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Szanowni Państwo Dyrektorzy 

 

Po raz kolejny zapraszamy do wzięcia udziału w rankingu „Bezpieczny Szpital” organizowanego 
przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz Ideatrade. Celem rankingu jest 
dokonanie oceny funkcjonowania szpitala pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa opieki 
medycznej. Wyniki rankingu będą publikowane na łamach „Rzeczpospolitej” w grudniu. 
Serdecznie zachęcamy do podjęcia wysiłku odpowiedzi na pytania ankiety, życząc by ocena 
Państwa jednostki zaowocowała wzmocnieniem wizerunku szpitala.  

Jednocześnie chcemy podkreślić, iż ankieta skierowana jest do szpitali bez względu na zakres ich 
działalności. W przypadku szpitali nie prowadzących działalności zabiegowej prosimy o 
pominięcie  pytań z obszaru D.  Jeżeli zakres świadczonych przez Państwa usług nie pozwala na 
udzielenie odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania, prosimy o odesłanie informacji zwrotnej o 
rezygnacji z uczestnictwa w rankingu. Pozwoli to na uniknięcie zbędnych nieporozumień. 

Ranking, realizowany jest w formie elektronicznej. W celu wypełnienia ankiety należy wejść na 
stronę:  

www.cmj.org.pl/ranking 

oraz zarejestrować się poprzez podanie adresu poczty e-mail. Następnie zostanie Państwu 
udostępniona ankieta w wersji elektronicznej, którą należy wypełnić. Jako potwierdzenie 
zarejestrowanej przez Internet ankiety, prosimy o wygenerowanie i wydrukowanie wersji PDF. Tak 
wygenerowaną i wydrukowaną ankietę wraz z załącznikami prosimy odesłać w terminie do 
14 listopada br. Przesłana zwrotnie ankieta winna być podpisana przez Dyrektora lub upoważnioną 
osobę, stanowiąc potwierdzenie rzetelności danych w niej zawartych. Organizator projektu 
zapewnia sobie prawo do losowej weryfikacji poprawności podanych informacji. Prosimy o 
wskazanie osoby do ewentualnego wyjaśnienia potencjalnych niejasności w udzielonych 
odpowiedziach. W razie pytań prosimy o kontakt z  Centrum Monitorowania Jakości 
w Ochronie Zdrowia w Krakowie pod numerem telefonu (012) 427-81-70 lub pocztą mailową na 
adres:  ranking@cmj.org.pl. Z pełną odpowiedzialnością zapewniamy Państwa o poufności 
otrzymanych informacji. Osoby trzecie nie będą miały wglądu w wypełnione ankiety, a dane 
szczegółowe posłużą do obliczenia wskaźników i będą prezentowane jedynie w zestawieniach 
zbiorczych. Z góry dziękujemy za poświęcony czas, nadesłane odpowiedzi i ewentualne 
komentarze. Jednocześnie podkreślamy że za udział w rankingu  nie jest pobierana żadna opłata. 
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