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Wstęp

Współczesne zakłady opieki zdrowotnej w coraz większym stopniu wykorzystują 
w zarządzaniu doświadczenia organizacji przemysłowych i usługowych, adaptując 
dla własnych potrzeb liczne rozwiązania zarządzania jakością, komunikacji inter-
personalnej, zarządzania kadrami z obszarów ściśle dotąd związanych z przedsię-
biorstwami. Równocześnie sprzyja temu ciągły rozwój wykorzystywanych w prze-
myśle metod i technik zarządzania, poszukiwanie nowych rozwiązań i możliwości, 
dzięki którym organizacje mogą funkcjonować sprawniej i efektywniej. Nie bez 
znaczenia są także sukcesy, jakie odnoszą zakłady usługowe, wdrażające rozwią-
zania pochodzące z sektora produkcyjnego. To właśnie dzięki tym sukcesom wielu 
menedżerów organizacji usługowych przełamuje swój lęk przed innowacjami i pod-
daje się nowym trendom organizacyjnym. 

Niniejsze doniesienie dotyczy organizacji ochrony zdrowia, a więc szczególne-
go fragmentu sektora usługowego, który nieczęsto korzysta z innowacji organiza-
cyjnych, zwłaszcza z tych pochodzących z przemysłu. Tym bardziej cenne wydaje 
się zaprezentowanie nowych możliwości, jakie mogą być wykorzystane w szpitalu, 
w celu podniesienia efektywności zarządczej. 

Cechą opieki zdrowotnej jest duże zróżnicowanie instytucji organizujących pra-
cę specjalistów z zakresu medycyny, a szczególnie szpitali. Najczęściej stosowany-
mi kryteriami klasyfi kacji szpitali są: faza hospitalizacji, liczba i rodzaj reprezento-
wanych w szpitalu specjalności lekarskich, zakres i rodzaj oferowanych usług, typ 
własności, prowadzenie działalności dydaktycznej i badawczej, wielkość szpitala 
i zasięg działania1. Badania empiryczne dowodzą, że koszty pobytu chorego na od-
dziale szpitalnym analizowane są najczęściej w ujęciu historycznym (tzn. po zakoń-
czeniu procesu leczenia), po upływie kilku lub kilkunastu dni od faktycznego po-

1  J. Rój, J. Sobiech, Zarządzanie fi nansami szpitala, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2006, s. 58.
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niesienia kosztu, i to niezależnie od tego, czy koszt był niski, czy wysoki2. O tym, 
czy szpital poniósł stratę, czy zysk w związku z hospitalizacją, zarządzający dowia-
dują się dopiero po zakończeniu terapii, spisaniu wszystkich zrealizowanych pro-
cedur medycznych i po wygenerowaniu sprawozdania rozliczeniowego. Nie stosuje 
się, poza kryteriami ściśle medycznymi, żadnych mechanizmów racjonalizujących 
koszty procedur pobytu pacjenta, często nie monitoruje się żadnych usług w trakcie 
leczenia. Istnieje zatem zapotrzebowanie na stałe monitorowanie tego, co dzieje się 
z pacjentem, jakie usługi są w określonym czasie realizowane, a także jakie koszty 
są z tym związane. Potrzeba ta wynika nie tylko z konieczności stałego monitoro-
wania środków fi nansowych potrzebnych do realizacji określonych świadczeń zdro-
wotnych, ale także z konieczności przyszłego planowania tych usług, ich kontrak-
towania i sprzedaży. Wiedza o zrealizowanych w czasie rzeczywistym procedurach 
medycznych może być wykorzystywana także jako element oceny efektywności te-
rapii (np. efektywności farmakoekonomicznej). 

Systemy MES (Manufacturing Execution Systems) 
w przedsiębiorstwach produkcyjnych

Firmy produkcyjne, które zainwestowały w systemy zarządzania przedsiębiorstwem 
klasy ERP (Enterprise Resource Planning – Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) 
lub MRP (Manufacturing Resource Planning – Planowanie Potrzeb Materiałowych), 
powoli zaczynają przekonywać się, że wiedza, jaką niosą te systemy, nie jest wy-
starczająca do efektywnego zarządzania procesem produkcji. Korzyści z wprowa-
dzenia zintegrowanych rozwiązań spowodowały uporządkowanie i zorganizowanie 
procesów oraz umożliwiły jednolity dostęp do informacji. Mimo to ewidencja doty-
cząca realizowanych operacji, zdarzeń w toku produkcji czy w ramach procesów lo-
gistycznych prowadzona jest najczęściej odręcznie przez pracowników fi zycznych, 
a następnie przekazywana do wpisania do systemu ERP, najczęściej przez osoby 
upoważnione na wyższych stanowiskach. Powoduje to, niestety, znaczne opóźnienia 
w ewidencji, a także idące za tym przekłamania w systemie ERP, powielanie tych 
samych czynności lub znikanie ważnych informacji. W toku produkcji nawet półgo-
dzinne opóźnienie we wprowadzeniu informacji do systemu może się wiązać z du-
żymi utrudnieniami w podejmowaniu decyzji. 

W odpowiedzi na zapotrzebowanie wyrażane przez przedsiębiorstwa produk-
cyjne opracowany został system MES3 (Manufacturing Execution System – System 
Realizowania Produkcji). O tej kategorii systemów mówi się, że wypełniają one lukę 
pomiędzy systemem ERP i halą produkcyjną, dostarczając zarządzającym bieżącej 

2  Strategia, fi nanse i koszty szpitala, red. J. Stępniewski, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008, 
s. 80. 

3  Zob. R. Cupek, Akwizycja danych z sieci PROFINET CBA do systemów klasy MES, Materiały 
konferencyjne Sieci Komputerowe 2007, Politechnika Śląska, Katowice 2007, s. 1–2.
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informacji o zdarzeniach mających miejsce w toku produkcji. Wśród głównych ce-
lów wdrażania tej kategorii systemów należy wskazać:

• możliwość wnikliwego śledzenia procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym;
• możliwość monitorowania procesów logistycznych z punktu widzenia gene-

alogii produktu (kto, co, kiedy, na jakich maszynach, z jakich półproduktów 
wyprodukował);

• bieżącą informację dla zarządzających o aktualnym wykorzystaniu maszyn 
i urządzeń, szybką identyfi kację urządzeń niesprawnych lub nieużywanych;

• monitorowanie czasu pracy pracowników powiązanych z poszczególnymi eta-
pami produkcji;

• pominięcie ręcznych systemów ewidencji procesów, unikanie opóźnień, błę-
dów w ewidencji.

Obok zarządzających głównymi zainteresowanymi w pozyskiwaniu informacji 
z toku produkcji są osoby odpowiedzialne m.in. za jakość wyrobu. Natychmiastowa 
ewidencja problemu jakościowego w miejscu i czasie jego wystąpienia, blokada wa-
dliwego surowca lub produktu oraz automatyczny dostęp do tego typu informacji 
w czasie rzeczywistym to kierunek, w którym obecnie podążają przedsiębiorstwa 
produkcyjne, dążąc do poprawy kontroli procesów produkcyjnych i jakościowych, 
w konsekwencji zwiększając wydajność i efektywność produkcji. 

Zarządzanie produkcją w szpitalu

Pojęcie zarządzania produkcją nie jest tak obce zakładom opieki zdrowotnej, jakby 
się mogło wydawać. Liczne przykłady w literaturze wskazują, że bardzo często, 
szczególnie przy omawianiu zagadnień związanych z kosztami, wykorzystuje się 
pojęcie produkcji szpitalnej, ciągle jednak w ujęciu symbolicznym, tzn. takim, które 
ma tylko wskazać podobieństwa zjawisk obserwowanych w organizacji szpitala do 
tych dostrzeganych w przedsiębiorstwach. Spowodowane jest to prawdopodobnie 
brakiem odpowiedniego sformułowania dla procesów (np. logistycznych) towarzy-
szących procesowi udzielania świadczeń zdrowotnych. W tym samym ujęciu wy-
mienia się często produktywność, a więc stosunek ilości wytworzonej oraz sprzeda-
nej produkcji w danym czasie, do ilości wykorzystywanych lub zużytych zasobów 
wejściowych. Ponieważ – jak wykazały badania empiryczne – w większości szpi-
tali nie ewidencjonuje się zasobów w procesie udzielania świadczeń medycznych 
w chwili ich rzeczywistego wykorzystania, a produkcję mierzy się głównie warto-
ścią usług sprzedanych jednemu (zwykle publicznemu) płatnikowi, o rzeczywistej 
produktywności nie może być mowy. Używanie tych pojęć na gruncie organizacji 
medycznej bez stosownych uproszczeń jest zatem niemożliwe, bowiem rozpatrywa-
nie produktywności i produkcji w wymiarze wyłącznie ekonomicznym napotyka 
także na ostry sprzeciw etyczno-deontologiczny. Zdajemy sobie sprawę, że procesy, 
które w organizacji przemysłowej są łatwe do przewidzenia i opisania, na gruncie 
organizacji medycznej będą wymagały dodatkowych wyjaśnień i przegrupowania. 
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Powstaje zatem pytanie, jeśli identyfi kuje się tyle różnic między sektorem usług 
i produkcji, to na ile zarządzanie produkcją jest źródłem z którego ochrona zdrowia 
może czerpać dla swoich potrzeb? Badania realizowane przez Zespół Badań nad 
Organizacją i Zarządzaniem Szpitalami Avicenna4 dowodzą, że pomimo istotnych 
różnic w postrzeganiu organizacji przemysłowej i medycznej istnieje wiele wspól-
nych procesów realizowanych w podobny sposób, z wykorzystaniem podobnych za-
chowań organizacyjnych. Do najważniejszych podobieństw należy zaliczyć sam 
proces udzielania świadczeń zdrowotnych, który z punktu widzenia inżynierii jest 
tożsamy z procesem produkcji, a przez to można w obu tych przypadkach stosować 
podobne rozwiązania monitorujące. 

Omówione wcześniej zapotrzebowanie monitorowania procesów przemysło-
wych w trakcie ich realizacji okazuje się tożsame z zapotrzebowaniem dotyczącym 
monitorowania procesów leczenia i diagnozowania pacjenta. Można zaryzykować 
twierdzenie, że systemy klasy MES, o których wspomniano wcześniej, będą ideal-
nie nadawały się do pracy w organizacji medycznej, a jeśli nie, to z pewnością sama 
fi lozofi a ich działania będzie mogła być wykorzystana w celu oceny właściwości 
podejmowanych w trakcie leczenia decyzji. 

Podobnie jak w sektorze przedsiębiorstw nie jest już dziś niczym nowym wdra-
żanie w sektorze zdrowia systemów zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP. 
Liczne przykłady szpitali w Polsce, w których takie systemy pracują, dowodzą, że 
zarządzający wysoko cenią sobie informację, która wypływa z tych systemów; jed-
nocześnie zdają sobie sprawę z tego, że istnieje jednak w procesie udzielania świad-
czeń zdrowotnych obszar, którego nie można zidentyfi kować za pomocą systemów 
ERP. Obszarem tym jest sam proces leczenia, od momentu przyjęcia pacjenta do 
szpitala do momentu jego wypisania. Systemy klasy ERP doskonale ewidencjonują 
zasoby, wskazują na materialne efekty przeprowadzonych terapii, jednak podob-
nie jak w przypadku przemysłu nie dostarczają informacji pośrednich, nie podają 
wiedzy kluczowej z punktu widzenia menedżera zdrowia, nie pozwalają na bieżące 
minitorowanie procesu udzielania świadczenia zdrowotnego i kosztów związanych 
z tym procesem. 

Okazuje się, że problem zidentyfi kowany podczas badań empirycznych Zespołu 
Avicenna nie jest do końca uświadomiony przez dyrektorów szpitali; nie zaobserwo-
wano, aby brak informacji z procesu „produkcji usługi medycznej” stanowił problem 
dla kadry zarządzającej szpitala. Nie zdają sobie oni sprawy z tego, że można po-
dejść do procesu udzielania świadczeń medycznych od strony zasobów już na etapie 
udzielania samego świadczenia. Dostrzeżono, że podobnie jak w przypadku przed-
siębiorstw przemysłowych, w szpitalach funkcjonują obecnie systemy informatycz-
no-informacyjne (najczęściej klasy ERP), jednak zarówno w przemyśle, jak i w sek-
torze zdrowia w większości wypadków nie spełniają one swojego zadania, ponieważ 
informacja napływa do nich z dużym opóźnieniem, jest niekompletna, często także 
jest wadliwa i niespójna z informacją papierową. Istotny problem w tym obszarze, 

4  Zespół naukowo-badawczy działający w Instytucie Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Ja-
giellońskiego w Krakowie.
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charakterystyczny dla opieki zdrowotnej, związany jest z nieracjonalnymi uregulo-
waniami prawnymi, które wymagają od zakładów opieki zdrowotnej prowadzenia 
obok dokumentacji elektronicznej także jej wersji papierowej. Być może to właśnie 
powoduje, że pracownicy medyczni chętniej wypełniają dokumentację odręcznie, 
niż wpisują zlecenia i wyniki badań do systemu informatycznego. Jednocześnie 
mniej przejmują się tym, jaka informacja jest gromadzona w zasobach elektronicz-
nych, nie uzupełniając jednak istniejących luk informacyjnych w żaden inny sposób. 
Z punktu widzenia profesjonalistów nie ma to znaczenia, jednak z perspektywy 
menedżera koszt, jaki może być potencjalnie poniesiony w związku z niepodjęciem 
w porę odpowiedniej decyzji, może być poważnym obciążeniem budżetu szpitala. 
Tym bardziej wydaje się, że celowe byłoby wdrożenie takich procesów monitorują-
cych, które pozwoliłby zapełnić lukę informacyjną związaną z procesem udzielania 
świadczenia zdrowotnego.

Pacjent „w toku”

Pojęcie świadczenia medycznego „w toku” czy pacjenta „w toku” nie jest powszech-
nie obowiązujące w polskich szpitalach, podczas gdy staje się obowiązujące np. 
w szpitalach francuskich czy amerykańskich, gdzie dużą wagę przykłada się do mo-
nitorowania procesu udzielania świadczeń zdrowotnych. W roku 2003 rząd francu-
ski wskutek narastającej potrzeby zreformowania publicznego systemu opieki zdro-
wotnej przyjął plan Hôpital 2007 i, dostrzegając potrzebę zreformowania publicznej 
opieki zdrowotnej, powołał zespół ekspertów, których zadaniem było przygotowanie 
sektora zdrowia do nowych wyzwań i wdrożenie w nim rozwiązań, które na gruncie 
przedsiębiorstw okazały się skuteczne i efektywne ekonomicznie. Powołana w tym 
celu została ekspercka Grupa MeaH (Mission Nationale d’Expertieses et d’Audit 
Hospitaliere), w skład której weszli specjaliści z zakresu zarządzania ochroną zdro-
wia, inżynierowie i specjaliści zarządzania produkcją, którzy za swój główny cel 
uznali poprawę efektywności, jakości i warunków pracy personelu medycznego. 
Cele te opisywane są w literaturze przedmiotu jako triada „efektywność/jakość/wa-
runki pracy”. Jakkolwiek trudno jest osiągnąć kompromis tych trzech wymiarów, to 
jednak wyniki pracy Grupy MeaH dowodzą, że nie jest to niemożliwe, a właściwie 
dobrane proporcje pozwalają osiągnąć sukces, z którego zadowoleni są wszyscy in-
teresariusze szpitala. 

Czym w polskich warunkach jest pacjent „w toku” i jak należy rozumieć pro-
blem związany z dotychczasowym pomijaniem tej kategorii w procesie zarządza-
nia organizacją medyczną? Kategoria ta obejmuje niezakończony proces udzielania 
świadczeń medycznych, który w dalszym ciągu hospitalizacji przekształci się w go-
tową usługę medyczną. Do kategorii pacjenta „w toku” zaliczymy wobec tego także 
niezrealizowane, ale rozpoczęte badania laboratoryjne (pobrany materiał oczeku-
jący na opracowanie), obrazowe (wykonane zdjęcie oczekujące na opis lekarski), 
a pieniądze wydane na ten cel zostały jakby zamrożone i chwilowo nie można ich 
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jednoznacznie zidentyfi kować. Znajdują się one gdzieś między przyjęciem a wypi-
sem pacjenta.

Z księgowego punktu widzenia kategoria pacjenta „w toku” jest najmniej ko-
rzystna, ponieważ zmagazynowane środki wykorzystane do procesu diagnostycz-
no-leczniczego, tj. leki, opatrunki, cewniki można dość łatwo ewidencjonować, 
gospodarować nimi, wyceniać je za pomocą znanych metod wyceny magazyno-
wej, a nawet sprzedać na rynku wtórnym. Zakończone hospitalizacje można także 
wyceniać, ewidencjonować, wreszcie sprzedawać płatnikom zgodnie z ustalonymi 
wcześniej warunkami umowy. Pacjent „w toku” nie posiada de facto żadnej warto-
ści wyceny, ponieważ nie istnieje możliwość odzyskania wykorzystanych w trakcie 
leczenia zasobów (np. leków, konsultacji specjalistycznych), jednocześnie nie można 
jeszcze zafakturować usługi medycznej jako zakończonej. Istotny problem pojawia 
się, gdy następuje konieczność przekazania pacjenta do innej placówki leczniczej, 
np. z powodu nieprzewidzianych powikłań leczniczych lub pogorszenia stanu zdro-
wia. Wtedy to właśnie pacjent „w toku” sprawia najwięcej problemów rozliczenio-
wych, bywa, że często niezakończona hospitalizacja jest powodem braku zapłaty 
za zrealizowane czynności medyczne ze strony płatnika, a szpital zmuszony jest do 
sfi nansowania tej straty z własnych środków obrotowych.

Do głównych cech charakterystycznych kategorii pacjent „w toku” zaliczamy 
zatem:

• korzystanie z zasobów materialnych i osobowych szpitala;
• czynności realizowane przez personel uzależnione są od stanu zdrowia pacjen-

ta, technologii medycznej i dostępnych zasobów;
• wymaganie systemu zarządzania zapasami wg modelu Just in Time (JIT), 

ponieważ ewentualne opóźnienia w dostawie (leków, materiałów opatrunko-
wych, usług medycznych – konsultacji) mogą być niekorzystne z medycznego 
punktu widzenia.

W defi nicji wskazano, że kategoria pacjent „w toku” przekształca się w trakcie 
hospitalizacji w gotową, zakończoną usługę medyczną. Czy istotnie pacjent „w toku” 
jest charakterystyczny tylko dla lecznictwa szpitalnego, czy można także mówić 
o nim w przypadku lecznictwa otwartego? Badania empiryczne dowodzą, że pro-
ces udzielania świadczeń zdrowotnych w lecznictwie otwartym charakteryzuje się 
tym, że usługa zwykle zaczyna i kończy się tego samego dnia, co powoduje, że 
bardzo łatwo jest ustalić początek i koniec świadczenia. Nawet jeśli porada lekarza 
jest jedną z cyklu kilku porad, to i tak zwykle płatność za nie dokonuje się na za-
sadzie fee for service (opłata za usługę), zgodnie z przyjętym w umowie kluczem. 
Do najbardziej popularnych rozwiązań należy przypisywanie poradzie odpowied-
niej liczby punktów rozliczeniowych, tym większej im większą kosztochłonnością 
charakteryzowały się procedury wchodzące w skład porady. Tak więc nie istnieje 
potrzeba defi niowania w tym obszarze kategorii pacjent „w toku”, gdyż nawet jeśli 
do procesu udzielenia świadczenia zaangażowane zostaną różne zasoby (sprzęt, leki, 
konsultacje), to zwykle ma to bezpośredni wpływ na cenę, za którą usługa ta jest 
sprzedawana płatnikowi. Jest to cecha, która wyraźnie odróżnia lecznictwo otwarte 
od zamkniętego i powoduje, że pacjent „w toku” jest specyfi czny tylko dla szpitali.
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Możliwości wynikające z wdrożenia przemysłowych systemów 
monitorowania klasy MES w szpitalach

W przedsiębiorstwach produkcyjnych produkcję w toku zazwyczaj traktuje się jako 
termin wyłącznie księgowy, mający na celu właściwe ewidencjonowanie zasobów 
wykorzystywanych do wytworzenia produktu końcowego. Z reguły wycenia się ją 
na podstawie poniesionych faktycznie kosztów, przez rejestrację nakładów na pro-
dukcję do momentu wyceny. W wypadku większych zamówień niektóre zakłady 
produkcyjne stosują metodę obmiaru, oceniając wielkość zrealizowanego zamówie-
nia i wyceniając produkcję w toku proporcjonalnie. 

Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami na temat systemów monitorowania pro-
cesów, te metody ewidencji produkcji w toku można dziś już traktować historycznie, 
bowiem na plan pierwszy wysuwają się nowoczesne narzędzia monitorowania i ewi-
dencjonowania tego obszaru produkcji. Na wstępie niniejszego artykułu omówiono 
systemy zarządzania produkcją oparte na narzędziach informatycznych, które sze-
roko stosowane są obecnie w przedsiębiorstwach na całym świecie (głównie są to 
systemy klasy ERP i MRP). Systemy monitorujące przebieg procesów klasy MES to 
dziś zupełnie nowe podejście do procesu produkcji, ale także zupełnie nowatorskie 
spojrzenie na proces udzielania świadczeń. Z punktu widzenia usług medycznych 
wydaje się, że cenne byłoby zdobycie doświadczeń w implementacji tych systemów 
do monitorowania opieki nad pacjentem. Pozwoliłoby to niewątpliwie na uzyskanie 
cennej informacji zarządczej, obejmującej wiele aspektów hospitalizacji. 

Do najważniejszych efektów takiego wdrożenia zaliczyć można na pewno:
• możliwość śledzenia aktualnych kosztów ponoszonych przez szpital w związ-

ku z terapią, możliwość wykorzystania doświadczeń farmakoekonomiki, mo-
dyfi kowania procesu leczenia z wykorzystaniem oceny efektywności, a także 
przygotowanie do poniesienia kosztu wysokospecjalistycznej i kosztownej 
procedury medycznej (uzyskanie czasu na niezbędne konsultacje, dodatkowe 
fi nansowanie itp.);

• możliwość śledzenia aktualnego wykorzystania łóżek szpitalnych z podzia-
łem na pacjentów w różnym stanie zdrowia, ewidencję łóżek oczekujących 
na pacjentów, łóżek wyłączonych z eksploatacji (np. w związku z remontem 
oddziału lub dezynfekcją);

• możliwość monitorowania procesów logistycznych przy łóżku pacjenta 
z uwzględnieniem genealogii procesu (kto, kiedy podał jaki lek, z jakim skut-
kiem, czy pacjent otrzymał posiłek, jeśli tak, to zgodnie z jakimi zaleceniami 
dietetycznymi);

• monitorowanie czasu pracy pracowników związanych bezpośrednio z opieką 
nad pacjentami, częstotliwości wykonywania przez nich zaleceń lekarskich 
(np. zmiana pozycji ciała u pacjentów niesprawnych ruchowo, podanie leku, 
zmiana opatrunku);

• pominięcie ręcznych systemów ewidencji procedur realizowanych w związku 
z hospitalizacją.
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Współczesna opieka zdrowotna ma charakter publiczny, a publiczna opieka zdro-
wotna jest zawsze opieką zdeterminowaną ograniczeniami budżetowy. Racjonowanie 
opieki medycznej jest ekonomiczną koniecznością, co oznacza, że oszczędności 
kosztów przynoszą korzyści zdrowotne na tyle duże, by zrekompensować ewentu-
alne szkody zdrowotne. Rodzi się jednak pytanie, kto powinien być odpowiedzialny 
za racjonowanie, tak aby nie dopuścić do jego nadmiernego zbiurokratyzowania5. 
Odpowiedzią na tak postawione pytanie może być właśnie system monitorowania 
procesów świadczeń zdrowotnych, który stałby się narzędziem do racjonalnej go-
spodarki ograniczonymi zasobami szpitala.

Nie da się ukryć, że pacjent „w toku” jest kategorią mającą na celu podniesienie 
efektywności zarządzania szpitalem i nie wpływa bezpośrednio na część medycz-
ną procesu udzielania świadczenia zdrowotnego. Oczywiście z samego wdrożenia 
systemu wynikają już liczne korzyści, takie jak np. omówiona wcześniej możliwość 
modyfi kacji terapii, ewentualnie poszukiwanie nowych możliwości diagnostycz-
nych, jednak każdorazowo decyzję o tym podejmuje zespół medyczny, korzystający 
z wiedzy dostarczonej przez system, który jest tylko narzędziem monitorującym. 

Niewątpliwie należy uznać, że opisanie nowej kategorii pacjent „w toku”, ziden-
tyfi kowanie jej w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych, wreszcie stałe moni-
torowanie i wyciąganie odpowiednich wniosków zarządczych pozwolą na poprawę 
efektywności zarządzania szpitalami, zgodnie z triadą „efektywność/jakość/warun-
ki pracy”.

Zakończenie

Przez wiele lat wydawło się, że nie jest właściwe przenoszenie rozwiązań pomiędzy 
przedsiębiorstwami usługowymi i produkcyjnymi, a także że specyfi ka tych dwóch 
światów jest rozłączna. Ostatnie lata przynoszą jednak zupełnie nowe możliwości 
wykorzystania doświadczeń przedsiębiorstw produkcyjnych, także w takich sekto-
rach jak ochrona zdrowia. 

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że dziedzina ta jest w ramach sektora usług na 
tyle specyfi czna, że zasługuje na własne rozwiązania organizacyjne i nie poddaje 
się nawet tym modelom, które okazały się skuteczne w organizacjach produkcyj-
nych. Tymczasem coraz częściej, na świecie i w Polsce, dostrzega się liczne wspólne 
elementy powodujące, że myślenie o szpitalu jako miejscu realizowania „produkcji 
usług medycznych” staje się coraz bardziej realne. 

Omówiona w niniejszym doniesieniu kategoria pacjenta „w toku” jest zupeł-
nie nowym podejściem do procesu udzielania świadczenia zdrowotnego, ponie-
waż przez lata zarządzający opieką zdrowotną nie zdawali sobie sprawy z tego, jak 
kluczowy dla modelu zarządzania jest moment pomiędzy przyjęciem pacjenta do 
szpitala a jego wypisem. Zwykle obszar ten rezerwowany był wyłącznie dla kadry 

5  V.H. Schmidt, Models of Health Care Rationing, „Current Sociology”, listopad 2004, vol. 52 (6), 
s. 971.
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medycznej, pacjent przekazywany był w ręce lekarzy i pielęgniarek, jednak zupeł-
nie bez kontroli menedżerskiej, na którą nie było tu miejsca. Zrozumienie nowego 
mechanizmu zarządzania procesem, który nie utrudnia terapii prowadzonej przez 
profesjonalistów, wprowadzenie do niego nowych rozwiązań informacyjnych może 
powodować wzrost efektywości zarówno diagnostyczno-terapeutycznej, jak i me-
nedżerskiej.
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