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ZarzÈdzanie placówkÈ medycznÈ
– optymalizacja dziaïañ organizacyjnych
na przykïadzie przychodni przyszpitalnej
Jolanta Meller*
Zmiany zachodzÈce w otoczeniu placówek medycznych wywoïujÈ zmiany w podejĂciu zarzÈdczym i organizacyjnym kadry kierowniczej, a czÚsto równieĝ silnÈ potrzebÚ optymalizacji
dziaïañ organizacyjnych w kierowanych podmiotach.
W artykule, posïugujÈc siÚ przykïadem Przychodni Przyszpitalnej Szpitala Wojewódzkiego
im. Jana Pawïa II w Beïchatowie, przedstawiono zagadnienie optymalizacji, opierajÈc siÚ
na konkretnych procesach organizacyjnych zachodzÈcych w podmiocie leczniczym. Opisano
zidentyfikowane problemy oraz wdroĝone w placówce procesy naprawcze.
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Medical Institution Management – Optimization of Organizational
Activities: An Example of a Hospital Clinic
Ongoing changes in the environment of medical institutions are the reason for their important changes in management and organizational approach of the management staff. These
changes often cause a strong need to optimize organizational activities in managed entities.
In this article, the issue of optimization of specific organizational processes taking place in
abclinic has been researched, as exemplified by the Hospital Clinic of the Provincial Hospital
named after John Paul II in Beïchatów. The article identifies the problems and presents the
implementation of remedial processes.
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1. WstÚp
Reforma opieki zdrowotnej w Polsce
zostaïa zapoczÈtkowana ustawÈ o zakïadach opieki zdrowotnej w 1991 roku (DzU
2007 Nr 14, poz. 89 z póěn. zm.). Po latach
poszukiwañ nowych rozwiÈzañ organizacyjnych i prawnych w 2011 r. zastÈpiono
tÚ ustawÚ ustawÈ o dziaïalnoĂci leczniczej
(DzU 2020, poz. 295, 567). Wprowadzone
zmiany przyczyniïy siÚ do przemodelowania zasad, warunków i mechanizmów
funkcjonowania podmiotów leczniczych.
Skutkowaïo to zmianÈ podejĂcia do kierowania placówkÈ medycznÈ. Wymusiïo
koniecznoĂÊ wprowadzenia zmian metod
zarzÈdzania placówkami opieki zdrowotnej i przejĂciem do systemu polegajÈcego
na poszukiwaniu konkurencyjnych dziedzin dziaïalnoĂci, konkurowania z innymi
jednostkami o kontrakty na usïugi opieki
zdrowotnej bÚdÈce ěródïem przychodów
ib efektywnego gospodarowania wypracowanymi Ărodkami.
ZapoczÈtkowane zmiany systemu
opieki zdrowotnej w obecnym otoczeniu
spowodowaïy zmianÚ roli kierownictwa
placówek medycznych w obszarze zarzÈdczym i organizacyjnym. Kadra zarzÈdzajÈca, optymalnie wykorzystujÈc personel
medyczny, zobowiÈzana jest do udzielania
usïug medycznych na wysokim poziomie,
podnoszenia ich jakoĂci z jednoczesnym
wprowadzaniem zmian organizacyjnych
uwzglÚdniajÈcych potrzeby i oczekiwania
pacjentów.
Trudno jest stworzyÊ doskonaïy system
organizacyjny (o ile jest to w ogóle moĝliwe) w podmiotach leczniczych – zwïaszcza
publicznych. Wiele szpitali oraz przychodni
podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)
i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
(AOS) boryka siÚ z problemami do dziĂ.
Wprowadzanie zmian organizacyjnych
ibstrukturalnych w placówkach medycznych
wymaga zaangaĝowania i zdolnoĂci twórczych kierownictwa najwyĝszego szczebla
i menedĝerów. Dziaïania podejmowane
przez kadrÚ zarzÈdzajÈcÈ sÈ bardzo czÚsto reakcjÈ na gwaïtownie zmieniajÈce siÚ
otoczenie oraz bardzo szybki rozwój metod
diagnostycznych i leczniczych, co powoduje
wzrost konkurencji pomiÚdzy podmiotami
leczniczymi i ich zabieganie o pacjenta.
Jednym ze sposobów zapewnienia usïug
medycznych na wysokim poziomie, speïniajÈcych oczekiwania otoczenia wewnÚtrz42

nego i zewnÚtrznego organizacji, jest
wprowadzenie dziaïañ optymalizujÈcych
posiadane zasoby kadrowe i organizacyjne,
nie tylko w poszczególnych komórkach
organizacyjnych, lecz takĝe w caïej placówce medycznej.
Kadra kierownicza w placówkach
medycznych z coraz wiÚkszym zainteresowaniem i zaangaĝowaniem podchodzi do
optymalizacji dziaïañ we wïasnych organizacjach. Dostrzega koniecznoĂÊ wprowadzenia zmian w procesach, które pozytywnie wpïywajÈ na leczenie pacjenta oraz na
wizerunek jednostki.

2. Kierunki zmian w ochronie
zdrowia i ich konsekwencje
ZarzÈdzanie zmierza do osiÈgniÚcia
okreĂlonego celu za pomocÈ zaplanowanych dziaïañ – w przypadku podmiotów
leczniczych, pojÚcie to przypomina swoiste porzÈdkowanie chaosu. Dobrze wiÚc
by wspóïczeĂni menedĝerowie systemu
ochrony zdrowia, przed podjÚciem kluczowych decyzji dotyczÈcych ich jednostki
(m.in. w kontekĂcie raportu NIK System
ochrony zdrowia w Polsce – stan obecny
ibpoĝÈdane kierunki zmian na temat funkcjonowania sytemu ochrony zdrowia w Polsce
(Departament Zdrowia, 2019)), zapoznali
siÚ w wiÚkszym stopniu z doĂwiadczeniami
z zakresu logistyki, taktyki dziaïania, sposobów planowania i zarzÈdzania, wystÚpujÈcymi w niektórych krajach europejskich.
W przypadku Polski procesy zarzÈdcze wb podmiotach leczniczych sÈ obecnie
trudne do realizacji i implementacji ze
wzglÚdu na zmiany legislacyjne, a w konsekwencji wprowadzane czÈstkowe reformy
oraz bardzo czÚste zmiany organizacyjne
i strukturalne wprowadzane przez kierownictwo w samych placówkach opieki zdrowotnej. Gïównym powodem tych zmian jest
zaĂ zapaĂÊ finansowa jednostki.
¥wiadczenie usïug zdrowotnych w Polsce musi uwzglÚdniaÊ ogólne tendencje
ib kierunki zmian ze szczególnym uwzglÚdnieniem rosnÈcych oczekiwañ spoïecznych
wb zakresie jakoĂci i skutecznoĂci opieki
zdrowotnej, uwzglÚdniajÈc wzrost liczby
osób w podeszïym i zaawansowanym wieku,
tj. powyĝej 75 i 85 r.ĝ., jak równieĝ staïy
rozwój technologii medycznych.
RosnÈce oczekiwania spoïeczne to wynik
m.in. poszerzania wiedzy spoïeczeñstwa
wb sprawach wïasnego zdrowia. Z kolei
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wzrost liczby osób starszych, a jednoczeĂnie
rozwój technologii medycznych oznacza, ĝe
medycyna bÚdzie w stanie leczyÊ choroby
do niedawna uznawane za nieuleczalne
oraz skuteczniej zwalczaÊ inne schorzenia,
przedïuĝajÈc ĝycie pacjentom. RoĂnie teĝ
presja spoïeczna na coraz lepszÈ jakoĂÊ
ibdostÚpnoĂÊ usïug medycznych. Aby speïniÊ te oczekiwania spoïeczne, niezbÚdna
jest przede wszystkim wïaĂciwa organizacja,
zarzÈdzanie i kontrolowanie toczÈcych siÚ
dziaïañ i procesów w placówce medycznej,
a w razie koniecznoĂci wdraĝanie procesów
naprawczych.

3. Ogólne zasady i funkcje
zarzÈdzania
W literaturze moĝna spotkaÊ wiele klasyfikacji funkcji zarzÈdzania. Na uĝytek
tego opracowania przyjÚto koncepcjÚ klasyka teorii zarzÈdzania H. Fayola, który
zarzÈdzanie definiuje za pomocÈ piÚciu
funkcji: planowania, organizowania, koordynowania, rozkazywania i kontrolowania
(Koěmiñski i Piotrowski, 2007, s. 646).
Wb ramach tych piÚciu funkcji badacze
wyróĝniajÈ nastÚpujÈce dziaïania (Kuc,
2000, s. 58):
– planowanie – wybór misji, celów, strategii, polityki, programów, procedur
ich osiÈgania, sposobu podejmowania
decyzji. Pierwszym krokiem planowania
jest wybór celu organizacji jako caïoĂci
oraz celów czÈstkowych dla poszczególnych jednostek i zespoïów, które
powinny byÊ Ărodkami realizacji celów
gïównych. Sformuïowanie celu jest
zbkolei punktem wyjĂcia do rozpoznania
zasobów i warunków dziaïania organizacji. NastÚpnym etapem jest ustalenie
stopnia osiÈgalnoĂci postawionego celu
w rozpoznanych warunkach i zasobach
dziaïania, a jeĝeli istnieje taka koniecznoĂÊ to ewentualna korekta celu, po
której przystÚpuje siÚ do opracowania
wariantów realizacji przedsiÚwziÚcia.
Po ustaleniu i zastosowaniu kryteriów
oceny i wyboru poszczególnych wariantów, nastÚpuje wybór tego z nich, który
najlepiej speïnia oczekiwania planisty;
– organizowanie – ustalenie struktury ról
w formalnie zorganizowanym przedsiÚbiorstwie; inaczej to proces podziaïu
zadañ, uprawnieñ i odpowiedzialnoĂci pomiÚdzy wszystkich uczestników
dziaïania zorganizowanego oraz uĂwia-

domienie zaleĝnoĂci wystÚpujÈcych
miÚdzy nimi. To równieĝ pozyskiwanie
przez realizatorów niezbÚdnych zasobów materialnych, finansowych, informacyjnych ib umiejÚtnoĂci niezbÚdnych
do wykonania przydzielonych zadañ.
Organizowanie prowadzi do utworzenia charakterystycznych stosunków
wewnÈtrz organizacji. Waĝnym zadaniem stanowiÈcym czÚĂÊ procesu organizowania jest dobór i doksztaïcenie
przyszïych realizatorów przedsiÚwziÚcia;
– zarzÈdzanie zasobami ludzkimi – gïównie personelem kierowniczym;
– przewodzenie – wpïywanie na ludzi tak,
aby podchodzili oni z entuzjazmem do
osiÈgania grupowych celów, motywowanie i komunikowanie. Warunkiem sprawnego realizowania celów jest wywoïanie
chÚci do dziaïañ w sposób zgodny z oczekiwaniami. Organizowanie wyposaĝa
uczestników w niezbÚdne Ărodki dziaïania, a motywowanie ma spowodowaÊ by
dziaïajÈcy zechcieli dziaïaÊ wb poĝÈdany
sposób. Istotne jest budowanie klimatu
wspóïdziaïania;
– kontrolowanie – mierzenie i korygowanie realizowanych dziaïañ podwïadnych, gwarantujÈce osiÈganie celów
ibplanów przedsiÚbiorstwa. To Ăledzenie
wyników i przebiegu realizacji zadañ.
Kontrolowanie obejmuje pomiar skutków dziaïania, rejestracjÚ przebiegu
procesów oraz poziomu i stanu zasobów
zaangaĝowanych w te procesy. Równieĝ
porównanie tych wielkoĂci z normami
ustalonymi na etapie planowania przedsiÚwziÚcia. Jako ostatni etap, podejmowanie dziaïañ korygujÈcych majÈcych
przywróciÊ poĝÈdane cechy procesów
oraz stany i poziom zasobów.
Wymienione funkcje mogÈ byÊ realizowane przez wszystkich uczestników zbiorowego dziaïania zorganizowanego. Ich
podziaï miÚdzy organ kierujÈcy i wykonawczy bÚdzie uzaleĝniony miÚdzy innymi
od szczebla zarzÈdzania, stylu kierowania, ab przede wszystkim od niezbÚdnego
zakresu koordynacji dziaïañ podwïadnych
przez kierownika.
Funkcje organizacji to funkcje kierowania, dziaïania organu kierujÈcego (jedno
lub wieloosobowego), które polegajÈ na
ingerowaniu w poszczególne etapy dziaïania podlegïego zespoïu. Zakres i forma tych
ingerencji zaleĝÈ do celów i warunków dziaïania zespoïu. Osoba, której podstawowym
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zadaniem jest realizacja procesu zarzÈdzania nazywana jest menedĝerem (kierujÈcym, zarzÈdzajÈcym). Proces zarzÈdzania

zgodny z powyĝszymi uwagami przedstawiono na rysunku 1.

Rysunek 1. Proces zarzÈdzania

Kontrolowanie
Przewodzenie
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Organizowanie

Planowanie

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: Kautsch, 2015, s. 50.

Coraz czÚĂciej dla kadry zarzÈdzajÈcej
podmiotami leczniczymi proponuje siÚ
rozszerzenie funkcji zarzÈdzania. Zalecana
lista ulega wydïuĝeniu i zawiera planowanie, organizowanie, zarzÈdzanie informacjÈ
i wiedzÈ, zarzÈdzanie finansami podmiotu
leczniczego, zarzÈdzanie operacjami, politykÈ personalnÈ, marketing, negocjacje
ib kontrolÚ. Od kadry zarzÈdzajÈcej oczekuje siÚ dodatkowej wiedzy w zakresie marketingu, finansów i zarzÈdzania zasobami
ludzkimi, co umoĝliwia podejmowanie
decyzji istotnych w procesach zarzÈdczych
i najbardziej efektywnych z perspektywy
caïej placówki medycznej (Kautsch, 2015,
s. 50–51).

4. Optymalizacja procesów
organizacyjnych w placówce
medycznej
Z doĂwiadczeñ zawodowych autorki
niniejszego artykuïu1 wynika, iĝ przedstawione powyĝej procesy zarzÈdzania
wb podmiotach leczniczych powinny byÊ
przeprowadzane w sposób pïynny, z udziaïem wszystkich uczestników organizacji.
44

ZarzÈdzanie placówkÈ medycznÈ to proces
wielopïaszczyznowy, stanowiÈcy wyzwanie gïównie dla kierownictwa najwyĝszego
szczebla. W polskich warunkach kierownicy
placówek medycznych pracujÈ w niewydolnym finansowo systemie opieki zdrowotnej, zb ograniczonymi zasobami personalnymi oraz przy coraz szybszym postÚpie
technicznym w medycynie. I to wïaĂnie
oni dostrzegajÈ potrzebÚ optymalizacji nie
tylko wb obszarze ponoszonych przez podmiot leczniczy kosztów, lecz takĝe, coraz
czÚĂciej, w obszarze dziaïañ organizacyjnych.
4.1. Podstawowe problemy organizacyjne
w Przychodni Przyszpitalnej Szpitala
Wojewódzkiego w Beïchatowie
Z analizy sposobu zarzÈdzania Dziaïem
Obsïugi Pacjenta i koordynowania PrzychodniÈ OnkologicznÈ wynika, ĝe specjalistyczne placówki medyczne (posiadajÈce
w swoich strukturach poradnie specjalistyczne) borykajÈ siÚ z wieloma problemami organizacyjnymi i zarzÈdczymi, do
których naleĝÈ przede wszystkim:
– bardzo duĝa liczba pacjentów jednoczeĂnie przebywajÈcych na terenie poradni;
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– utrudniony dostÚp do rejestracji tradycyjnej, telefonicznej i za poĂrednictwem
Ărodków elektronicznych;
– odlegïe terminy do uzyskania Ăwiadczeñ
specjalistycznych;
– dublowanie dziaïañ organizacyjnych;
– brak odpowiedzialnoĂci za zakres wykonywanych zadañ;
– brak podziaïu obowiÈzków pomiÚdzy
grupami zawodowymi realizujÈcymi
zadania na poszczególnych stanowiskach
pracy.
Wskazane powyĝej przykïady chaosu
organizacyjnego skutkujÈ brakiem poczucia
bezpieczeñstwa pacjenta przebywajÈcego
w placówce medycznej oraz zïym wizerunkiem placówki medycznej w otoczeniu
zewnÚtrznym. Waĝne sÈ zatem, zb jednej
strony, podniesienie jakoĂci Ăwiadczonych
usïug medycznych, z drugiej zaĂ – wyĝsza
efektywnoĂÊ pracy poszczególnych zespoïów i komórek organizacyjnych. Takie
poïÈczenie jest moĝliwe, co ukazuje przykïad optymalizacji dziaïañ organizacyjnych
ib zarzÈdczych dokonanej w Przychodni
Przyszpitalnej Szpitala Wojewódzkiego
wbBeïchatowie.
4.2. Optymalizacja dziaïañ
organizacyjnych w Przychodni
Przyszpitalnej Szpitala
Wojewódzkiego im. Jana Pawïa II
w Beïchatowie – studium przypadku
ZarzÈdzanie wspóïczesnÈ placówkÈ
medycznÈ, w tym wprowadzanie procesów
zmierzajÈcych do poprawy funkcjonowania Przychodni Przyszpitalnej to dziaïania
zaplanowane w czasie po dokonaniu analizy
otoczenia wewnÚtrznego i zewnÚtrznego.
Analiza wewnÚtrzna dotyczyïa struktury
organizacyjnej Przychodni Przyszpitalnej,
stanu zasobów ludzkich w poszczególnych
komórkach organizacyjnych Przychodni
Przyszpitalnej, zasobów lokalowych,
rodzaju udzielanych Ăwiadczeñ medycznych, struktury IT i stanu wykorzystania
informatycznego systemu szpitalnego.
W ramach analizy zewnÚtrznej pozyskano informacje dotyczÈce liczby placówek lecznictwa zamkniÚtego i otwartego na
obszarze sÈsiednich powiatów (tj. pabianickiego, ïaskiego, piotrkowskiego, radomszczañskiego i pajÚczañskiego) oraz zakresu
Ăwiadczonych tam usïug medycznych. Analizie poddano mapy potrzeb zdrowotnych
dla województwa ïódzkiego oraz zapotrze-

bowanie lokalne na Ăwiadczenia medyczne
i dziaïania profilaktyczne.
Na kolejnym etapie – po przeprowadzeniu analizy otoczenia wewnÚtrznego
ibzewnÚtrznego – zgodnie z zasadami zarzÈdzania zaplanowano dziaïania w trzech
obszarach:
1) zmian strukturalnych i organizacyjnych
Przychodni Przyszpitalnej,
2) zakresu maksymalnego wykorzystania
szpitalnego systemu informatycznego,
3) wspóïpracy z Dziaïem IT.
W ramach dziaïañ organizacyjnych
dyrekcji zaproponowano rozwiÈzania
naprawcze w powyĝej wskazanych obszarach.
W zakresie zmian strukturalnych i organizacyjnych rozwiÈzania naprawcze dotyczyïy:
1) reorganizacji struktury Przychodni,
wb tym utworzenia sekcji systematyzujÈcej pracÚ, w której opracowano i przygotowano:
a) zakresy zadañ dla pracowników sekcji;
b) charakterystyki stanowisk pracy;
c) procedury i instrukcje postÚpowania
dla pracowników sekcji;
d) przygotowano punkt udostÚpniania
kopii dokumentacji medycznej;
e) stworzono punkt obsïugi korespondencji z pacjentami i w sprawach ich
dotyczÈcych;
f) reorganizacjÚ pracy gabinetów, co
przeïoĝyïo siÚ na optymalne wykorzystanie pomieszczeñ;
2) dokonano reorganizacji archiwum dokumentacji medycznej Przychodni; wszystkie zasoby archiwalne zostaïy zebrane
w jednej lokalizacji, w pomieszczeniu
zbïatwym dostÚpem z poziomu rejestracji i z moĝliwoĂciÈ przygotowania kopii
dokumentacji medycznej na potrzeby
wnioskodawcy bÈdě uprawnionych instytucji;
3) dziaïania naprawcze w rejestracji objÚïy:
a) utworzenie rejestracji gïównej
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
ib Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej;
b) wydïuĝenie godzin pracy rejestracji;
c) wprowadzenie moĝliwoĂci rejestracji
do wszystkich poradni specjalistycznych w jednym punkcie;
d) utworzenie profesjonalnego Call
Center dostÚpnego w godzinach

Wydziaï ZarzÈdzania UW https://doi.org/10.7172/1733-9758.2019.31.5

45

7:00– 18:00 dla pacjentów i innych
zainteresowanych podmiotów.
Inne zmiany dotyczyïy wykorzystania szpitalnego sytemu informatycznego
wbzakresie:
1) dokumentacji medycznej:
a) opracowano nowe wzory dokumentacji medycznej, spójne i zgodne zbobowiÈzujÈcymi aktami prawnymi, wbtym:
ustawÈ z dnia 6 listopada 2008 r.
obprawach pacjenta i RzecznikubPraw
Pacjenta oraz rozporzÈdzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada
2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu
i wzorów dokumentacji medycznej
oraz sposobu jej przetwarzania;
b) wprowadzono do szpitalnego sytemu
informatycznego nowe wzory opracowanej dokumentacji medycznej,
które umoĝliwiïy usprawnienie procesu zbierania niezbÚdnych danych
o pacjencie i jego procesie leczenia,
bez koniecznoĂci powielania raz wpisanych danych;
c) rozpoczÚto proces wdraĝania obiegu
e-dokumentacji w strukturze przychodni;
2) wdroĝono grafiki przyjÚÊ do poszczególnych poradni specjalistycznych oraz do
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
3) uszczelniono proces kodowania Ăwiadczeñ zdrowotnych.
W zakresie wspóïpracy z dziaïem IT
dokonano:
1) weryfikacji posiadanych zasobów sprzÚtowych:
a) pod wzglÚdem iloĂciowym;
b) pod wzglÚdem jakoĂciowym;
2) wdroĝono kontynuacjÚ szkoleñ pracowników z zakresu szpitalnego sytemu
informatycznego;
3) podjÚto decyzjÚ w kwestii ustanowienia
peïnej informatyzacji, w tym:
a) wdroĝenia podpisu elektronicznego;
b) centralizacji innych systemów informatycznych z systemem szpitalnym.
Wszystkie przedstawione wczeĂniej dziaïania byïy moĝliwe przy peïnym wsparciu
kadry zarzÈdzajÈcej oraz aktywnej roli pracowników, którzy po wprowadzeniu zmian
i ukierunkowaniu dziaïañ stali siÚ bardziej
wydajni, sprawniej zorganizowani i znajÈcy
lepiej swoje miejsce w strukturze organizacji. Wyznaczeni kierownicy i koordynatorzy,
którzy zarzÈdzali zmianami poddawali je
okresowo kontroli. W przypadkach uzasad-
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nionych weryfikowane zmiany byïy modyfikowane.
PatrzÈc z punktu widzenia pacjenta,
moĝna stwierdziÊ, iĝ dziÚki szybszej obsïudze w procesie rejestracji stacjonarnej
i telefonicznej zmniejszyïy siÚ kolejki do
rejestracji w Przychodni Przyszpitalnej. Po
trzech tygodniach od wprowadzenia zmian
obsïuga pacjenta w rejestracji stacjonarnej
odbywaïa siÚ na bieĝÈco. ZnaczÈco poprawiïa siÚ dostÚpnoĂÊ do specjalistów poprzez
Call Center. DziÚki wprowadzeniu dokumentacji do systemu szpitalnego, skrócono
pracÚ administracyjnÈ w gabinecie lekarskim.
Skoordynowanie pracy poszczególnych
gabinetów z czÚĂciÈ zabiegowo-pielÚgniarskÈ pozwoliïo na skrócenie Ăcieĝki pacjenta
w procesie diagnostycznym czy leczniczym.
RozpoczÚte prace nad szpitalnym systemem
informatycznym oraz wdroĝenie dalszych
dziaïañ w obszarze e-dokumentacji przyniosïy korzyĂci personelowi medycznemu
ibpacjentom, a dziÚki uszczelnieniu systemu
kodowania Ăwiadczeñ medycznych nastÈpiïa optymalizacja kosztów Przychodni
Przyszpitalnej.
Wskazanie pracownikom miejsca
wb strukturze poszczególnych komórek
organizacyjnych – za poĂrednictwem stworzonych narzÚdzi w postaci opisu stanowiska pracy, instrukcji i procedur postÚpowania przy realizacji zadañ stanowiskowych
– daïo personelowi poczucie bezpieczeñstwa, a w konsekwencji m.in. poprawÚ
wydajnoĂci pracy.
Wszystkie podjÚte dziaïania przeïoĝyïy
siÚ na poprawÚ wizerunku przychodni
wĂród pacjentów i lokalnej spoïecznoĂci.

5. Podsumowanie
WïaĂciwe zarzÈdzanie placówkÈ
medycznÈ, w obecnych polskich realiach
organizacyjnych i ekonomicznych to
zagadnienie skomplikowane, zïoĝone,
czasochïonne i bardzo trudne dla kadry
zarzÈdzajÈcej. Optymalizacja dziaïañ organizacyjnych jest moĝliwa, jeĂli placówka
medyczna bÚdzie postrzegana przez kadrÚ
zarzÈdzajÈcÈ jako integralna caïoĂÊ, a procesy w niej zachodzÈce uwzglÚdniÈ wszelkie
zaleĝnoĂci, wystÚpujÈce pomiÚdzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi.
Zmiany organizacyjne w przychodni
muszÈ jasno okreĂlaÊ i wyznaczaÊ podziaï
na sekcje, precyzowaÊ w nich miejsce pra-
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cowników, dokonywaÊ charakterystyki
i okreĂlaÊ zakres zadañ na stanowisku
pracy, a poprzez instrukcje i procedury
postÚpowania na danym stanowisku pracy
– w konsekwencji poprawiaÊ jakoĂÊ obsïugi
pacjenta.
Optymalizacja dziaïañ organizacyjnych
w Przychodni Przyszpitalnej Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawïa II w Beïchatowie
spowodowaïa, iĝ wprowadzone tam zmiany
przyniosïy konkretne, pozytywne rezultaty,
które starano siÚ wskazaÊ.
Trzeba podkreĂliÊ, iĝ w wielu podmiotach medycznych wprowadzanie zmian
jest bardzo trudne ze wzglÚdu na czynnik
ludzki. Niemniej wprowadzanie dziaïañ
naprawczych jest moĝliwe pod warunkiem,
ĝe sÈ one zaplanowywane i przemyĂlane,
abich realizacja wdraĝana w postaci jasnego
i zrozumiaïego przekazu.
Jest teĝ kwestia barier psychologicznych, na przykïad w zakresie korzystania
przez ludzi starszych z systemu rezerwacji
poprzez Call Center. Jednak przykïad optymalizacji dziaïañ organizacyjnych wb Przychodni Przyszpitalnej Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawïa II w Beïchatowie
wskazuje, ĝe i te bariery mogÈ z czasem nie
mieÊ duĝego znaczenia.
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