Polsce wykonywanie operacji 
z użyciem robota? 

 
 

• Sponsorzy strategiczni 
• Sponsorzy indywidualni 
• Programy badawczo-rozwojowe 
• Obniżenie kosztów- konkurencja, narzędzia 

”wielorazowe” 
• Doszacowanie kosztów operacji przez NFZ 
• Organizacja centrum szkoleniowego 
 



1. Niektóre narzędzia i możliwości działalności innowacyjnej Szpitala. 

 

1) Nadanie w 2006 r. Szpitalowi Statusu Ośrodka Badawczo – 

Rozwojowego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

2) Sformalizowanie działalności Szpitala w zakresie badań klinicznych 

– Pełnomocnik Dyrektora ds. Badań Klinicznych 

3) Utworzenie w Szpitalu Działu Planowania, Analiz i Finansowania 

Inwestycji zajmującego się  pozyskiwaniem środków finansowych 

ze źródeł zewnętrznych w tym z UE na realizację projektów 

innowacyjnych. 

4) Utworzenie sieci doradców zewnętrznych. 

 

 

 

MODEL WDRAŻANIA INNOWACJI 
W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM  

WE WROCŁAWIU OŚRODKU BADAWCZO - ROZWOJOWYM 



MODEL WDRAŻANIA INNOWACJI 
W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM  

WE WROCŁAWIU OŚRODKU BADAWCZO - ROZWOJOWYM 

2.  Zgromadzenie przez Szpital dostatecznej wiedzy i umiejętności 

w zakresie przygotowywania i składania aplikacji o środki 

na działalność innowacyjną: 

1) szkolenie personelu 

2) zatrudnianie doradców zewnętrznych 

3.  Skuteczna współpraca z instytucjami: 

1) zarządzającymi  

2) pośredniczącymi 

3) wdrażającymi  

4.  Promocja wyników działalności innowacyjnej Szpitala. 

1) działania PR 

2) budowanie marki Szpitala jako jednego z liderów w zakresie 

działalności innowacyjnej 

 



GŁÓWNE PROJEKTY INNOWACYJNE  
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO  

WE WROCŁAWIU OŚRODKA BADAWCZO - ROZWOJOWEGO 
 

Łączna wartość projektów: 188 mln zł.  

Kwota dofinansowania dla Szpitala: 112 mln zł. 

 

Partnerzy w realizacji projektów innowacyjnych: 

 

1) Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Dolnośląskiego. 

2) Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. 

3) Ministerstwo Zdrowia. 

4) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 

5) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Fundusz Nauki i 

Technologii Polskiej. 

6) Uczelnie i Instytuty Naukowo-Badawcze. 

7) Sponsorzy indywidualni. 

 

 

 

 

 

  



GŁÓWNE PROJEKTY INNOWACYJNE 
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO  

WE WROCŁAWIU OŚRODKA BADAWCZO - ROZWOJOWEGO 

I. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską: 
 
1. Wrovasc – Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo – 

Naczyniowej. 
2. Utworzenie Dolnośląskiego Centrum Teleradiologii 
3. Zakup 64-rzędowego dwuogniskowego tomografu 

komputerowego. 
4. TeleMedNet – medyczna platforma naukowo – diagnostyczna. 

5. Dolnośląskie e-Zdrowie 

6. Modernizacja Bloku Operacyjnego. 

7. Kompleksowe dostosowanie SOR do przepisów prawa o 

ratownictwie medycznym 

8. Kompleksowa modernizacja gospodarki cieplnej. 

 



GŁÓWNE PROJEKTY INNOWACYJNE 
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO  

WE WROCŁAWIU OŚRODKA BADAWCZO - ROZWOJOWEGO 

II.  Projekty współfinansowane ze środków krajowych lub 

realizowane ze środków własnych szpitala: 

 

1. Zakup robota chirurgicznego da Vinci- FNiTP. 

2. Zakup Rezonansu Magnetycznego (MR). 

3. Zakup systemu elektroanatomicznego 3D do trójwymiarowego 

mapowania serca. 

4. Aparat do radioterapii śródoperacyjnej. 

5. Zakup aparatury do obwodowych procedur 

wewnątrznaczyniowych. 

6. Zakup aparatu do litotrypsji. 

7. Adaptacja pomieszczeń do diagnostyki MR. 

8. Adaptacja pomieszczeń stacji dializ. 

 



MODEL WDRAŻANIA INNOWACJI 
W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM  

WE WROCŁAWIU OŚRODKU BADAWCZO - ROZWOJOWYM 

 
Obecne uwarunkowania i determinanty wdrażania 

innowacji w szpitalach publicznych sprawiają, 
że najprostszą drogą do rzeczywistego wprowadzenia 

innowacji jest działanie według zasady: 
 

„Najpierw zrób, a później  proś 

o przebaczenie” 



ptchr 

Pierwszy Kongres Polskiego Towarzystwa 
Chirurgii Robotowej 

1-3 marca 2012 



Dziękuję za uwagę 

www.chirurgiarobotowa.pl 
www.medtube.pl/ptchr 
 
 


