
RO ZD ZIA Ł VII

Zapotrzebowanie na wiedzę menedżerską personelu 
medycznego

W tej części badacze zaprezentują analizę danych dotyczącą zgłoszonych potrzeb 
doskonalenia wiedzy menedżerskiej przez personel medyczny. Rozważania zo
stały oparte na danych pochodzących z drugiego etapu badawczego przeprowa
dzonego w 8 szpitalach.

7.1. Zapotrzebowanie na wiedzę - przegląd zagadnień

W tabeli 1 zaprezentowano działy wiedzy odpowiadające wcześniej analizowa
nym rodzajom wiedzy menedżerskiej. Różnica między tabelą 4 w rozdziale szó
stym polega na tym, że tam przedstawiono samoocenę wiedzy przez personel 
medyczny, a w tabeli 1 potrzeby tej samej grupy respondentów. Każda z cech 
została oceniona w skali od 1 (najmniej istotna) do 5 (najbardziej istotna).

Tabela 1. W sp ó łczynn ik  potrzeb zw iązanych  z uzupełn ian iem  w ie d zy  p rzez personel 
m edyczny

Odpowiedź Średnia
ogólna

Średnia 
w grupie 
lekarskiej

Średnia 
w grupie pie
lęgniarskiej

Różnica 
W= (L -  P)

Komunikacja z pacjentami 4,19 4,16 4,21 -0,05
Umiejętność rozwiązywania kon
fliktów 4,15 4,18 4,13 +0,05

Umiejętność radzenia sobie ze 
stresem i w trudnych sytuacjach 4,14 4,05 4,20 -0,15

Umiejętność negocjacji 4,12 4,07 4,14 -0,07

Komunikacja z przełożonymi lub 
podwładnymi 4,12 4,15 4,10 +0,05
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Odpowiedź Średnia
ogólna

Średnia 
w grupie 
lekarskiej

Średnia 
w grupie pie
lęgniarskiej

Różnica 
W = (L - P)

Komunikacja ze współpracowni
kami 4,07 4,04 4,09 -0,05

Kształtowanie relacji wewnętrz
nych w szpitalu (poziomych i pio
nowych)

4,03 4,03 4,03 0,00

Jakość leczenia 4,02 4,04 4,01 +0,03

Znajomość zmian prawnych doty
czących sektora zdrowia 3,94 3,98 3,92 +0,06

Proces świadczenia usług, w tym 
dostępność usług, czas oczekiwa
nia na usługę

3,88 3,79 3,95 -0,16

Wizerunek zewnętrzny szpitala 3,87 3,78 3,93 -0,15

Zarządzanie pracownikiem 3,80 3,83 3,78 +0,05

Umiejętność obsługi informatycz
nych programów wewnętrznych 3,78 3,73 3,81 -0,08

Zarządzanie czasem oczekiwania 
na świadczenie zdrowotne 3,77 3,70 3,83 -0,13

Motywowanie pracowników 3,76 3,62 3,85 -0,23

Umiejętność wprowadzania zmia
ny w organizacji 3,72 3,71 3,73 -0,02

System wynagradzania 3,71 3,76 3,67 +0,09

Kreowanie szkoleń 3,70 3,47 3,85 -0,38

Ocena pracowników 3,66 3,48 3,75 -0,27

Bezpieczeństwo przetwarzanych 
danych osobowych 3,61 3,46 3,70 -0,24

Znajomość zasad mentoringu i co- 
achingu (partnerska relacja między 
mistrzem a uczniem, wspieranie 
podwładnych w osiąganiu sukcesu)

3,61 3,67 3,56 +0,11

Nadzór nad mieniem powierzo
nym (np. sprzętem medycznym) 3,61 3,53 3,67 -0,14

Awanse i zwolnienia 3,60 3,35 3,75 -0,40

Znajomość procedur obiegu do
kumentów 3,59 3,51 3,64 -0,13



Zapotrzebowanie na w iedzę m enedżerską personelu medycznego 153

Odpowiedź Średnia
ogólna

Średnia 
w grupie 
lekarskiej

Średnia 
w grupie pie
lęgniarskiej

Różnica
W = (L -P )

Rozliczenia z NFZ 3,52 3,70 3,33 +0,37

Budżetowanie 3,41 3,48 3,28 +0,20

Kontrola przychodów i kosztów 3,41 3,59 3,24 +0,35

Planowanie inwestycji infrastruk
turalnych (w sprzęt lub nierucho
mości)

3,28 3,34 3,24 +0,10

Rekrutacja 3,25 3,16 3,31 -0,15

N=162 = 
100,0%

N = 63 = 
100,0%

N = 99 = 
100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w  8 szpitalach (Pytanie3. 
Proszę ocenić, na ile zależy Pani/Panu na pogłębieniu znajom ości danych zagadnień.)

Analiza informacji zawartych w tabeli 1 wskazuje, że priorytetową dziedzi
ną  wiedzy dla personelu medycznego jest psychologia zarzadzania. Co ciekawe, 
jest to dział wiedzy menedżerskiej, który przebadane osoby uważają za najle
piej rozwinięty, jak również najchętniej doskonaliłyby wiedzę z tego zakresu. 
Wśród pierwszych dziesięciu najczęściej wybieranych dziedzin wiedzy aż sześć 
wchodzi w skład psychologii zarządzania. Kolejne miejsca zajmują takie zagad
nienia, jak zarządzanie zmianą, marketing i jakość oraz zarządzanie kadrami. 
Najmniejsze zapotrzebowanie personel medyczny zgłasza na wiedzę dotycząca^ 
zarządzania informacją, nadzoru nad infrastrukturą oraz zarządzanie finansami.

Powyższe wyniki pokazują, że dla personelu medycznego priorytetem dosko
nalenia wiedzy menedżerskiej jest kształcenie z zakresu psychologii zarzadza
nia. Następnie szkoleniami z marketingu i jakości czy też zarządzania zmianą 
powinni zostać objęci wszyscy przedstawiciele personelu medycznego. W przy
padku pozostałych działów wiedzy należy wybrać pojedyncze zagadnienia spo
śród następujących: zarządzanie informacją, zarządzanie kadrami, zarządzanie 
finansami oraz nadzór nad infrastruktura^.

Powyższe wnioski zespół dodatkowo potwierdził, zestawiając je z danymi 
zawartymi w tabeli 2, w której zsumowano sześć zakresów wiedzy.

Wartości zostały uzyskane przy wykorzystaniu następującego wzoru:

~  z  d  '  Lis»-.

gdzie:
SLWSK -  suma cechy interpersonalnej,
L -  liczba wskazań i-tej samooceny cechy interpersonalnej.
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Na tej podstawie badacze proponująpodział tych zagadnień na cztery zbiory 
Pierwszy tworzy psychologia zarządzania jako dziedzina o największym zain
teresowaniu (ocena powyżej 650 na cechę). W skład drugiego wchodzą marke
ting i jakość oraz zarządzanie zmiana^ (zsumowane oceny na cechę w zakresie 
620-630). Do trzeciej zaliczamy zarządzanie informacją i zarządzanie kadrami 
(poziom oceny w zakresie 580-600). Natomiast czwarty zbiór stanowią zarzą
dzanie finansami oraz nadzór nad infrastrukturą -  w tych przypadkach badane 
osoby zainteresowały się tylko niektórymi zagadnieniami (poziom oceny zbior
czej w zakresie 550-570).

Tabela 2. W sp ó łczynn ik  potrzeb zw iązanych  z uzupełn ian iem  w ied zy  p rzez personel 
m edyczny

Zakres wiedzy Suma/liczba zakresów wiedzy Jednostkowa

Psychologia zarządzania 4614/7 659,1

Marketing i jakość 2517/4 629,3

Zarządzanie zmianą 2496/4 624

Zarządzanie informacją 1780/3 593,3

Zarządzanie kadrami 2912/5 582,4

Zarządzanie finansami 2278/4 569,5

Nadzór nad infrastrukturą 1116/2 558

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w  8 szpitalach (Pytanie 3. 
Proszę ocenić, na ile zależy Pani/Panu na pogłębieniu znajom ości danych zagadnień.)

Personel medyczny oprócz dokonania samooceny wiedzy z różnych działów 
wiedzy menedżerskiej został poddany badaniu swoich potrzeb w tym  zakresie. 
Na tej podstawie zespół badawczy może rozróżnić potrzeby zgłaszane przez gru
py zawodowe.

7.2. Potrzeba wiedzy z zakresu finansów

Badacze ten dział wiedzy podzielili na cztery składowe. Są to: system wynagra
dzania, budżetowanie, rozliczanie się z NFZ oraz kontrola kosztów i przychodów.

47,4% pielęgniarek wysoko oceniło swoje preferencje dotyczące kształcenia 
się w dziedzinie systemu wynagradzania. Natomiast wśród lekarzy przeważają 
opinie wskazujące, że wiedza o tym  systemie określona jest jako przydatna na 
poziomie wysokim, a nawet bardzo wysokim.
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Ogólne wyniki badań personelu medycznego wskazują na zainteresowa
nie omawianym zakresem wiedzy. 64,2% spośród badanych osób co najmniej 
w znacznym stopniu chce uzupełnić wiedzę dotyczącą systemu wynagradzania.

Tabela 3. Potrzeba w ie d zy  z zakresu  system u w ynag radzan ia

Odpowiedź Odpowiedzi 
ogółem (%)

Odpowiedzi 
pielęgniarek (%)

Odpowiedzi 
lekarzy (%)

Wcale 3,5 5,0 1,6
W niewielkim stopniu 9,9 8,1 12,2
Częściowo 22,4 22,2 23,4
W znacznym stopniu 42,6 46,5 35,8
W pełni 21,6 18,2 27,0
Ogółem N= 162= 100,0% N = 99= 100,0% N = 63= 100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w  8 szpitalach (Pytanie3. 
Proszę ocenić, na ile zależy Pani/Panu na pogłębieniu znajom ości danych zagadnień.)

Tabela 4. Potrzeba w ie d zy  z zakresu  budżetow an ia

Odpowiedź Odpowiedzi 
ogółem (%)

Odpowiedzi 
pielęgniarek (%)

Odpowiedzi 
lekarzy (%)

Wcale 7,6 9,1 6,3
W niewielkim stopniu 11,6 9,1 15,9
Częściowo 38,4 43,4 27,0
W znacznym stopniu 29,5 29,3 30,2
W pełni 12,9 9,1 20,6
Ogółem N= 162= 100,0% N = 99= 100,0% N = 63= 100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w  8 szpitalach (Pytanie3. 
Proszę ocenić, na ile zależy Pani/Panu na pogłębieniu znajom ości danych zagadnień.)

Personel medyczny stanowi grupę, która jest zainteresowana wieloma zakre
sami wiedzy menedżerskiej. Jednakże w porównaniu z pozostałymi działami 
wiedzy zagadnienia dotyczące budżetowania -  zarządzania finansami nie należą 
do tego kręgu.

Badacze po obserwacjach poczynionych w miejscu badania oraz po rozmo
wach przeprowadzonych z personelem medycznym stwierdzają, że powodem 
niskiego poziomu zapotrzebowania na wiedzę z zakresu budżetowania jest brak 
zainteresowania, niemieszczenie się tego pojęcia w ramach obowiązków na sta
nowisku pracy.
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Tabela 5. Potrzeba w ied zy  z zakresu  rozliczania się z NFZ

Odpowiedź Odpowiedzi 
ogółem (%)

Odpowiedzi 
pielęgniarek (%)

Odpowiedzi 
lekarzy (%)

Wcale 5,6 7,1 3,2
W niewielkim stopniu 13,6 13,1 14,3
Częściowo 27,5 32,3 17,5
W znacznym stopniu 36,4 34,4 39,7
W pełni 16,9 13,1 25,4
Ogółem N= 162= 100,0% N = 99= 100,0% N = 63= 100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w  8 szpitalach (Pytanie 3. 
Proszę ocenić, na ile zależy Pani/Panu na pogłębieniu znajom ości danych zagadnień.)

Rozliczaniem z Narodowym Funduszem Zdrowia zajmują się wyspecjalizo
wane osoby. Zazwyczaj w tym  procesie uczestniczą dyrektorzy placówek, pra
cownicy z działu księgowości. Podobnie jak we wcześniej omawianym zagad
nieniu jedynie część osób jest zainteresowana doskonaleniem wiedzy z zakresu 
rozliczania się z NFZ. Badani nie chcą się uczyć czegoś, co nie wspomaga ich 
w wypełnianiu obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy.

Tabela 6. Potrzeba w ie d zy  z zakresu  kontroli p rzycho d ó w  i kosztów

Odpowiedź Odpowiedzi 
ogółem (%)

Odpowiedzi 
pielęgniarek (%)

Odpowiedzi 
lekarzy (%)

Wcale 5,7 7,1 3,2
W niewielkim stopniu 14,8 17,2 11,1
Częściowo 32,0 31,3 33,3
W znacznym stopniu 31,5 33,3 28,6
W pełni 16,0 11,1 23,8
Ogółem N= 162= 100,0% N = 99= 100,0% N = 63= 100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w  8 szpitalach (Pytanie 3. 
Proszę ocenić, na ile zależy Pani/Panu na pogłębieniu znajom ości danych zagadnień.)

Dane zawarte w tabeli 6 stanowią podstawę do stwierdzenia, że nie wszyscy 
pracownicy medyczni mają potrzebę uzupełniania wiedzy z zakresu szeroko ro
zumianej rachunkowości. Wszystkie trzy płaszczyzny, która były analizowane, są 
najmniej pożądanymi zakresami wiedzy. Może to wynikać nie tylko z minimalnej, 
a nawet zerowej przydatności takiej wiedzy badanym osobom. Równie często bie
rze się to z trudności w przyswajaniu tej wiedzy, która jest specjalistyczna i wyma



Zapotrzebowanie na w iedzę m enedżerską personelu medycznego 157

ga od zainteresowanych co najmniej podstawowej wiedzy ekonomicznej, personel 
medyczny zaś jej zazwyczaj nie posiada. Dlatego badani unikają tych dziedzin 
wiedzy, które wydają im się zbędne bądź zbyt trudne do opanowania.

7.3. Potrzeba wiedzy z zakresu marketingu i jakości leczenia

Nie jest zaskoczeniem, że personel medyczny jest zainteresowany i czuje potrzebę 
pogłębiania i odświeżania wiedzy z zakresu jakości leczenia. 81,5% przebadanych 
lekarzy i pielęgniarek oraz położnych jest co najmniej w znacznym stopniu zain
teresowanych wiedzą z zakresu jakości leczenia. Wynika to z chęci wykazania 
się przez pracowników szpitali profesjonalizmem w leczeniu poprzez korzystanie 
w procesie leczenia z najnowocześniejszych dostępnych metod oraz medykamen
tów. Równocześnie pożądane jest umiejętne zarządzanie leczeniem pacjenta przez 
lekarza wspomaganego przez przedstawiciela z grupy pielęgniarek.

Tabela 7. Potrzeba w ied zy  z zakresu  jakośc i leczen ia

Odpowiedź Odpowiedzi 
ogółem (%)

Odpowiedzi 
pielęgniarek (%)

Odpowiedzi 
lekarzy (%)

Wcale 1,7 2,0 1,6
W niewielkim stopniu 5,5 5,1 6,3
Częściowo 11,3 12,1 9,5
W znacznym stopniu 54,3 53,5 55,6
W pełni 27,2 27,3 27,0
Ogółem N= 162= 100,0% N = 99= 100,0% N = 63= 100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w  8 szpitalach (Pytanie3. 
Proszę ocenić, na ile zależy Pani/Panu na pogłębieniu znajom ości danych zagadnień.)

W izerunek zewnętrzny jest wartością niezmiernie istotną dla prawidłowej eg
zystencji organizacji w mikrootoczeniu. Pracownicy każdej organizacji powinni 
mieć tego świadomość oraz dbać o dobre relacje z otoczeniem. W przypadku 
jednostek z sektora ochrony zdrowia głównym przekaźnikiem jest personel m e
dyczny, który ma bezpośredni kontakt z pacjentami. Ich miła, uprzejma, a przede 
wszystkim merytoryczna usługa medyczna świadczy pozytywnie o nich samych 
oraz o szpitalu.

Spośród przebadanych osób 73,5% personelu medycznego jest w znacznym 
lub w pełnym stopniu zainteresowane pogłębianiem tego zakresu wiedzy mene
dżerskiej. Jej przydatność jest uniwersalna, bez względu na zajmowane stano
wisko. Każda osoba musi posiadać określoną wiedzę, czy to sprawując funkcję 
kierowniczą, czy też będąc zatrudnionym na stanowisku pracowniczym.
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Tabela 8. Potrzeba w ie d zy  z zakresu  w ize run ku  ze w n ętrzn eg o  szpita li

Odpowiedź Odpowiedzi 
ogółem (%)

Odpowiedzi 
pielęgniarek (%)

Odpowiedzi 
lekarzy (%)

Wcale 3,0 3,0 3,1

W niewielkim stopniu 9,0 6,1 14,3

Częściowo 14,6 14,1 15,9

W znacznym stopniu 48,2 52,5 39,7

W pełni 25,2 24,3 27,0

Ogółem N= 162= 100,0% N = 99= 100,0% N = 63= 100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w  8 szpitalach (Pytanie3. 
Proszę ocenić, na ile zależy Pani/Panu na pogłębieniu znajom ości danych zagadnień.)

Tabela 9. Potrzeba w ie d zy  z zakresu  procesu św iadczen ia  usług (w  tym  dostępności usług 
oraz czasu oczek iw an ia  na usługę)

Odpowiedź Odpowiedzi 
ogółem (%)

Odpowiedzi 
pielęgniarek (%)

Odpowiedzi 
lekarzy (%)

Wcale 2,0 3,0 0

W niewielkim stopniu 11,7 7,1 20,6

Częściowo 13,0 13,1 12,7

W znacznym stopniu 46,3 50,5 38,1

W pełni 27,0 26,3 28,6

Ogółem N = 162= 100,0% N =  9 9 =  100,0% N = 63= 100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w  8 szpitalach (Pytanie 3. 
Proszę ocenić, na ile zależy Pani/Panu na pogłębieniu znajom ości danych zagadnień.)

Na tym samym poziomie, co wiedza dotycząca wizerunku zewnętrznego 
szpitali, znajduje się zapotrzebowanie personelu medycznego na wiedzę o pro
cesie świadczenia usług medycznych. 73,3% przebadanych osób chce zdoby
wać wiedzę z zakresu procesu świadczenia usług przez personel medyczny. Jest 
to związane głównie z procedurami, jakim i pracownicy m uszą się posługiwać 
w zależności od świadczonej usługi medycznej. Działania te są wymagane przez 
zleceniodawcę usług, czyli NFZ, oraz przez pacjentów, którzy w przypadku wąt
pliwości mogą wystąpić na drogę sądową.
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Tabela 10. Potrzeba w ied zy  z zakresu  zarządzan ia  czasem  zw iązan ym  z o czek iw an iem  na 
św iad czen ie  zd row otne

Odpowiedź Odpowiedzi 
ogółem (%)

Odpowiedzi 
pielęgniarek (%)

Odpowiedzi 
lekarzy (%)

Wcale 5,6 7,1 4,8

W niewielkim stopniu 9,6 6,1 15,9

Częściowo 22,0 20,2 25,3

W znacznym stopniu 36,2 42,4 23,8

W pełni 26,1 24,2 30,2

Ogółem N= 162= 100,0% N = 99= 100,0% N = 63= 100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w  8 szpitalach (Pytanie3. 
Proszę ocenić, na ile zależy Pani/Panu na pogłębieniu znajom ości danych zagadnień.)

W przypadku wiedzy dotyczącej zarządzania czasem pacjentów zauważa 
się, że spośród przebadanych osób można wyselekcjonować pracowników, któ
rzy w pełni bądź w znacznym stopniu są świadomi istotności tej wiedzy i chcą 
ją  poszerzać. Oprócz takich pracowników występują również osoby, które są 
mniej zainteresowane tym zakresem wiedzy. Dotyczy to 37,2% badanego perso
nelu medycznego. Jednocześnie proces zarządzania czasem usługi ma wpływ na 
zwiększenie efektywności oraz obniżenie kosztu pracy związanego z jednostko
w ą usługą medyczną.

7.4. Potrzeba wiedzy z zakresu nadzoru nad infrastrukturą

Nadzór nad infrastrukturą ze strony personelu medycznego dotyczy dwóch 
aspektów: po pierwsze, nadzoru nad powierzonym mieniem dysponowanym 
przez pracownika, po drugie, planowania inwestycji w infrastrukturę medyczną.

Często pracownicy medyczni są zobowiązani do dbania o powierzone mienie 
i ważne jest posiadanie przez nich wiedzy formalnoprawnej związanej z nad
zorem nad mieniem powierzonym. Jest to zagadnienie poszukiwane i pożądane 
przez personel medyczny. Badani zgłaszali potrzebę doskonalenia wiedzy w tym 
zakresie. Dotyczy to 57,3% badanych, kolejne 25,6% jest częściowo zaintere
sowanych. W przypadku osób „częściowo zainteresowanych” wynika to praw
dopodobnie z zakresu obowiązków oraz ograniczonego dostępu do sprzętu me
dycznego.



Tabela  11. Po trzeba w ie d zy  z zakresu  nad zo ru  nad m ien iem  p o w ie rzo n ym  (np . sp rzętem  
m ed ycznym )
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Odpowiedź Odpowiedzi 
ogółem (%)

Odpowiedzi 
pielęgniarek (%)

Odpowiedzi 
lekarzy (%)

Wcale 4,1 6,1 1,6
W niewielkim stopniu 13,0 9,1 19,0
Częściowo 25,6 25,2 27,0
W znacznym stopniu 35,5 36,4 34,9
W pełni 21,8 23,2 17,5
Ogółem N= 162= 100,0% N = 99= 100,0% N = 63= 100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w  8 szpitalach (Pytanie 3. 
Proszę ocenić, na ile zależy Pani/Panu na pogłębieniu znajom ości danych zagadnień.)

Tabela 12. Potrzeba w ie d zy  z zakresu  p lanow ania inw estyc ji in frastruktu ra lnych  (w  sp rzęt 
lub n ieruchom ości)

Odpowiedź Odpowiedzi 
ogółem (%)

Odpowiedzi 
pielęgniarek (%)

Odpowiedzi 
lekarzy (%)

Wcale 8,8 9,1 7,9
W niewielkim stopniu 21,4 18,2 34,9
Częściowo 27,9 27,3 28,6
W znacznym stopniu 28,2 31,3 15,9
W pełni 13,7 14,1 12,7
Ogółem N= 162 = 100,0% N = 99= 100,0% N = 63= 100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w  8 szpitalach (Pytanie3. 
Proszę ocenić, na ile zależy Pani/Panu na pogłębieniu znajom ości danych zagadnień.)

Właściwie każdy pracownik jest zaangażowany w planowanie inwestycji 
infrastrukturalnych, dotyczy to w szczególności zamawiania sprzętu w celach 
realizacji procesu medycznego.

Wiedza z zakresu zamówień publicznych jest potrzebna wąskiemu gronu 
pracowników, zazwyczaj kierownictwu na różnych szczeblach zarzadzania, oso
bom posiadającym w swoim zakresie obowiązków obsługę procesu zamówień 
publicznych. Na podstawie rozmów z pracownikami szpitala oraz obserwacji 
w miejscu badań zespól stwierdza, że dla większości osób wiedza z zakresu 
planowania inwestycji infrastrukturalnych wiąże się z zamówieniami drobnymi 
poniżej równowartości w złotych kwoty 14 000 euro bądź pracownicy są zaan
gażowani tylko na etapie tworzenia zamówienia bez uczestnictwa w procedurze 
zamówień publicznych.



7.5. Potrzeba wiedzy z zakresu zarządzania kadrami

Każdy kierownik bez względu na poziom zarządzania musi sprawnie i skutecz
nie zarzadzać podległymi mu ludźmi.

Tabela 13. Potrzeba w ie d zy  z zakresu  rekrutacji
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Odpowiedź Odpowiedzi 
ogółem (%)

Odpowiedzi 
pielęgniarek (%)

Odpowiedzi 
lekarzy (%)

Wcale 7,1 6,1 9,5
W niewielkim stopniu 19,7 20,2 19,0
Częściowo 27,0 22,2 33,4
W znacznym stopniu 34,0 40,4 23,8
W pełni 12,2 11,1 14,3
Ogółem N= 162 = 100,0% N = 99= 100,0% N = 63= 100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w  8 szpitalach (Pytanie3. 
Proszę ocenić, na ile zależy Pani/Panu na pogłębieniu znajom ości danych zagadnień.)

Rekrutacją pracowników w przedsiębiorstwach m ogą się zajmować (w za
leżności od metody rekrutacji) pracownicy działu kadr, personel kierowniczy, 
wyselekcjonowani pracownicy bądź firmy zewnętrzne. Porównując uzyskany 
w ynik z zakresu wiedzy dotyczącej rekrutacji na tle innych działów wiedzy, 
badacze doszli do przekonania, że personel medyczny jest średnio zaintereso
wany tym  zagadnieniem. Wynika to przede wszystkim z tego, że personel m e
dyczny uważa, że nie ma wpływu bądź ma mały w pływ na proces naboru i do
boru w szpitalach, a wiedza specjalistyczna na ten temat nie jest mu potrzebna.

Oczywiście pracownicy medyczni są zainteresowani tą  wiedzą, lecz użytecz
ną dla osoby aplikującej w procesie rekrutacyjnym. Chcą oni uzyskać wiedzę 
co do zasad i reguł panujących w trakcie spotkań rekrutacyjnych oraz zagrożeń, 
jakie mogą się pojawić w procesie rekrutacji, a także sposobów ich rozwiązania.

Zarządzanie pracownikiem jest to proces, który składa się z kilku etapów. 
Jednym z nich jest system motywowania pracowników. Po wywiadach prze
prowadzonych z personelem medycznym zespół stwierdził, że postrzega on to 
pojęcie jako zbiór działań wzmacniających chęć pracy, wzrost wynagrodzenia 
poprzez uzyskanie dodatku motywacyjnego, uzupełniony o wiedzę dotyczącą 
narzędzi motywacyjnych, motywatorów oraz tzw. samomotywację, polegają
cą na pracy nad sobą, poszukiwaniu wewnętrznych pokładów motywacyjnych 
w celu poprawy efektywności pracy zawodowej. Wyniki badań przedstawione 
w tabeli 14 są dowodem zainteresowania zagadnieniem motywowania w pracy. 
Jedynie 9,7% przebadanych pracowników medycznych jest co najwyżej w nie
wielkim stopniu zainteresowanych tą  wiedzą.
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Tabela 14. Potrzeba w ie d zy  z zakresu  m otyw ow an ia  p racow n ików

Odpowiedź Odpowiedzi 
ogółem (%)

Odpowiedzi 
pielęgniarek (%)

Odpowiedzi 
lekarzy (%)

Wcale 2,9 2,0 4,8
W niewielkim stopniu 6,8 8,1 4,8
Częściowo 29,2 22,2 39,6
W znacznym stopniu 34,5 39,4 27,0
W pełni 26,6 28,3 23,8
Ogółem N= 162= 100,0% N = 99= 100,0% N = 63= 100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w  8 szpitalach (Pytanie 3. 
Proszę ocenić, na ile zależy Pani/Panu na pogłębieniu znajom ości danych zagadnień.)

Tabela 15. Potrzeba w ied zy  z zakresu  oceny pracow n ików

Odpowiedź Odpowiedzi 
ogółem (%)

Odpowiedzi 
pielęgniarek (%)

Odpowiedzi 
lekarzy (%)

Wcale 4,7 4,0 6,3
W niewielkim stopniu 8,6 8,1 9,5
Częściowo 31,0 27,3 36,5
W znacznym stopniu 32,6 34,3 30,2
W pełni 23,1 26,3 17,5
Ogółem N= 162= 100,0% N = 99= 100,0% N = 63= 100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w  8 szpitalach (Pytanie 3. 
Proszę ocenić, na ile zależy Pani/Panu na pogłębieniu znajom ości danych zagadnień.)

Po analizie danych zawartych w tabeli 15 badacze doszli do wniosku, że per
sonel medyczny ma potrzebę wiedzy dotyczącej oceny pracowników na podob
nym poziomie jak w przypadku motywowania. Wyniki badania pokazały, że 
respondenci zgłaszają potrzebę doskonalenia wiedzy w tym  zakresie. Na podsta
wie wywiadów z pracownikami można stwierdzić, że pod pojęciem „ocena pra
cownicza” dla większości badanych kry ją się: metody oceny, zrozumienie przez 
pracowników reguł i zasad oceny oraz dostrzeganie potrzeby oceny własnych 
możliwości, budowanie własnej ścieżki rozwoju.

Kreowanie szkoleń jest kolejnym z etapów w procesie zarządzania pracow
nikiem. W tym zakresie wiedzy personel medyczny wykazuje słabsze zaintere
sowanie. Może mieć to związek ze złożonością dotyczącą budowania systemu 
szkoleniowego na potrzeby organizacji przy uwzględnieniu nie tylko otoczenia 
przedsiębiorstwa, lecz również indywidualnego potencjału każdego z pracowni
ków. W przypadku omawianego zakresu wiedzy 61,7% przebadanych osób jest
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w wysokim lub bardzo wysokim stopniu zainteresowanych uzupełnianiem wie
dzy. Na drugim biegunie znalazło się 14,2% przedstawicieli personelu medycz
nego, którzy w niewielkim stopniu lub w ogóle nie m ają chęci na uzupełnianie 
wiedzy dotyczącej kreowania szkoleń.

Tabela 16. Potrzeba w ie d zy  z zakresu  kreow ania szkoleń

Odpowiedź Odpowiedzi 
ogółem (%)

Odpowiedzi 
pielęgniarek (%)

Odpowiedzi 
lekarzy (%)

Wcale 5,7 5,0 7,9
W niewielkim stopniu 10,5 8,1 14,3
Częściowo 23,1 20,2 28,6
W znacznym stopniu 35,8 38,4 30,2
W pełni 24,9 28,3 19,0
Ogółem N= 162= 100,0% N = 99= 100,0% N = 63= 100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w  8 szpitalach (Pytanie3. 
Proszę ocenić, na ile zależy Pani/Panu na pogłębieniu znajom ości danych zagadnień.)

Tabela 17. Potrzeba w ie d zy  z zakresu  aw an só w  i zw o ln ień

Odpowiedź Odpowiedzi 
ogółem (%)

Odpowiedzi 
pielęgniarek (%)

Odpowiedzi 
lekarzy (%)

Wcale 4,1 3,0 7,8
W niewielkim stopniu 14,0 13,1 15,9
Częściowo 25,0 21,2 30,2
W znacznym stopniu 33,6 36,4 30,2
W pełni 23,3 26,3 15,9
Ogółem N= 162= 100,0% N = 99= 100,0% N = 63= 100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w  8 szpitalach (Pytanie 3. 
Proszę ocenić, na ile zależy Pani/Panu na pogłębieniu znajom ości danych zagadnień.)

Ostatnim zagadnieniem mieszczącym się w zakresie zarządzania pracowni
kami w organizacji są awanse i zwolnienia pracowników.

Personel medyczny jest w 56,9% w wysokim stopniu zainteresowany tą  wie
dzą. Może to wynikać z jego świadomości, jak również działań, które mogą 
wpływać na jego własną karierę zawodową, W szpitalu ważne jest, aby pracow
nicy znali zakres swoich obowiązków na stanowiskach pracy. Nie mniej istotne 
są zwyczajowe zasady -  formalne, jak i nieformalne, o których należy pamiętać, 
aby pracownicy mogli w sposób prawidłowy funkcjonować w szpitalu.
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7.6. Potrzeba wiedzy z zakresu zarządzania informacją

Każda osoba piastująca funkcje kierownicze musi posiadać kompetencje z za
kresu zarządzania informacją. W celach analitycznych ten zakres wiedzy mene
dżerskiej został podzielony na trzy części.

Tabela 18. Potrzeba w ied zy  z zakresu  um ie jętności obsług i in fo rm atycznych  p rogram ów  
w ew nętrzn ych

Odpowiedź Odpowiedzi 
ogółem (%)

Odpowiedzi 
pielęgniarek (%)

Odpowiedzi 
lekarzy (%)

Wcale 3,5 3,0 4,8
W niewielkim stopniu 9,2 9,1 9,5
Częściowo 16,7 16,2 17,5
W znacznym stopniu 49,5 50,5 47,6
W pełni 21,0 21,2 20,6
Ogółem N= 162= 100,0% N = 99= 100,0% N = 63= 100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w  8 szpitalach (Pytanie 3. 
Proszę ocenić, na ile zależy Pani/Panu na pogłębieniu znajom ości danych zagadnień.)

Ze względu na rosnące zapotrzebowanie oraz wymogi formalne w każdym 
z obserwowanych szpitali wykorzystywane są mniej lub bardziej złożone syste
my informatyczne. Ich funkcjonowanie polega na integracji działań, ułatwieniu 
pracy pracownikom oraz kontroli na poziomie operacyjnym.

Obsługiwanie aplikacji jest zazwyczaj związane z obowiązkiem wprowadza
nia danych do systemu przez personel medyczny, wynikającym z realizowanych 
usług medycznych.

Tabela 19. Potrzeba w ie d zy  z zakresu  znajom ości p rocedur ob iegu do kum entó w

Odpowiedź Odpowiedzi 
ogółem (%)

Odpowiedzi 
pielęgniarek (%)

Odpowiedzi 
lekarzy (%)

Wcale 3,0 4,0 1,6
W niewielkim stopniu 9,6 9,1 11,1
Częściowo 32,6 28,3 39,7
W znacznym stopniu 37,3 39,4 33,3
W pełni 17,5 19,2 14,3
Ogółem N= 162= 100,0% N = 99= 100,0% N = 63= 100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w  8 szpitalach (Pytanie 3.
Proszę ocenić, na ile zależy Pani/Panu na pogłębieniu znajom ości danych zagadnień.)
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Analiza wyników badań dotyczących procedur obiegu dokumentów pokazu
je, że w opinii personelu medycznego jest to przydatna oraz potrzebna wiedza. 
Znajomość tych procedur pozwala zoptymalizować realizację usług medycznych 
oraz ją  rozliczyć z NFZ.

W większości szpitali wdrożone są systemy oparte na zarządzaniu jakoś
cią, co znajduje potwierdzenie w posiadanych przez nie certyfikatach jakości. 
Wymusza to na pracownikach działanie według tych nonn i uregulowań, które 
zawierają zapisane i sformalizowane procedury, w tym również dotyczące obie
gu dokumentów. Najwięcej pracowników (71,6%) jest w znacznym oraz częścio
wym stopniu zainteresowanych uzupełnianiem oraz odświeżaniem omawianego 
zakresu wiedzy.

Tabela 20. Potrzeba w ie d zy  z zakresu  b ezp ieczeń stw a p rzetw arzan ia  danych osob ow ych

Odpowiedź Odpowiedzi 
ogółem (%)

Odpowiedzi 
pielęgniarek (%)

Odpowiedzi 
lekarzy (%)

Wcale 3,2 4,0 1,6

W niewielkim stopniu 14,5 14,1 15,9

Częściowo 25,5 17,2 38,0

W znacznym stopniu 35,2 40,4 27,0

W pełni 21,6 24,3 17,5

Ogółem N= 162 = 100,0% N = 99= 100,0% N = 63= 100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w  8 szpitalach (Pytanie3. 
Proszę ocenić, na ile zależy Pani/Panu na pogłębieniu znajom ości danych zagadnień.)

Analizując rodzaje wiedzy z grupy zarządzania informacją, badacze zauwa
żyli, że zainteresowanie personelu medycznego bezpieczeństwem przetwarzania 
danych osobowych jest na podobnym poziomie, jak wcześniej analizowanym 
odcinkiem wiedzy menedżerskiej. Poziom zainteresowania pracowników tym 
zakresem jest na niskim poziomie. Aż 16% badanych osób nie wykazuje zain
teresowania podjęciem dokształcania w tej dziedzinie. Może to wynikać z nie
przydatności tej wiedzy dla działań, które badani realizująna obecnie zajmowa
nych stanowiskach.

7.7. Potrzeba wiedzy z zakresu psychologii zarządzania

Informacje przedstawione w tabelach 21-27 zawierają dane badawcze doty
czące wiedzy o psychologii zarządzania. W ramach tej grupy zidentyfikowano 
siedem pojęć.
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Tabela 21. Potrzeba w ie d zy  z zakresu  za rządzan ia  p racow nik iem

Odpowiedź Odpowiedzi 
ogółem (%)

Odpowiedzi 
pielęgniarek (%)

Odpowiedzi 
lekarzy (%)

Wcale 3,6 3,0 4,8
W niewielkim stopniu 8,0 11.1 3,2
Częściowo 26,8 23,2 31,7
W znacznym stopniu 34,6 36,4 31,7
W pełni 27,0 26,3 28,6
Ogółem N= 162= 100,0% N = 99= 100,0% N = 63= 100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w  8 szpitalach (Pytanie 3. 
Proszę ocenić, na ile zależy Pani/Panu na pogłębieniu znajom ości danych zagadnień.)

Jednym z nich jest zagadnienie zarządzania pracownikiem, które nawiązuje 
do praktycznej wiedzy menedżerskiej związanej ze sposobami i metodami za
rządzania pracownikami. W tym  celu należy zintegrować wszystkie etapy syste
mu zarządzania pracownikiem. Badani stwierdzili, że jest to wiedza przez nich 
pożądana, 61,6% chce uzupełnić braki w tym  zakresie.

Komunikacja interpersonalna w organizacji, w układzie poziomym czy piono
wym, jest istotna ze względu na jej oddziaływanie na funkcjonowanie i w konse
kwencji efektywność oraz stronę ekonomiczną każdego przedsiębiorstwa. Nie ina
czej jest w przypadku szpitali, w których zachodzą obie formy komunikowania się.

Realizacja zadań wymaga prawidłowego, pozbawionego błędów oraz zakłó
ceń procesu komunikacji w układzie poziomym. Pracownicy są tego świadomi 
i 74,0% przebadanych osób wyraża żywotne zainteresowanie w iedzą wspomaga
jącą prawidłowe porozumiewanie się między pracownikami. Należy wspomnieć, 
że jest to piąty wynik spośród 29 zakresów wiedzy pod względem zgłaszanego 
zapotrzebowania na szkolenia przez personel medyczny.

Tabela 22. Potrzeba w ied zy  z zakresu  kom un ikacji ze w spó łp racow n ikam i

Odpowiedź Odpowiedzi 
ogółem (%)

Odpowiedzi 
pielęgniarek (%)

Odpowiedzi 
lekarzy (%)

Wcale 3,0 3,0 3,2
W niewielkim stopniu 3,1 4,0 1,6
Częściowo 19,9 19,2 22,2
W znacznym stopniu 36,0 34,4 39,7
W pełni 38,0 39,4 33,3
Ogółem N= 162= 100,0% N = 99= 100,0% N = 63= 100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w  8 szpitalach (Pytanie3.
Proszę ocenić, na ile zależy Pani/Panu na pogłębieniu znajom ości danych zagadnień.)
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Tabela 23. Potrzeba w ie d zy  z zakresu  kom un ikacji z  przełożonym i lub podw ładnym i

Odpowiedź Odpowiedzi 
ogółem (%)

Odpowiedzi 
pielęgniarek (%)

Odpowiedzi 
lekarzy (%)

Wcale 3,7 4,0 3,2

W niewielkim stopniu 2,6 3,0 1,6

Częściowo 16,2 18,2 12,7

W znacznym stopniu 39,6 34,4 49,2

W pełni 37,9 40,4 33,3

Ogółem N= 162= 100,0% N = 99= 100,0% N = 63= 100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w  8 szpitalach (Pytanie 3. 
Proszę ocenić, na ile zależy Pani/Panu na pogłębieniu znajom ości danych zagadnień.)

Podczas analizy potrzeby wiedzy menedżerskiej badane osoby wypowie
działy się w sprawie procesu komunikacji w szpitalach w układzie pionowym. 
Charakteryzuje go podległość funkcyjna, polegająca na kontakcie między prze
łożonym a pracownikiem oraz grupą pracowniczą. Jest to wiedza, która intere
suje nie tylko kierownictwo, lecz również cały personel, w tym  przedstawicieli 
zawodów medycznych. W ocenie pracowników jest to najważniejszy zakres wie
dzy pod względem zgłaszanego zapotrzebowania na szkolenia. Spośród bada
nych osób 77,5% jest istotnie zainteresowanych tą  wiedzą, a jedynie 3,7% nie 
chce się edukować w tym  zakresie. Poziom zainteresowania jest bardzo wysoki. 
Komunikacja z przełożonymi stanowi jeden z podstawowych działów wiedzy, 
w którym należy edukować pracowników w trybie pilnym.

Tabela 24. Potrzeba w ie d zy  z zakresu  um ie jętności ro zw iązyw an ia  konflik tów

Odpowiedź Odpowiedzi 
ogółem (%)

Odpowiedzi 
pielęgniarek (%)

Odpowiedzi 
lekarzy (%)

Wcale 2,5 2,0 3,2

W niewielkim stopniu 1,9 2,0 1,6

Częściowo 16,1 19,2 11,1

W znacznym stopniu 37,0 32,3 44,4

W pełni 42,5 44,5 39,7

Ogółem N= 162 = 100,0% N = 99= 100,0% N = 63= 100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w  8 szpitalach (Pytanie 3.
Proszę ocenić, na ile zależy Pani/Panu na pogłębieniu znajom ości danych zagadnień.)
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Kolejnym z zakresów wiedzy zgłaszanych przez badanych były umiejętno
ści rozwiązywania konfliktów. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku dzia
łań doskonalących z psychologii zarządzania ta wiedza ma nie tylko charakter 
teoretyczny, lecz równocześnie kreuje umiejętności interpersonalne. Nie jest 
zaskoczeniem, że osoby zgłaszają potrzebę rozwiązywania konfliktów7 m eryto
rycznych. Stosowanie określonych zasad i reguł oraz działanie przy rozwiązy
waniu sporów według określonego planu jest pozytywme dla organizacji. Brak 
rozwiązań może prow7adzić do zaognienia stanowisk i przerodzenia się konfliktu 
na tle zawodowym w konflikt emocjonalny, który jest dużo trudniejszy do roz
wiązywania.

Tabela 25 zawiera wyniki badań dotyczących poglądu badanych na kształ
cenie się z zakresu budowania i podtrzymywania relacji wewnątrz szpitala. 
Kreowanie relacji rozpoczyna się od napraw7y kilku składników7 umiejętności 
interpersonalnych, w7śród których istotne miejsce zajmuje komunikacja interper
sonalna oraz zarządzanie konfliktem w miejscu pracy.

Z w7yników7 uzyskanych w7 trakcie badań można wywnioskować, że personel 
medyczny wskazuje, iż jest to dla niego jeden z ważniejszych zakresów wiedzy, 
który chce doskonalić. 71,6% pracowników jest bardzo zainteresowanych tymi 
działaniami.

Relacje we w n ąt rz p г а с o w n i с z с oddziałują na atmosferę w pracy, komunikację 
interpersonalną i intergrupową oraz rozwiązywanie konfliktów w miejscu za
trudnienia.

Tabela 25. Potrzeba w ie d zy  z zakresu  kszta łtow an ia  relacji w ew n ętrzn ych  w  szp ita lu  
(poziom ych i p ionow ych)

Odpowiedź Odpowiedzi 
ogółem (%)

Odpowiedzi 
pielęgniarek (%)

Odpowiedzi 
lekarzy (%)

Wcale 3,0 3,0 3,2

W niewielkim stopniu 3,9 5,1 1,6

Częściowo 21,5 21,2 22,2

W znacznym stopniu 37,1 34,3 41,3

W pełni 34,5 36,4 31,7

Ogółem N= 162= 100,0% N = 99= 100,0% N = 63= 100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w  8 szpitalach (Pytanie3. 
Proszę ocenić, na ile zależy Pani/Panu na pogłębieniu znajom ości danych zagadnień.)



Zapotrzebowanie na w iedzę m enedżerską personelu medycznego 169

Tabela 26. Potrzeba w ie d zy  z zakresu  kom un ikacji z  pacjen tam i

Odpowiedź Odpowiedzi 
ogółem (%)

Odpowiedzi 
pielęgniarek (%)

Odpowiedzi 
lekarzy (%)

Wcale 3,0 3,0 3,2
W niewielkim  stopniu 1,3 2,0 0,0
Częściowo 17,9 19,2 15,9
W znacznym stopniu 38,6 35,4 44,4
W pełni 39,2 40,4 36,5
Ogółem N = 162 = 100,0% N = 99 = 100,0% N = 63 = 100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w  8 szpitalach (Pytanie 3. 
Proszę ocenić, na ile zależy Pani/Panu na pogłębieniu znajom ości danych zagadnień.)

Kolejną odmianą komunikacji interpersonalnej jest kontakt typu personel me
dyczny i pacjenci. Jest to ważny aspekt w budowaniu ufności i dobrych relacji. 
W konsekwencji kreowany jest wizerunek organizacji w otoczeniu zewnętrznym.

Badacze uważają za istotny fakt dostrzegania przez personel medyczny po
trzeb rozwijania kompetencji w zakresie komunikacji z pacjentami. Dlatego 
77,8% przedstawicieli personelu medycznego chce uczestniczyć w szkoleniach 
z tego zakresu wiedzy.

Tabela 27. Potrzeba w ie d zy  z zakresu  um ie jętnośc i negocjacji

Odpowiedź Odpowiedzi 
ogółem (%)

Odpowiedzi 
pielęgniarek (%)

Odpowiedzi 
lekarzy (%)

Wcale 3,6 3,0 4,8
W niewielkim stopniu 1,3 2,0 0,0
Częściowo 19,0 18,2 20,6
W znacznym stopniu 35,9 35,4 36,5
W pełni 40,2 41,4 38,1
Ogółem N= 162= 100,0% N = 99= 100,0% N = 63= 100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w  8 szpitalach (Pytanie3. 
Proszę ocenić, na ile zależy Pani/Panu na pogłębieniu znajom ości danych zagadnień.)

Wiedza menedżerska personelu medycznego dotycząca umiejętności nego
cjacji jest tą  częścią teorii, która jest pożądana przez badane osoby. Jednakże po 
przeprowadzonych wywiadach zespół zauważa, że pod tym pojęciem dla bada
nych kryjh się nie tylko formy manipulacji, lecz także według słów respondentów 
umiejętności argumentowania, przekonywania oraz asertywności. Są to cechy 
pomocne w funkcjonowaniu zarówno na stanowiskach kierowniczych, jak rów-
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nież przydatne przy realizacji świadczeń pacjentom przez personel medyczny. 
Jedynie 3% osób nie widzi potrzeby doskonalenia takiej wiedzy, lecz aż 76,1% 
jest bardzo zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniach.

7.8. Potrzeba wiedzy z zakresu zarządzania zmianami

Zmiany pojawiające się wewnątrz organizacji, szczególnie te dotyczące pracow
ników, oraz bodźce zewnętrzne oddziałujące na organizację są ważne dla kie
rowników, którzy powinni mieć takie umiejętności. Usprawniają one bowiem 
funkcjonowanie organizacji w zmieniających się warunkach. Takie rozwiązania 
zawiera wiedza dotycząca zarządzania zmianami.

70,1% spośród przebadanych osób wyraziło chęć uzupełniania wiedzy z za
kresu znajomości zmian prawnych. Taki współczynnik odpowiedzi w skazu
je, że personel medyczny z jednej strony ma potrzebę uzupełniania, aktuali
zowania wiedzy, a z drugiej chce być świadomy swoich praw i obowiązków, 
w szczególności w stosunku do pacjentów. Bardzo mała grupa osób nie inte
resuje się tym  zakresem wiedzy, co podkreśla jej istotność i utylitarność dla 
badanych osób.

Działania podejmowane na podstawie wiedzy z zakresu mentoringu oraz co- 
achingu polegają na doskonaleniu sprawności oraz zwiększaniu efektywności re
alizowanych zadań. 57,6% badanych spośród personelu medycznego potwierdza 
zainteresowanie tą  wiedzą. Jedynie 16,4% w znikomym stopniu chce poprawić 
świadomość z tego zakresu.

Tabela 28. Potrzeba w ie d zy  z zakresu  znajom ości zm ian p raw nych do tyczących  sektora 
zdrow ia

Odpowiedź Odpowiedzi 
ogółem (%)

Odpowiedzi 
pielęgniarek (%)

Odpowiedzi 
lekarzy (%)

Wcale 1,3 2,0 0,0

W niewielkim stopniu 2,6 4,0 1,6

Częściowo 26,0 26,3 25,4

W znacznym stopniu 40,9 36,4 47,6

W pełni 29,2 31,3 25,4

Ogółem N= 162= 100,0% N = 99= 100,0% N = 63= 100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w  8 szpitalach (Pytanie3.
Proszę ocenić, na ile zależy Pani/Panu na pogłębieniu znajom ości danych zagadnień.)
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Tabela 29. Potrzeba w ie d zy  z zakresu  znajom ości zasad m ento ringu i coach ingu  (partnerska 
relacja m iędzy  m istrzem  a uczn iem , w sp ieran ie  pod w ładnych  w  osiąganiu sukcesu)

Odpowiedź Odpowiedzi 
ogółem (%)

Odpowiedzi 
pielęgniarek (%)

Odpowiedzi 
lekarzy (%)

Wcale 6,7 8,1 4,8
W niewielkim stopniu 9,7 12,1 4,8
Częściowo 26,0 20,2 34,9
W znacznym stopniu 40,0 42,4 36,5
W pełni 17,6 17,2 19,0
Ogótem N= 162= 100,0% N = 99= 100,0% N = 63= 100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w  8 szpitalach (Pytanie 3. 
Proszę ocenić, na ile zależy Pani/Panu na pogłębieniu znajom ości danych zagadnień.)

Praca nad sobą jest ważnym czynnikiem wzmacniania profesjonalnych za
chowań, które po pierwsze poprawiają mechaniczne (powtarzalne) wykonywa
nie działań, przez co unika się niepotrzebnych oddziaływań oraz wpływu czyn
ników zewnętrznych (np. złości, wrogości, niezadowolenia pacjentów itp.), po 
drugie, wpływają na zwiększenie efektywności pracy, podnosząc wydajność 
personelu medycznego.

Tabela 30. Potrzeba w ie d zy  z zakresu  um ie jętności w p ro w ad zan ia  zm iany w  organ izacji

Odpowiedź Odpowiedzi 
ogółem (%)

Odpowiedzi 
pielęgniarek (%)

Odpowiedzi 
lekarzy (%)

Wcale 3,6 4,0 3,2
W niewielkim stopniu 8,7 10,1 6,3
Częściowo 29,0 27,3 31,8
W znacznym stopniu 35,9 33,3 39,7
W pełni 22,8 25,3 19,0
Ogółem N= 162= 100,0% N = 99= 100,0% N = 63= 100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w  8 szpitalach (Pytanie3. 
Proszę ocenić, na ile zależy Pani/Panu na pogłębieniu znajom ości danych zagadnień.)

Kolejny dział wiedzy z grupy zarządzania zmianami dotyczy umiejętności 
wprowadzania zmian w organizacji. Jest to teoria praktyczna, ważna dla 58,7% 
badanych osób, które chcą ją  doskonalić w trakcie szkoleń. Oczywiście na róż
nych szczeblach zarządzania zapotrzebowanie na wiedzę ma odmienny charak
ter oraz wymogi. W przypadku szpitali najważniejszymi komórkami organiza
cyjnymi są oddziały. Ta forma organizacyjna jest płaszczyzną rozważań teorii 
wprowadzania zmian.



Tabela 31. Potrzeba w ie d zy  z zakresu  um ie jętności radzenia sob ie ze stresem  i w  trudnych 
sytuac jach
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Odpowiedź Odpowiedzi 
ogółem (%)

Odpowiedzi 
pielęgniarek (%)

Odpowiedzi 
lekarzy (%)

Wcale 1,5 1,0 3,2
W niewielkim  stopniu 3,4 4,0 3,2
Częściowo 16,1 15,2 17,5
W znacznym stopniu 37,0 35,4 39,7
W pełni 42,0 44,4 36,5
Ogółem N = 162 = 100,0% N = 99 = 100,0% N =63 = 100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w  8 szpitalach (Pytanie3. 
Proszę ocenić, na ile zależy Pani/Panu na pogłębieniu znajom ości danych zagadnień.)

W zawodzie menedżera, jak również w zawodzie wyuczonym, jaki wykonu
ją  przedstawiciele z grupy personelu medycznego, cechą charakterystyczna^ jest 
występujący stres oraz sytuacje trudne. Dlatego każdy z pracowników tej zbioro
wości powinien zostać wzbogacony o umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz 
w trudnych sytuacjach. Sami badani zauważają tę potrzebę i dla 79% osób jest 
to wiedza istotna, którą chcą doskonalić. Niewielki odsetek (4,9%) przebadanych 
nie chce wykształcić tej umiejętności.

7.9. Preferowane formy uzupełniania wiedzy

Uzupełnieniem rozważań dotyczących wiedzy menedżerskiej jest forma szko
leń, która najbardziej odpowiada personelowi medycznemu. Biorąc pod uwagę 
ogół wyników, badacze stwierdzili, że najpopularniejsze są trzy rodzaje uzupeł
niania wiedzy: szkolenia, konferencje oraz rozmowa z doświadczonym eksper
tem. Jednakże najwyższy poziom wskazań związany jest ze szkoleniami, które 
trwają zazwyczaj 1-2 dni.

Tabela 32. Form y uzupełn ian ia w ie d zy  p referow ane przez personel m edyczny

Odpowiedź Odpowiedzi 
ogółem (%)

Odpowiedzi 
pielęgniarek (%)

Odpowiedzi 
lekarzy (%)

Szkolenia 70,0 71,7 69,8
Konferencje 55,0 58,6 49,2
Rozmowa z doświadczonym 
ekspertem 48,1 44,4 54,0
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Odpowiedź Odpowiedzi 
ogółem (%)

Odpowiedzi 
pielęgniarek (%)

Odpowiedzi 
lekarzy (%)

Studiowanie literatury (książki) 21,0 19,2 23,8
Czytanie czasopism branżowych 19,8 20,2 19,0
Inne 1,8 1,0 0,0
Razem 349 213 136
Ogółem N= 162= 100,0% N = 99 = 100,0% N = 63= 100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w  8 szpitalach (Pytanie 4. 
Proszę napisać, w jakie j formie najchętniej pogłębił(a)by Pan(i) wiedzę z  zagadnień, o których mowa 
w pytaniu 3. M ożna zaznaczyć wiele odpowiedzi.)

Przebadane pielęgniarki preferują spotkania grupowe, w których są biernymi 
uczestnikami, organizowane w formie szkoleń oraz konferencji. Z kolei lekarze 
oprócz szkoleń wybierają indywidualne spotkania (rozmowy z ekspertami), któ
re są bardziej przydatne i użyteczne we wzbogacaniu się o praktyczną wiedzę 
zawodową.

Tabela 33. Form y uzupełn ian ia w ied zy  p referow ane p rzez lekarzy  z podziałem  na staż p racy

Odpowiedź Osoby ze stażem 
pracy do 10 lat

Osoby ze stażem 
pracy od 11 do 

20 lat
Osoby ze stażem 

pracy ponad 20 lat

Szkolenia 73,3 65,4 72,7

Konferencje 53,3 46,2 50,0

Rozmowa z doświadczonym 
ekspertem 46,7 53,8 59,1

Studiowanie literatury (książki) 0,0 34,6 27,3

Czytanie czasopism branżowych 20,0 19,2 18,2

Inne 6,7 3,8 0,0

Razem 30 58 50

Ogółem N= 15 = 100,0% N = 26= 100,0% N = 22= 100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w  8 szpitalach (Pytanie 4. 
Proszę napisać, w jakie j formie najchętniej pogłębił(a)by Pan(i) wiedzę z  zagadnień, o których mowa 
w  pytaniu 3. M ożna zaznaczyć wiele odpowiedzi.)

Ważne wnioski sformułowano na podstawie analizy danych empirycznych, 
gdy badanych podzielono na grupy zawodowe z uwzględnieniem stażu pracy. 
Lekarze, którzy mają staż pracy nie większy niż 10 lat, preferujъ zarówno formy 
grupowe, jak i indywidualne, według kolejności: szkolenia, konferencje i rozmo
wy z ekspertami.
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Sytuacja zmienia się wraz z wydłużeniem stażu pracy. Cr lekarze, którzy 
mają co najmniej 11 lat pracy w zawodzie, wolą rozmowy z ekspertami aniże
li konferencje. Dodatkowo lekarze z dłuższym stażem doskonalą swoją wiedzę 
poprzez formy zaliczane do samokształcenia, młodsi adepci w tym zawodzie nie 
dostrzegają takiej potrzeby.

7.10. Podsumowanie i wnioski

W rozdziale siódmym przedstawiono rozważania zaczerpnięte z dwóch badań 
przeprowadzonych za pomocą różnych narzędzi pomiarowych oraz w różnych 
okresach czasowych. Analiza dotycząca wiedzy pożądanej przez personel me
dyczny została uzupełniona o zdiagnozowanie stanu rzeczywistego oraz oczeki
wanego umiejętności interpersonalnych u tej samej grupy pracowników.

Przedstawione informacje pozwalają na sformułowanie następujących 
wniosków:

1. Lekarze i pielęgniarki są najbardziej zainteresowani doskonaleniem wie
dzy z zakresu psychologii zarządzania oraz marketingu i jakości. Są to 
obszary wiedzy, w których personel medyczny czuje się najbardziej kom
petentny.

2. Zarówno lekarze, jak i pielęgniarki mają podobny poziom potrzeb z za
kresu wiedzy menedżerskiej. Jednakże lekarze są bardziej zainteresowani 
w iedzą z psychologii zarządzania oraz zarządzania finansami. Z kolei pie
lęgniarki preferują wiedzę ukierunkowaną na zarządzanie kadrami.

3. Obie grupy zawodowe najwyżej cenią trzy formy doskonalenia kompe
tencji (szkolenia, konferencje, rozmowy z doświadczonym ekspertem), 
z tą  różnicą że lekarze wyżej cenią rozmowy z ekspertami, polegające 
na bezpośredniej wymianie zdań i aktywnym uczestnictwie w rozmo
wie. Natomiast pielęgniarki wybierają konferencje, w których przyjmują 
bierna^ postawę i zazwyczaj są słuchaczami. Sprowadzają uczestnictwo do 
zdobycia informacji.

4. Badanie pokazało, że im starszy lekarz, tym bardziej jest on zainteresowa
ny doskonaleniem wiedzy poprzez uczestniczenie w rozmowie z doświad
czonym ekspertem.


