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PRZEDMOWA
Szanowni Państwo,

z dużą przyjemnością oddajemy w Państwa ręce 
raport „Biznes medyczny 2025. Światowe trendy 
a rozwój polskiego rynku ochrony zdrowa”. Niniejsza 
publikacja powstała w ramach współpracy alumnów 
III edycji programu Liderzy Ochrony Zdrowia organi-
zowanego przez Fundację im. Lesława Pagi. 

Publikacja prezentuje studium przypadków wy-
branych, wiodących w skali światowej placówek 
medycznych. Młodzi liderzy starali się znaleźć odpo-
wiedzi na pytania, zadania i rolę szpitala XXI wieku, 
oczekiwania pacjentów i interesariuszy, a także wy-
zwania stojące przed menedżerami podmiotów lecz-
niczych. Prezentowane wyniki dotyczą najlepszych 
praktyk zarządzania w zakresie, między innymi: zin-
tegrowanego kontaktu oraz opieki nad pacjentem, 
organizacji pracy klinicznej, zaangażowania i odpo-
wiedzialności personelu, strategii dotyczącej zaso-
bów ludzkich, rozwoju systemów informatycznych, 
zarządzania infrastrukturą placówki, organizacji 
laboratoryjnych, wdrażania nowych technologii, czy 
zarządzania jakością. 

Niniejszy raport wyznacza nowe standardy zarzą-
dzania placówkami medycznymi. Standardy, których 
efekty zaczynamy obserwować już dziś, a których 
rezultaty będą zmieniały wymiar, rozwój i zarządza-
nie podmiotami leczniczymi w przyszłości. Wszyst-
kie prezentowane strategie zgodne są z zasadą: „It’s 
simple. Information. Inteligence. Innovation. – To 
proste. Informacja. Inteligencja. Innowacja”. 

Placówka medyczna, ze względu na swoją specyfikę 
działania, jest jedną z najtrudniejszych do zarządza-
nia form przedsiębiorstwa, dlatego funkcja nowo-
czesnego menedżera, musi być oparta na konsolida-
cji wiedzy i doświadczenia. Realizowany projekt był 
dla młodych liderów doskonałą szansą na zdobycie 
obydwu tych wartości. Wymiernym efektem działań 
jest niniejsza publikacja, która ma stanowić źródło 
inspiracji managerów do działalności poprawiającej 
efektywność i konkurencyjność polskich placówek 
medycznych. Inspiracji, którymi bezpośrednimi 
beneficjentami są najważniejsi odbiorcy systemu – 
pacjenci. 

Zachęcam do lektury!
Magdalena Bogdan
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Magdalena Bogdan
koordynator projektu

Naukowo związana z Warszawskim Uniwersytetem 
Medycznym i Szkołą Główną Handlową. Współpra-
cowała z ośrodkami akademickimi w Niemczech, 
Rosji i Japonii. 

Finalistka konkursów i stypendystka prestiżowych 
instytucji zagranicznych (m.in. Harvard Club of Po-
land, niemieckiego koncernu medycznego Capio 
Deutsche Klinik GmbH, Deutscher Akademischer 
Austauschdienst) i krajowych (m.in. Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Zdrowia, Funda-
cji im. Lesława A. Pagi – Liderzy Ochrony Zdrowia, 
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej). Polska laureatka 
w dziedzinie Ekonomii w konkursie Studencki Nobel.

Zainteresowania badawcze obejmują globalne 
aspekty i innowacje w ochronie zdrowia oraz efek-
tywność i konkurencyjność placówek medycznych 
na świecie. Doświadczenie zawodowe zdobywała 
w zagranicznych koncernach i organizacjach medycz-
nych m.in. Capio Deutsche Klinik GmbH (Niemcy), 
Städtisches Klinikum München (Niemcy), European 
Public Health Alliance (Belgia), Medholding (Rosja), 
European Medical Center (Rosja).

Dotychczas odpowiedzialna za realizację między-
narodowych projektów badawczo-rozwojowych 
sektora ochrony zdrowia, m.in. oceny efektywności 
systemów zdrowotnych w Niemczech, Japonii, Rosji 
i Polsce, identyfikacji najlepszych praktyk zarządza-
nia w niemieckich placówkach medycznych czy pro-
pozycji kształtowania polityki zdrowotnej w Polsce.

Agata Struzik

Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecz-
nej na Uniwersytecie Warszawskim oraz zdrowia 
publicznego na Warszawskim Uniwersytecie Me-
dycznym. Studia magisterskie ukończyła na kierunku 
Public Relations i marketing medialny na Uniwersy-
tecie Warszawskim. Studiowała również w Universi-
ta degli studi di Milano w ramach stypendia Erasmus. 

Doświadczenie w działaniach PR w obszarze he-
althcare zdobywa pracując w agencji Marketing 
& Communications Consultants, gdzie skupia się 
przede wszystkim na profilaktyce szczepiennej. 
W czasie studiów odbyła staż w Polskiej Agencji 
Prasowej, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i 
Administracji oraz w agencji PR G-Communications 
Consultants. W czasie studiów na Warszawskim 
Uniwersytecie Medycznym współpracowała z EMSA 
oraz redakcją czasopisma Galen.
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Martyna Kosowska

Absolwentka studiów magisterskich i podyplo-
mowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Po-
znaniu. Od lat związana z sektorem medycznym 
w Polsce czego świadectwem są studia licencjackie 
– zarządzanie usługami oraz studia podyplomowe 
– zarządzanie w opiece zdrowotnej. Praktyczne 
doświadczenie w sektorze medycznym zdobywała 
podczas praktyk w prywatnym szpitalu w dziale 
marketingu, sprzedaży oraz controlingu. Obecnie 
pracuje w firmie zajmującej się innowacyjnymi roz-
wiązaniami w ortopedii. 

Agata Kruczyk

Studentka prawa na Uniwersytecie Warszawskim. 
Równolegle, w trybie eksternistycznym, studiuje 
prawo na University of London. Członkini Koła Na-
ukowego Prawa Medycznego i Farmaceutycznego 
„Ius et Medicina”, działającego przy Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W ra-
mach wolontariatu działała w Fundacji „Nadzieja dla 
Zdrowia”, gdzie odpowiadała na pytania petentów 
z zakresu praw pacjenta, refundacji leków i odszko-
dowań za błędy medyczne. Doświadczenie zawodo-
we zdobywa w zagranicznych i polskich kancelariach 
prawnych i korporacjach. 
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Paweł Ostałowski

Student ostatnich lat studiów magisterskich na kie-
runku Zdrowie Publiczne (specjalność Zarządzanie 
w Ochronie Zdrowia) oraz licencjackich na kierunku 
Pielęgniarstwo. Członek zarządu SKN Managerów 
Zdrowia WUM. Zainteresowany tematyką badań 
klinicznych, starzenia się społeczeństwa oraz jakości 
opieki pielęgniarskiej. 

Mariusz Gutowski

Absolwent wydziałów Dziennikarstwa i Zarzą-
dzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od kilku lat 
związany z sektorem ochrony zdrowia. Zawodo-
wo zajmuje się Public Relations. Obecnie pracuje 
w Dziale Relacji Zewnętrznych w jednej z najwięk-
szych firm farmaceutycznych.
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1. KOMUNIKACJA I OPIEKA 
NAD PACJENTEM

1.1. Innowacyjne formy PR w ochronie zdrowia – 
Children’s Medical Center of Dallas, Dallas, Stany 
Zjednoczone (Agata Struzik)

O PLACÓWCE
Children’s Medical Center of Dallas jest głównym 
szpitalem klinicznym w kampusie Children’s Health 
i największym szpitalem pediatrycznym w Dallas, 
w Stanach Zjednoczonych. Oferta medyczna pla-
cówki skierowana jest wyłącznie do dzieci, od mo-
mentu narodzin do 18 roku życia. Misją przyjętą 
przez analizowany szpital jest działalność non-profit 
w celu poprawy życia i zdrowia dzieci. 

Kampus Children’s Health początkowo znajdował 
się jedynie w Dallas, jednak w ostatnich latach do-
szło do fuzji z Children’s Medical Center Plano oraz 
kilkoma innymi specjalistycznymi placówkami pe-
diatrycznymi w Teksasie. Obecnie grupa podmiotów 
medycznych współpracuje także z uczelnią wyższą 
– University of Texas Southwestern Medical Center. 
Oferuje swoje świadczenia w ponad 50 pediatrycz-
nych specjalnościach oraz najwyższy poziom opieki 
urazowej w Teksasie. Children’s Medical Center of 
Dallas zapewnia szeroki wachlarz specjalistów: od 
neonatologii poprzez medycynę sportową i urazy, aż 
do zaburzeń odżywiania. W swoim portfolio posiada 
wysoko wyspecjalizowaną, cenioną w całym kraju 
opiekę medyczną w zakresie chorób serca, krwi, no-
wotworów czy mukowiscydozy.

W Children’s Medical Center znajduje się 490 łóżek, 
a od 2014 roku przyjętych zostało łącznie ponad 450 
000 małych pacjentów. W szpitalu funkcjonuje 16 
zaawansowanych technologicznie sal operacyjnych. 
Kampus oferuje ułatwienia dla rodzin pacjentów, 
między innymi różnorodne punkty usługowe, gastro-
nomię, biblioteki, kawiarnie czy sklep z upominkami. 
Zdaniem pracowników szpitala relacje z gośćmi, 
opieka duchowa, socjalna oraz oferowany wachlarz 
usług pomagają rodzinom lepiej radzić sobie z obec-
nością dziecka w szpitalu. Children’s Medical Cen-
ter in Dallas było pierwszą placówką pediatryczną 
z narodową akredytacją w trzech typach transportu: 
naziemnym, helikopterem oraz odrzutowcem. 

Children’s Medical Center in Dallas według U.S. 
Neews&World Reports znajduje się na liście najlep-
szych pediatrycznych szpitali w Stanach Zjednoczo-
nych. Jest również jedyną placówką tego typu w USA 
z 9 certyfikowanymi oddziałami specjalistycznej 
opieki pacjentów z astmą, autyzmem i cukrzycą. 
Otrzymał Neonatal and Pediatric Transport Award of 
Excellence za całokształt: rozwój, zarządzanie, bada-
nia, edukację, bezpieczeństwo oraz promocję opieki 
neonatologicznej i pediatrycznej.

ANALIZA INNOWACYJNEGO 
ROZWIĄZANIA
W widocznym miejscu strony internetowej Child-
ren’s Medical Center znajduje się informacja o misji 
placówki, która wskazuje na wartość kapitału ludz-
kiego w organizacji medycznej. Szpital często pod-
kreśla, iż kluczowym czynnikiem sukcesu jest zaan-
gażowanie personelu, który zapewnia kompleksową 
opiekę pacjentom oraz ich rodzinom. 

Szpital komunikuje się poprzez stronę internetową 
oraz nowe media, czyli profile na portalach społecz-
nościowych. Uwzględniając, iż z placówki korzystają 
przede wszystkim młodzi rodzice i mali pacjenci, jest 
to adekwatny dobór narzędzi komunikacyjnych do 
grupy docelowej. Domena strony internetowej brzmi 
jasno i prosto: childrens.com, a szata graficzna na-
wiązuje do świata dzieci, a nie otoczenia szpitalnego. 
Dzięki kolorowym zakładkom i ikonom, strona jest 
prosta w obsłudze, intuicyjna i zachęcająca do korzy-
stania. Można zaleźć tam wszystkie potrzebne infor-
macje na temat placówki, liczby i rodzaju oddziałów, 
lekarzy specjalistów i inne. Za pomocą formularza 
internetowego możliwa jest zdalna rejestracja na wi-
zytę lekarską. Logo szpitala, czyli czerwony balonik, 
jest wykorzystywane jako znak wizualny wszystkich 
kanałów komunikacji, zapewniając spójność komu-
nikacyjną. Pomimo, iż na stronie internetowej można 
znaleźć wiele informacji o chorobach, porady eks-
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pertów, itp., to szpital wyraźnie zastrzega, że media 
społecznościowe służą jedynie w celu nawiązania 
relacji z otoczeniem, podnoszenia poziomu wiedzy 
społeczeństwa, promocji zdrowia oraz zdrowego 
stylu życia i nie mogą być traktowane jako substytut 
porady medycznej.

Analizowana placówka dobrze radzi sobie z wyko-
rzystywaniem nowych mediów w celu komunikacji. 
Poprzez zakładkę „stay connected” na stronie inter-
netowej szpitala można udostępniać wybrane treści 
bezpośrednio na Twitterze, Facebooku, Google+ czy 
LinkedIn. Media społecznościowe są wykorzystywa-
ne nie tylko w celach informacyjnych, ale również do 
pozycjonowania opinii ekspertów oraz utrzymywa-
nia kontaktu z pacjentami. O intensywności działań 
marketingowo-komunikacyjnych świadczy aktyw-
ność społeczna na fanpage’u szpitala na Facebooku, 
który liczy 44 717 polubień, a 239 941 użytkowni-
ków skorzystało z opcji „zameldowania się”. Ponadto 
w ramach działalności medialnej szpitala działa blog, 
na którym pacjenci zachęcani są do pisania komen-
tarzy, zadawania pytań oraz dyskusji. 

W ramach działań marketingowych placówki pro-
wadzone są kampanie społeczne i akcje promujące 
zdrowie. Do nich należą m.in. coroczne obchody 
Halloween w szpitalu, podczas których mali pacjenci 
oraz pracownicy przebierają się i dostają słodycze 
od lekarzy czy coroczne Holiday Parade, czyli parada 
wolontariuszy przebranych za postacie z bajek uli-
cami miasta. Placówka realizuje również kampanie 
edukacyjne np. „Back to school”, czyli przygotowa-
nie dzieci do powrotu do szkoły po długim okresie 
pobytu w szpitalu, programy dla dzieci cierpiących 
na astmę oraz bardzo popularną w USA akcję „Know 
before you go”, która zawiera wskazówki dotyczące 
bezpiecznych wakacji.

OCENA MOŻLIWOŚCI 
WDROŻENIA W POLSKIEJ 
PRAKTYCE GOSPODARCZEJ 
W czasach wszechobecnej cyfryzacji oraz szyb-
kiego rozwoju nowych mediów, niezwykle istotna 
jest obecność organizacji medycznej w mediach 
społecznościowych. Właściwie prowadzona stro-
na internetowa oraz odpowiedni profil na portalu 
społecznościowym wspierają kreowanie wizerunku 
placówki medycznej na rynku oraz budowanie za-
angażowania pacjentów w realizowane kampanie 
profilaktyczne i edukacyjne. Publikując bogate me-
rytorycznie treści, placówka staje się wartościowym 
źródłem informacji kreując nie tylko konkurencyjną 
na rynku markę, ale także dostarczając niezbędnych 
informacji i wiedzy medycznej społeczeństwu. 

W ostatnich latach coraz popularniejsze stały się 
porady tzw. Dr Google, ponieważ dużo łatwiejsze 
i szybsze jest znalezienie informacji w Internecie, 
niż oczekiwanie na wizytę u lekarza. Wykorzystując 
ten potencjał placówka może stworzyć silną więź 
ze społeczeństwem – obecnymi i potencjalnymi 
pacjentami. Obok tradycyjnych treści, coraz popu-
larniejsze stają się animacje, grafiki oraz infografiki, 
które w szybki i prosty sposób pomagają zapamiętać 
informacje i przekazać skondensowaną wiedzę, za-
chęcając do dbania o własne zdrowie. 

Działalność medialna, w zależności od strategii mar-
ketingowo-komunikacyjnej, może przybierać różne 
formy. Dobrą praktyką, rekomendowaną polskim 
grupom medycznym mogłyby być nagrania wideo 
przygotowywane przez lekarzy, edukatorów zdro-
wotnych czy ekspertów sektorowych udzielających 
porad, promujących zdrowy styl życia czy zachęcają-
cych do badań profilaktycznych.

Wdrożenie i rozwój nowych form komunikacji ze 
społeczeństwem za pomocą mediów społeczno-
ściowych staje się w Polsce coraz popularniejszą 
praktyką. Korzystając z doświadczeń międzyna-
rodowych, w tym dobrych praktyk stosowanych 
w Children’s Medical Center of Dallas, polskie grupy 
medyczne mogłyby skuteczniej dotrzeć do bene-
ficjentów usług medycznych, a przez to poprawić 
swoją konkurencyjność na rynku. Niniejszą działal-
ność w prosty i nisko-kosztochłonny sposób można 
wdrażać w polskiej praktyce gospodarczej. Możliwe 
jest osiągnięcie znacznych korzyści, bez wymagań 
specjalistycznego sprzętu czy dużych nakładów fi-
nansowych. Potrzebni są jedynie eksperci, którzy na 
bieżąco dbaliby o relacje placówki z otoczeniem.
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2. INFORMATYZACJA
2.1. Szpitalny System Informacji – Kalinga Hospital 

Limited, Bhubaneswar, Indie (Paweł Ostałowski)

O PLACÓWCE
Kalinga Hospital Limited (KHL) to jeden z pionierów 
wielospecjalistycznej opieki szpitalnej w Indiach. 
Jest placówką prywatną umiejscowioną w Bhu-
baneswar. Miejscowość ta znajduje się w regionie, 
który liczy około milion mieszkańców. Szpital został 
założony w 1990 roku przez grupę 54 filantropów 
pod nazwą Korporacja Szpitalna Orissy – spółki 
zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych. Jego 
zadaniem jest „zapewnienie miłosiernej opieki dla 
ludzi z regionu Odishy i pobliskich regionów”. Szpital 
posiada 250 łóżek. Kliniczna Finezja, Serdeczna Ob-
sługa, Nastawienie na Człowieka, Przystępna Cena 
oraz Niezrównana Jakość to pięć filarów na jakich 
opiera się działalność placówki. Posiada ona certy-
fikat jakości ISO 9001-2008 i plasuje się w grupie 
szpitali referencyjnych pierwszego wyboru leczenia 
członków rządu i ich rodzin. Jest również ośrodkiem 
referencyjnym w zakresie transplantologii nerek.

Szpital posiada 24-godzinne Centrum Kryzysowe, 
wysoce specjalistyczny oddział kardiochirurgii po-
nadto Instytut Nauk Neurologicznych. Mieszczą się 
tam również oddziały Transplantacji Kolana i Biodra, 
największy w regionie Oddish oddział dializoterapii 
czy Medycznej i Chirurgicznej Gastroenterologii 
z nowoczesnymi urządzeniami do wykonywania pro-
cedur gastrologicznych jak ECPW, Hemoklip czy APC.

ANALIZA INNOWACYJNEGO 
ROZWIĄZANIA
Szpital ten w ramach swojego rozwoju i podnosze-
nia jakości wdrożył rozwiązanie Szpitalnego System 
Informacji (SSI). System ten służy do zarządzania da-
nymi administracyjnymi, finansowymi i klinicznymi. 
Celem SSI jest również skrócenie czasu oczekiwania 
pacjentów, usprawnienie procesu „poruszania się 
pacjenta po szpitalu”. 

Przyczyną wdrożenia systemu było krajowe dążenie 
do poprawienia jakości opieki medycznej i bezpie-
czeństwa pacjentów. Reformy, które następują 
w indyjskim sektorze ochrony zdrowia, wywołane są 
zmianami polityki zdrowotnej w tym kraju. Szczegól-
ny nacisk kładziony jest na promocję i wsparcie roz-

woju systemów identyfikujących braki efektywności 
i poprawiających organizację pracy szpitali.

Szpitalny System Informacji zaczął działać w roku 
2010. Zapewnia szybki przepływ danych i dokumen-
tacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami szpitala. 
Pozwala to redukować koszty, usprawniać opiekę 
nad pacjentem, raportowanie wyników oraz kontro-
lę procesów administracyjnych. System umożliwia 
także obsługę bazy danych, pozwalającą na ulep-
szenie procesów podejmowania decyzji klinicznych 
i operacyjnych. System składa się z serwera oraz 
35 komputerów zlokalizowanych według potrzeb 
w różnych jednostkach placówki. Wszystkie stacje 
są połączone w sieć LAN. W celu zapewnienia bez-
pieczeństwa, utrzymywany jest dodatkowy serwer, 
tzw. buck-up. Koszt wdrożenia systemu wyniósł 2.5 
mln INR – ponad 152 tys. PLN. 

Efekty wdrożenia systemu, w oparciu o wskaźnik ROI, 
oceniane są jako znaczne. Korzyści inwestorów to 
wzrost liczby nowych pacjentów o 20%, zwiększenie 
satysfakcji wśród korzystających z usług placówki, 
a przez to także zyski finansowe. Korzyści pacjentów 
to m.in. sprawniejsza obsługa na wyższym poziomie, 
a także spadek długości oczekiwania na świadczenie 
medyczne. Przed wdrożeniem systemu, średni czas 
wizyty pacjenta ambulatoryjnego wynosił 1h 45 min 
(czas liczony od momentu rejestracji do zakończenia 
wizyty). Natomiast po wdrożeniu systemu czas ten 
skrócił się do średnio 40 minut. Spadły też ceny wi-
zyt u lekarza – średnio z 175 INR do 125 INR (10,03 
PLN – 7,17 PLN).

System zabezpieczony jest także przed ewentualny-
mi awariami. Te standardowo wspomagane są po-
przez „back-up’y”. Należy jednak zauważyć, że w tym 
wypadku możliwe jest użycie wyłącznie danych, któ-
re spłynęły do serwera przed upływem 6 godzin. Co, 
w niektórych pilnych przypadkach, może stworzyć 
realne zagrożenie. Uaktualnianie przesyłanych da-
nych wykonywane jest raz na dobę. Jeżeli lek został 
zlecony pacjentowi w nocy o 23:30, a aktualizacja 
danych wykonywana jest o godz. 23, to informacje 
o podaniu medykamentu będą wpisane jako dane 
z dnia następnego. 
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OCENA MOŻLIWOŚCI 
WDROŻENIA W POLSKIEJ 
PRAKTYCE GOSPODARCZEJ 
Elektroniczny system zarządzania danymi w szpi-
talu wiąże się z dużymi zmianami organizacyjnymi. 
W Polsce odejście od systemu papierowej doku-
mentacji do systemu w pełni elektronicznego trwa 
już długo. Powodem trudności wdrożenia jest skala 
przedsięwzięcia, a także zróżnicowany stopień infor-
matyzacji poszczególnych podmiotów leczniczych 
w Polsce. 

Zagrożeniem, jakie płynie z tego systemu jest pra-
cochłonność implementacji. Wszystkie jednostki 
szpitala muszą brać udział w takiej zmianie systemo-
wej. Jest to zgodne z zasadą z zakresu zarządzania 
jakością tj. „zmiany systemowe to takie, które po-
ruszają wszystkie elementy systemu”. Zagrożeniem 
jest również praca jaką trzeba włożyć w szkolenie 
personelu medycznego. Do obaw zarządzających 
zaliczyć można także kwestie związane z ochroną 
danych osobowych oraz możliwe awarie serwerów, 

prowadzące do zakłóceń pracy placówki. 

Systemy typu SSI są już możliwe do wdrożenia 
w polskiej praktyce gospodarczej i z roku na rok 
zaczynają cieszyć się coraz większym zaintereso-
waniem zarządzających placówkami medycznymi. 
Skuteczna implementacja powinna się wiązać 
z przygotowaniem odpowiedniego planu inwesty-
cyjnego, strategicznego i operacyjnego. 

Przykład indyjskiego szpitala pokazuje, że wdro-
żenie systemu typu SSI przynosi wiele benefitów 
zarówno zarządzającym, jak i pacjentom. Świadczy 
o tym nie tylko wzrost liczby oferowanych świad-
czeń, ale także poprawa satysfakcji osób korzysta-
jących z opieki medycznej. 

Wzrost liczby przyjmowanych pacjentów byłby nie-
wątpliwie dużym sukcesem w kontekście, tak sze-
roko omawianych, kolejek w ochronie zdrowia. Po-
prawa efektywności pracy podmiotów leczniczych 
w sprawniejszej obsłudze pacjentów z zachowaniem 
wysokich standardów, mogłaby być także argumen-
tem za dotowaniem wdrażania systemów typu SSI 
w polskich jednostkach ochrony zdrowia. 

2.2. Nowatorska funkcjonalność – Upper Valley 
Hospital, Nowy Brunszwik, Kanada 
(Mariusz Gutowski)

O PLACÓWCE
Upper Valley Hospital to nowoczesny, oferujący 
szeroki zakres usług medycznych (zarówno w formie 
ambulatoryjnej, jak i specjalistycznej) szpital, który 
mieści się w prowincji Nowy Brunszwik, we wschod-
niej części Kanady. Został otwarty 18 listopada 2007 
r., zastępując dwa starsze szpitale – Carleton Me-
morial Hospital i Northern Carleton Hospital. Koszt 
budowy obiektu wyniósł ok. 85 milionów dolarów. 
Roczny budżet placówki szacuje się na blisko 67 mln.

Właścicielem szpitala jest Horizon Health Network 
– grupa utworzona i finansowana przez lokalne wła-
dze samorządowe, której celem jest zapewnienie 
opieki zdrowotnej mieszkańcom prowincji. Zarządza 
ona trzynastoma szpitalami i prawie setką innych 
placówek ochrony zdrowia. Jej główną domeną jest 
medycyna rodzinna. To również jeden z wiodących 
pracodawców w Nowym Brunszwiku. Zatrudnia 
blisko 12,5 tys. pracowników personelu i ok. 1 tys. 
lekarzy, dodatkowo wspiera ją ponad 4,5 tys. wolon-
tariuszy. Dysponuje łącznym budżetem rzędu 1 mld 
dolarów. Szpitale wchodzące w skład Horizon He-

alth Network posiadają bazę ponad 1 650 łóżek na 
terenie całej prowincji. Rocznie wykonuje się w nich 
ponad 48,5 tys. operacji i zabiegów. 

W Upper Valley Hospital zatrudnionych jest ok. 800 
osób, w tym 45 lekarzy i ponad 115 wolontariuszy. 
Służy on ok. 45 tys. mieszkańców prowincji. Jest jed-
nym z dwóch największych dostawców usług me-
dycznych w Nowym Brunszwiku, a także północnej 
części Nowej Szkocji oraz na Wyspie Księcia Edwar-
da. Oferuje świadczenia z zakresu m.in.: diabetologii, 
ortopedii, chirurgii (w tym jednodniowej), geriatrii, 
gastroenterologii, pediatrii, onkologii, medycyny pa-
liatywnej oraz okulistyki. W placówce można skorzy-
stać z zabiegów dializowania i rehabilitacji. W struk-
turze administracyjnej szpitala znajdują się także 
oddziały ratunkowy i intensywnej opieki medycznej 
oraz laboratoria diagnostyczne i gabinety zabiego-
we, w których wykonać można m.in. podstawowe 
badania krwi, biopsję, endoskopię, mammografię, 
ultrasonografię, spirometrię, EKG, prześwietlenia 
promieniami Roentgena i rezonans magnetyczny. 
Placówka dysponuje ok. 70 łóżkami, a średni okres 
hospitalizacji wynosi 8 dni. 
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Szpital opiera swoją działalność na strategii grupy 
Horizon Health Network, która została opracowa-
na w 2015 roku, jako wynik rozmów i konsultacji 
z mieszkańcami regionu. Zakłada ona budowanie 
kompetencji placówki i jej personelu w oparciu o:

 ▪ odpowiadanie na potrzeby każdej z osób, 
korzystającej z jej usług,

 ▪ obowiązku niesienia pomocy chorym i wsparciu 
ich w procesie powrotu do zdrowia,

 ▪ empatię, szacunek, uczciwość i pracę 
zespołową.

Obrana przez Upper Valley Hospital strategia, rzutu-
je na sposób traktowania pacjentów i przyjęty model 
prowadzenia komunikacji. Wszelkie interakcje z cho-
rymi, władze szpitala postrzegają jako integralną 
część procesu leczeniu, dlatego jednym z głównych 
założeń funkcjonowania placówki jest zapewnienie 
pacjentom jak najdogodniejszych warunków pobytu. 
Mogą oni korzystać z pomocy w języku angielskim 
oraz francuskim. Większość sal chorych jest jedno-
osobowa, co ma gwarantować poczucie intymności 
i prywatności, dzięki czemu pacjenci mogą poczuć 
się bardziej komfortowo. Niweluje to problemy ze 
snem, co w bezpośredni sposób przekłada się na 
skrócenie czasu rekonwalescencji. Takie rozwiązanie 
redukuje także liczbę infekcji szpitalnych i korzystnie 
wpływa na postępowanie lekarzy, zmniejszając czę-
stotliwość występowania błędów. 

Poza podstawowymi świadczeniami medyczny-
mi, w Upper River Valley Hospital można także 
skorzystać z szeregu programów prozdrowotnych 
(np. wsparcie rzucania palenia), jak również edu-
kacyjnych, m.in. z zakresu zdrowia seksualnego 
i zapobieganiu zakażeniom HIV. Na terenie placówki 
udzielana jest pomoc psychologiczna i duchowa. 
Pacjenci mają możliwość spotkań z logopedą, mogą 
swobodnie korzystać z komputerów z dostępem do 
Internetu. W budynku mieści się kaplica, bankomat, 
a nawet kwiaciarnia oferująca dostawy kwiatów do 
sal chorych oraz sklep z pamiątkami.

ANALIZA INNOWACYJNEGO 
ROZWIĄZANIA
Tym co wyróżnia Upper Valley Hospital od innych 
szpitali na całym świecie, jest nowatorskie podejście 
do jego funkcjonalności. Już od wczesnej fazy kon-
cepcyjnej, twórcy postawili sobie za cel stworzenie 
placówki, która stanie się prawdziwym obiektem 
użyteczności publicznej i będzie służyć całej spo-
łeczności lokalnej, harmonijnie wkomponowując się 
w otoczenie. Plany ośrodka, które powstały w 2009 
roku, miały zagwarantować unikalne rozwiązania 

pod kątem architektonicznym, organizacyjnym, jak 
również infrastruktury technicznej. Założenia te 
zrealizowano w oparciu o zasady zrównoważonego 
rozwoju i odpowiedzialnego podejścia do kwestii 
wpływu na środowisko naturalne. Warto zauwa-
żyć, że sam szpital określa się mianem „pierwszej 
na świecie ekologicznej placówki ochrony zdrowia”, 
która oferuje pełen zakres usług medycznych. 

Sam budynek został zaprojektowany w taki sposób, 
aby jego bryła nie przypominała typowego szpita-
la-molochu, dominującego nad całą architekturą 
znajdującą się w okolicy. Placówka nie narzuca się 
swoją formą, a dzięki zastosowaniu odpowiednich 
materiałów wykończeniowych niemal wtapia się 
w krajobraz. Ponadto budynek maksymalnie wyko-
rzystuje energię odnawialną, co w znaczący sposób 
obniża koszty jego eksploatacji. Ekologiczne roz-
wiązania, które wdrożono w Upper Valley Hospital 
zbierają pozytywne opinie, a szpital został uznany za 
jedną z najnowocześniejszych technologicznie pla-
cówek ochrony zdrowia (28. miejsce w prestiżowym 
rankingu Top Master’s in Healthcare Administration).

Innym rozwiązaniem, które wdrożono w kanadyjskiej 
placówce ochrony zdrowia jest prowadzenie pełnej 
dokumentacji medycznej, niemal wyłącznie w formie 
elektronicznej. Otwiera to wiele możliwości nowych 
form kontaktu z pacjentem i zdalnej opieki nad nim. 
Aby system funkcjonował we właściwy sposób, po-
trzebna była pełna informatyzacja oddziałów i po-
radni przyszpitalnych. We wszystkich gabinetach 
oraz obok każdego łóżka zainstalowane zostały spe-
cjalne interfejsy, które rejestrują wyniki badań i od-
czyty aparatury oraz pozwalają na wprowadzanie in-
formacji o stanie zdrowia pacjenta. Dane są w czasie 
rzeczywistym transferowane do szpitalnego serwe-
ra, co umożliwia lekarzom i pielęgniarkom monitoro-
wanie samopoczucia chorego w dowolnym miejscu 
placówki. Dostęp do przechowywanej cyfrowo 
informacji medycznej daje także możliwość wglądu 
do niej samym pacjentom. Chorzy, którzy korzystali 
z pomocy w szpitalu, mogą szczegółowo prześledzić 
informacje o swoim stanie zdrowia i procesie lecze-
nia. System pozwala także na udostępnianie doku-
mentacji poza mury szpitala. Elektroniczny obieg 
informacji o pacjentach daje wyjątkową możliwość 
współpracy pomiędzy lekarzami. Mogą oni przesy-
łać swoim kolegom i przełożonym dane dotyczące 
stanu zdrowia leczonych osób, a także konsultować 
trudne przypadki. 
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OCENA MOŻLIWOŚCI 
WDROŻENIA W POLSKIEJ 
PRAKTYCE GOSPODARCZEJ 
Wdrożone w Upper Valley Hospital rozwiązania, 
z pewnością byłyby technicznie możliwe do zre-
alizowania w Polsce, a ich przeniesienie do realiów 
polskiego szpitalnictwa wiązałoby się z wymiernymi 
korzyściami. Co prawda tzw. ekologiczna architektu-
ra, wykorzystująca systemy oszczędzania energii, jak 
również komputeryzacja placówek ochrony zdrowia, 
początkowo generuje stosunkowo wysokie koszty, 
jednak w dłuższej perspektywie czasu, przynosi 
znaczne oszczędności. Stworzenie tak zaawansowa-
nej technologicznie placówki, funkcjonującej z po-
szanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, wy-
magałoby odpowiedniej i dokładnej analizy sytuacji 
oraz potrzeb zdrowotnych danego regionu lub na-
wet całego kraju, a także możliwości systemowych. 

Jednak realizacja podobnego projektu spotkałaby 
się z szeregiem różnorakich barier natury prawnej, 
dotyczących m.in. przechowywania dokumentacji 
medycznej. Rzeczywistość pokazuje, że temat ten 
pozostaje trudnym dla polskiego wymiaru sprawie-
dliwości, a i decydenci mają problem z jednoznacz-
ną oceną tego zjawiska. Ponadto niepowodzenia 
lub sukcesywne ograniczanie inicjowanych przez 
instytucje publiczne projektów, mających dopro-
wadzić do informatyzacji sektora ochrony zdrowia 

nie napawają optymizmem. Niewiadomą pozostaje 
także temat prawnego umocowania zdalnych kon-
sultacji i porad lekarskich.

Pełna informatyzacja szpitala pozwala lekarzom na 
znacznie bardziej kompleksową opiekę nad pacjen-
tem. Oszczędza czas personelu, który może uniknąć 
udziału w dodatkowych spotkaniach mających na 
celu weryfikację diagnozy. Może także zmniejszyć 
liczbę błędów medycznych wynikających z nieod-
powiedniego przyporządkowania dokumentacji lub 
wprowadzenia do niej niekompletnych lub niewła-
ściwych danych. 

Mimo niewątpliwych korzyści, implementacja opi-
sanego rozwiązania mogłaby okazać się trudna do 
realizacji także z powodu zasobów, jakimi dysponuje 
polski sektor zdrowotny. Nowoczesna placówka, 
w której informacje o zdrowiu pacjenta gromadzo-
ne i udostępniane są wyłącznie w formie cyfrowej, 
wymagałaby od personelu dobrej znajomości śro-
dowiska informatycznego, w którym przyjdzie im 
pracować. Niestety wielu lekarzy i pracowników tzw. 
„białego personelu” mogłoby mieć problem z korzy-
staniem ze skomputeryzowanych dokumentów. 

Barierą mogłoby się także okazać nastawienie pa-
cjentów. Nie można wykluczyć sytuacji, w której 
chorzy, szczególnie najstarsi, podchodzą z pewną 
dozą sceptycyzmu do decyzji wydawanych na pod-
stawie cyfrowych analiz, czy też zaleceń przekazy-
wanych zdalnie. 

2.3. Pełna cyfryzacja szpitala – Humber River Regional 
Hospital, Toronto, Kanada (Agata Struzik)

O PLACÓWCE
Humber River Regional Hospital jest jednym 
z największych szpitali miejskich funkcjonujących 
w ramach publicznej opieki medycznej oraz pierwszą 
całkowicie cyfrową placówką tego typu w Kanadzie. 
Znajduje się w północno-zachodniej części Toronto 
– Ontario. Powstał w 1998 roku, po decyzji Komisji 
Restrukturyzacji Ministerstwa Zdrowia, z połączenia 
kilku szpitali znajdujących się w Ontario. Placówka 
oferuje rozbudowaną ofertę opieki dla pacjentów 
oraz programy medyczne, które często są uznawane 
za wiodące na arenie krajowej i międzynarodowej. 
Humber River Regional Hospital współpracuje z Uni-
versity of Toronto oraz Queen’s University.

Analizowany szpital jest pierwszym Centre of Excel-
lence w Ontario w chirurgii laparoskopowej baria-
trycznej oraz światowym prekursorem prowadzenia 
programu nocnych dializ. 

Jest to jeden z największych otwartych kanadyjskich 
szpitali – dysponuje 656 łóżkami. Zatrudnia ponad 3 
300 pracowników, w tym 750 lekarzy i specjalistów. 
Humber River Regional Hospital realizuje wiele pro-
gramów specjalistycznych: intensywnej oraz nagłej 
opieki medycznej, dla matek i dzieci, ochrony zdro-
wia psychicznego oraz naprotechnologię. Szpital 
oferuję opiekę wysokospecjalistyczną oraz zabiegi 
z zakresu radiologii, chirurgii ogólnej, plastycznej, 
naczyniowej, twarzowo-szczękowej, okulistyki, or-
topedii, ginekologii oraz urologii. Ponadto prowadzi 
własne, wysoko rozwinięte i nowoczesne laborato-
rium diagnostyczne akredytowane przez Institute 
for Quality Management in Healthcare, w któ-
rym wykonuje się ponad 4,5 miliona testów oraz 
badań rocznie.
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ANALIZA INNOWACYJNEGO 
ROZWIĄZANIA
Od jesieni 2015 roku Humber River Regional Ho-
spital jest uznawany za całkowicie cyfrowy. Szpital 
stosuje nowoczesne rozwiązania technologiczne. 
Jednym z nich jest połączenie wideoczat między 
salami pacjentów a pokojami pielęgniarek. Takie we-
wnętrzne wykorzystanie rozwiązań telemedycyny 
pomaga zaoszczędzić czas pracy personelu, który 
może udzielać porad i informacji na odległość, bez 
konieczności bezpośredniego odwiedzenia pacjenta. 
Dzięki temu pielęgniarki mogą pomoc wielu pa-
cjentom w krótszym czasie. Celem wprowadzenia 
takiego rozwiązania była redukcja czasu pracy, który 
pracownicy szpitala musieliby przeznaczyć na poko-
nanie znacznych odległości między salami chorych. 

Sale są jedno lub dwuosobowe, można w nich 
samodzielnie sterować temperaturą oraz oświe-
tleniem. Rozwiązanie to ma na celu zwiększenie 
komfortu pacjentów. 

Ponadto w szpitalu wykorzystany jest tzw. More 
Efficient Supply Chain, czyli skuteczny łańcuch 
dostaw. Dzięki temu rozwiązaniu lekarstwa, jedze-
nie, odpady, pościel, pranie itp. są transportowane 
zdalnie sterowanymi pojazdami lub automatycz-
nie, co zmniejsza ryzyko pomyłki oraz opóźnienia. 
Sposób ten pomaga również oszczędzić czas pra-
cowników i jest szczególnie skuteczny w przypad-
ku dużych szpitali, takich jak analizowany Humber 
River Regional Hospital.

Kolejnym ułatwieniem dla lekarzy i pielęgniarek jest 
dostęp do aktualizowanej na bieżąco dokumentacji 
medycznej w wersji elektronicznej, do której dane 
wprowadzane są bezpośrednio na monitorze przy 
łóżku chorego. Rozwiązanie to  zmniejsza biuro-
kratyzację i poprawia zarządzanie administracyjne 
jednostką. Ponadto system monitoruje i archiwizuje 
na bieżąco podstawowe informacje i wskaźniki zdro-
wotne w elektronicznej dokumentacji medycznej 
leczonych pacjentów.

OCENA MOŻLIWOŚCI 
WDROŻENIA W POLSKIEJ 
PRAKTYCE GOSPODARCZEJ 
Humber River Regional Hospital jest jednym z pierw-
szych całkowicie cyfrowych szpitali w Kanadzie, 
dlatego stanowi przykład do badań benchmarkingo-
wych dla pozostałych placówek medycznych. 

Polska nie jest krajem tak wysoce rozwiniętym pod 
względem technologicznym jak Kanada, więc wpro-

wadzenie podobnych rozwiązań wymagałoby znacz-
nie więcej czasu. 

Wszystkie technologiczne rozwiązania zastosowane 
w Humber River Regional Hospital sprzyjają efek-
tywnemu wykorzystaniu dostępnych zasobów ludz-
kich. Ze względu na niedobór pielęgniarek w pol-
skich szpitalach, wideoczat pomógłby efektywniej 
wykorzystać ich pracę.

Wprowadzenie elektronicznej dokumentacji me-
dycznej przy łóżku chorego pomaga zaoszczędzić 
czas, który lekarz i pielęgniarka musieliby poświę-
cić na uzupełnienie wersji papierowej, a następnie 
przeniesienie danych do systemu komputerowego. 
Jednak pomimo licznych korzyści jakie niesie za 
sobą wdrożenie takiego rozwiązania mało praw-
dopodobnym jest przeniesienie go w najbliższej 
przyszłości po polskiej praktyki gospodarczej. 
Ostatnie miesiące, obfitujące w doniesienia związa-
ne z niepowodzeniem implementacji elektronicznej 
platformy dokumentacji medycznej P1 wskazują, iż 
w naszym kraju nadal trudno jest o profesjonalną 
realizację zaawansowanych technologicznie pro-
jektów na szeroką skalę.

Zdaniem ekspertów w Polsce istnieją bariery w upo-
wszechnieniu rozwiązań telemedycyny, czyli np. 
wykorzystaniu formy wideoczat pomiędzy pracow-
nikami szpitala a pacjentami. Na przeszkodzie stoją 
m.in. brak jasności przepisów prawa, ograniczone 
możliwości techniczne, niedookreślona skuteczność 
i efektywność finansowa oraz niski poziom akcepta-
cji przez płatnika. 

Akceptacja rozwiązań telemedycznych przez pacjen-
tów jest według badań wysoka, jednak możliwość 
stosowania tych narzędzi wobec osób starszych wy-
daje się ograniczona, ponieważ mogą one mieć kło-
poty z zaadoptowaniem się do nowych technologii. 
W uzyskaniu akceptacji przez pacjentów fundamen-
talną rolę, ze względu na relację zaufania, odgrywają 
lekarze i pielęgniarki. W związku z tym, warto jest 
dołożyć wszelkich starań aby upowszechnić wśród 
personelu medycznego wiedzę dotyczącą rozwią-
zań telemedycznych i nowych technologii, a przez 
to uzyskać ich akceptację, która jest warunkiem 
koniecznym do bardziej powszechnego stosowania 
tego typu systemów.

Ostatnim argumentem, którego nie można lek-
ceważyć, są ograniczenia finansowe polskiego 
sektora ochrony zdrowia. Omówione rozwiązania 
technologiczne generują wysokie koszty, co w nie-
dofinansowanym polskim systemie może być trud-
ne do zrealizowania, problem wymaga dokładnych 
analiz eksperckich.
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2.4. Technologia IT w organizacji ścieżki pacjenta – 
The Ottawa Hospital, Ottawa, Kanada 
(Paweł Ostałowski)

O PLACÓWCE
The Ottawa Hospital jest publicznym szpitalem 
uniwersyteckim działającym jako instytucja non-for-
-profit w Ottawie, w Kanadzie. Jednostka ta składa 
się z 3 ośrodków: Riverside Hospital, Ottawa Gene-
ral Hospital and Ottawa Civic Hospital. Misją szpitala 
jest zapewnienie pacjentom opieki na światowym 
poziomie. Wizję tę placówka realizuje za pomocą 
rozwiązań IT i nowych technologii. Szpital posiada 
1 117 łóżek oraz zatrudnia 11 638 pracowników, 
w tym 1 377 lekarzy oraz 1 025 wolontariuszy. Rocz-
nie przyjmowanych jest ponad 50 000 pacjentów. 

Szpital jest jednostką wielo-specjalistyczną ofe-
rującą świadczenia medyczne z zakresu kardiolo-
gii, chirurgii, ortopedii, nefrologii. Posiada także 
Oddział Ratunkowy, Centrum Zdrowia Rodziny, 
Centrum Symulacji Medycznej oraz Regionalne 
Centrum Rehabilitacji.

ANALIZA INNOWACYJNEGO 
ROZWIĄZANIA
Szpital w Ontario opiera swój rozwój na wdrażaniu 
nowych technologii medycznych. Placówka we 
współpracy z firmą IBM, dostarczającą sprzęt oraz 
oprogramowanie komputerowe, wprowadziła inno-
wacyjną platformę zarządzania opieką nad pacjen-
tem. Kooperacja między szpitalem i firmą polega na 
wykorzystaniu systemów oraz sprzętu IBM, m.in. 
szpitalnej chmury do zdalnego przechowywania da-
nych z wykorzystaniem tabletów. Używane są także 
aplikacje umożliwiające m.in. biznesowe zarządzanie 
procesami czy decyzjami operacyjnymi. 

Proces wdrożenia innowacyjnej platformy, szpital 
rozpoczął od analizy, która miała na celu stworzenie 
kompleksowego procesu zarządzania ścieżką pa-
cjenta. Celem wprowadzenia systemu była poprawa 
płynności obsługi chorych oraz podniesienie jakości 
oferowanej opieki medycznej. 

Przygotowana aplikacja umożliwiła kontakt lekarza 
z pacjentem, personelem medycznym i niemedycz-
nym, a także komunikację z centrum diagnostycz-
nym, laboratorium, itp. Informatyzacja komunikacji 
pomogła uniknąć wielu błędów, zapewniła oszczęd-
ność czasu pracowników, a także docelową sprawną 
i skuteczną ich ocenę.

W ramach aplikacji możliwe jest także stworzenie 
planu pracy oddziałów i przypisanie odpowiednich 
zadań dla całego personelu. Umożliwia ona również 
monitorowanie realizacji tych zadań oraz komplek-
sową ocenę całości procesu leczenia. 

Cały system pozwala także na porównywanie danych 
uzyskanych w trakcie leczenia. Dzięki temu możliwe 
jest podejmowanie szybszych i trafniejszych decyzji. 

OCENA MOŻLIWOŚCI 
WDROŻENIA W POLSKIEJ 
PRAKTYCE GOSPODARCZEJ 
Biorąc pod uwagę specyfikę polskiego sektora zdro-
wotnego, wdrażanie pełnej informatyzacji podmio-
tów leczniczych będzie coraz popularniejsze. Barierą 
są obecnie kwestie finansowe wielu placówek, a tak-
że zmiany w mentalności pracowników i pacjentów, 
które muszą postępować, aby korzystanie z propo-
nowanych rozwiązań było skuteczne i efektywne. 

Obecność firm technologicznych i IT w na polskim 
rynku zdrowotnym jest z roku na rok coraz większa. 
Konkurują one między sobą oferując coraz bogatszą, 
ciekawszą ofertę informatyzacji placówek medycz-
nych, co jest korzystne bezpośrednio dla szpitali, 
a pośrednio, dla wszystkich pacjentów.
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3. INFRASTRUKTURA
3.1. Model “Hub and spoke” – Healthcare Global 

Enterprises Ltd, Bangalore, Indie (Agata Kruczyk)

O PLACÓWCE
Healthcare Global Enterprises Ltd (HCG) jest prywat-
ną siecią 26 placówek opieki onkologicznej, założoną 
w 1989 roku w południowej Azji (głównie w Indiach). 
Obecnie sieć planuje swoją ekspansję na afrykańskie 
rynki usług medycznych. Siedzibą sieci placówek 
jest Bangalore. HCG co roku przybywa około 35 
000 nowych pacjentów, którym oferowanych jest 
ponad 1 000 stałych łóżek szpitalnych. Codziennie, 
w Healthcare Global Enterprises przeprowadzanych 
jest ponad 800 zabiegów radioterapii, 120 operacji 
onkologicznych i 500 wlewów chemioterapii. Heal-
thcare Global Enterprises zatrudnia około 200 on-
kologów i ponad 400 lekarzy specjalistów, z których 
około 200 jest udziałowcami przedsiębiorstwa. HCG 
przeprowadziło wiele pionierskich w skali państwa 
i kontynentu zabiegów, między innymi: pierwsze 
w Indiach Computer Assisted Tumour Navigation 
Surgery czy usunięcie guza z komory serca za po-
mocą chirurgii cybernetycznej CyberKnife. Przepro-
wadzono tam również pierwszy w Azji przeszczep 
szpiku kostnego bez przetaczania krwi. 

W lipcu 2015 roku HCG złożyło wniosek do hin-
duskiego nadzorcy rynku giełdowego o pierwszą 
ofertę publiczną, w celu wejścia grupy na giełdę 
papierów wartościowych. HCG jest prywatną sie-
cią placówek, jednak 20% jej pacjentów leczonych 
jest nieodpłatnie. 

Pomimo, iż Indie w rankingach oceny poziomu opieki 
zdrowotnej zajmują niskie miejsca, to wiele statystyk 
wskazuje na niewielką różnicę w poziomie leczenia 
w stosunku do Stanów Zjednoczonych: np. przeży-
walność na przestrzeni 5 lat w przypadku nowotwo-
rów piersi (stadia 1-3).

ANALIZA INNOWACYJNEGO 
ROZWIĄZANIA
Pierwszą placówką należącą do HCG był Instytut 
Onkologii w Bangalore. W 2003 spółka zakupiła 
również Instytut Curie w Bangalore. Obserwując 
zapotrzebowanie na terapie onkologiczne w Indiach, 
obrano model biznesowy oparty na dystrybucji ma-
jątku typu „hub-and-spoke”, czyli zgodnie z zasadami 

klastra typu koncentrycznego. 

Klastry typu koncentrycznego polegają na istnieniu 
centralnych, najważniejszych przedsiębiorstw, któ-
re są powiązane sieciami dystrybucji z mniejszymi, 
satelitarnymi oddziałami lub przedsiębiorstwami. 
Ten typ rozwiązania biznesowego często znajduje 
zastosowanie w logistyce. W Indiach, częściowo ze 
względu na ograniczone zasoby oraz bardzo wysokie 
zapotrzebowanie, metoda „hub-and-spoke” znalazła 
szerokie zastosowanie w zarządzaniu placówkami 
ochrony zdrowia.

Jako centrum doskonałości sieci placówek HCG 
wybrano placówkę macierzystą w Bangalore – na-
zywaną „super-hub”. Kolejne ośrodki centralne, tzw. 
„huby”, zlokalizowano w Chennai, Bombaju i Ahme-
dabadzie. Pozostałe placówki, umiejscowione są 
w mniejszych miastach i miasteczkach.

W Bangalore, centrum doskonałości sieci HCG, pra-
cują najlepiej wykwalifikowani specjaliści. Znajduje 
się tam również najdroższy, niezwykle precyzyjny 
i najnowszy sprzęt, m.in. warta 8 milionów dolarów 
technologia chirurgii cybernetycznej CyberKnife. 
Pozostałe „huby” skupiają także wysokiej rangi 
lekarzy specjalistów. Lokowany jest tam również 
nowoczesny sprzęt, taki jak: skanery PET-CT, cy-
klotron, akceleratory liniowe. Ośrodki satelitarne, 
umiejscowione w innych miastach, koncentrują 
się głównie na diagnostyce, rutynowych terapiach 
i opiece pooperacyjnej. W przeciwieństwie do wie-
lu zamiejscowych oddziałów europejskich, bądź 
amerykańskich placówek medycznych, ośrodki 
satelitarne HCG nie są miniaturami placówek – 
,,hubów”. Pełnią one zupełnie inną funkcję – mają 
stanowić pewien punkt w procesie leczenia pacjen-
ta onkologicznego. W konsekwencji nie ma potrze-
by dublowania dużej części najdroższego sprzętu, 
gdyż chorzy wymagający opieki taką aparaturą 
oddelegowywani są do centralnych placówek. HCG 
współpracuje z wybitnymi, na szczeblu lokalnym, 
specjalistami i placówkami medycznymi na zasadzie 
partnerstwa – w większości ośrodków satelitarnych 
HCG ma ponad połowę udziałów. 

Istotną rolę w funkcjonowaniu sieci placówek opar-
tych na klastrze typu koncentrycznego jest zasto-
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sowanie telemedycyny. Umożliwia ona konsultacje 
ze specjalistami znajdującymi się w większych mia-
stach, przedstawianie wyników badań i obrazowa-
nie medyczne na odległość, dzięki czemu pacjent 
nie musi w danym etapie terapii podróżować do 
placówki centralnej. 

Warto również nadmienić, że metoda zarządzania 
zasobami „hub-and-spoke” przekłada się nie tylko 
na składniki materialne sieci placówek. Również dys-
ponowanie zasobami ludzkimi wykazuje przejawy 
zastosowania tego sposobu zarządzania. Najbardziej 
wyspecjalizowana kadra, tj. ta, która z punktu wi-
dzenia przedsiębiorstwa przynosi najwięcej korzyści 
finansowych i wynikowych, powinna zajmować się 
tym, na czym zna się najlepiej – tj. leczeniem. Dla-
tego też istotne jest, żeby wokół najwybitniejszych 
lekarzy specjalistów, których można metaforycznie 
potraktować jako „huby” personelu, powstało od-
powiednie zaplecze mniej wyspecjalizowanych i do-
świadczonych lekarzy, pielęgniarzy, paramedyków 
i osób zajmujących się kwestiami administracyjnymi. 

Dysponowanie zasobami sieci placówek w metodzie 
hub-and-spoke przynosi znaczące korzyści pacjen-
tom. Przede wszystkim należy zwrócić tutaj uwagę 
na zmniejszenie odległości, jaką muszą wraz z ro-
dziną pokonać do miejsca uzyskania świadczenia. 
Odległe położenie placówki jest często nie tylko 
barierą kosztową, ale też czasową i psychologiczną. 
Gwarancja pobytu przez większość okresu terapii, 
w przypadku terapii nowotworowych nierzadko 
długiej, w pobliżu domu, może stanowić zachętę do 
tego, by poddać się leczeniu. 

Sposób umiejscowienia sieci placówek umożliwia 
lekarzom rozwój kariery poprzez umożliwienie 
awansu do ośrodków centralnych wraz z podwyż-
szaniem swoich kwalifikacji. Ze względu na efekt 
skali oraz istnienie „super-hubów”, lekarze spe-
cjalizujący się w wąskich dziedzinach medycyny, 
leczeniu przypadków wyjątkowo rzadkich, mają 
możliwość zdobycia doświadczenia przy pracy 
z odpowiednią liczbą pacjentów. 

OCENA MOŻLIWOŚCI 
WDROŻENIA W POLSKIEJ 
PRAKTYCE GOSPODARCZEJ 
Praktyka zarządzania zasobami, zastosowana w przy-
padku sieci placówek Healthcare Global Enterprises 
Ltd w Indiach, jest efektywna w tamtejszych warun-
kach. Rynek placówek medycznych w Polsce istotnie 
różni się od rynku hinduskiego, stąd przedmiotem 
następujących rozważań będzie ocena, w jakim 
stopniu różnice te mogą przyczynić się do możliwo-

ści wprowadzenia opisanych rozwiązań w rodzimej 
praktyce gospodarczej. 

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na wiel-
kość rynku obydwu państw: populacja Indii jest 32 
razy większa niż populacja Polski. Powierzchnia jest 
ponad 10 razy większa, a co za tym idzie: problem 
dojazdów do miejsca otrzymywania świadczenia 
w Indiach jest znacznie istotniejszy.

Drugą cechą charakterystyczną dla rozważanej 
sieci placówek jest wyspecjalizowanie w leczeniu 
konkretnej grupy chorób – nowotworów. Ma to 
szczególne znaczenie, gdyż przy placówkach niewy-
specjalizowanych, oferujących szeroką gamę usług 
medycznych, tego typu podział zasobów byłby mniej 
uzasadniony. Spowodowane byłoby to między inny-
mi faktem, iż terapia schorzeń ogólnych przebiega 
często dynamiczniej, a więc trudniej jest ją zaplano-
wać tak, aby w długim przedziale czasowym leczenia 
optymalizować korzystanie z zasobów placówki. 

Porównując dane statystyczne dotyczące odsetka 
osób, które co roku dowiadują się o swojej choro-
bie nowotworowej, można wysunąć wniosek, że 
pomimo mniejszych rozmiarów populacji, Polska ma 
stosunkowo istotny rynek potencjalnych pacjentów 
nowotworowych. Rokrocznie, ponad dwa razy wię-
cej osób w Polsce niż w Indiach dowiaduje się, że 
choruje na raka. 

Oceniając możliwość wdrożenia niniejszej praktyki 
w Polsce, warto podkreślić obecną już tendencję 
do specjalizacji placówek medycznych na rodzi-
mym rynku. Przykładem może być m.in. Centrum 
Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, 
które posiada poza swoimi placówkami w War-
szawie na ul. Wawelskiej i ul. Roentgena, oddziały 
w Gliwicach i Krakowie. 

Zaletą wdrożenia metody zarządzania opartej na 
modelu „hub-and-spoke” dla polskich placówek 
wąsko-specjalistycznych, byłaby możliwość efek-
tywniejszego wykorzystywania ich zasobów. Prze-
niesienie miejsca świadczenia najprostszych usług 
medycznych bliżej pacjentów, mogłoby znacząco 
odciążyć placówki wysokospecjalistyczne, w których 
czas oczekiwania istotnie by się skrócił. Jednocze-
śnie, utrzymanie powiązań właściwych sieciom, 
pomiędzy placówkami satelitarnymi, a ośrodkami 
głównymi, umożliwiłoby utrzymanie wysokiej jako-
ści usług i wdrażania jednolitych standardów obsługi 
pacjenta, a także efektywny i przejrzysty audyt funk-
cjonowania tychże placówek. 
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4. ZARZĄDZANIE PERSONELEM
4.1. Lekarz-lider – Brigham and Women’s Hospital – 

Boston, MA, USA (Agata Kruczyk)

O PLACÓWCE
Brigham and Women’s Hospital jest szpitalem o pro-
filu ogólnym w Bostonie, Massachusetts w Stanach 
Zjednoczonych, założonym w 1980 roku. Powstał 
on w wyniku fuzji trzech wybitnych placówek: Peter 
Bent Brigham Hospital, the Robert Breck Brigham 
Hospital oraz the Boston Hospital for Women. 
W najnowszym rankingu najlepszych placówek me-
dycznych w Stanach Zjednoczonych, U.S. News and 
World Report, uplasował się na 6 miejscu. Szpital 
posiada 779 łóżek. Od około połowy roku 2014 
do połowy roku 2015, odnotowano 45352 przyję-
cia pacjentów, wykonano ponad 18500 zabiegów 
w formie stacjonarnej i ponad 13000 zabiegów 
w formie niestacjonarnej. Ponadto placówka ta 
posiada szpitalny oddział ratunkowy, do którego 
zgłosiło się w ciągu roku ponad 62 tysiące osób. 
Szpital zatrudnia 15000 pracowników, z czego 
3000 to lekarze, 1000 – pracownicy naukowi, 
a 3300 –pielęgniarki. 

Analizowany podmiot leczniczy otrzymuje wyróżnie-
nia za świadczenia oferowane w ramach onkologii, 
kardiologii, chirurgii kardiologicznej, diabetologii, en-
dokrynologii, geriatrii, nefrologii, neurologii, neuro-
chirurgii, ortopedii, pulmonologii, reumatologii oraz 
ginekologii. Jest placówką przyjmującą najwięcej 
porodów w Nowej Anglii – ich liczba to ok. 8 000 
rocznie, a na Neonatologicznym Oddziale Inten-
sywnej Terapii rokrocznie leczonych jest ok. 1 800 
noworodków. 

Brigham and Women’s Hospital jest szpitalem aka-
demickim działającym przy Harvard Medical School. 
Oferuje 1100 miejsc w ramach 140 najbardziej po-
żądanych na świecie programów praktyk. Instytut 
Badawczy przy placówce jest jednym z najbardziej 
liczących się na świecie instytucji prowadzących 
badania z zakresu nauk biomedycznych. Jako drugi 
beneficjent grantów Narodowego Instytutu Zdrowia 
Stanów Zjednoczonych, opiewających na kwotę 640 
milionów dolarów, prowadzi nie tylko pionierskie ba-
dania kliniczne, lecz także badania translacyjne i po-
pulacyjne. Do najsłynniejszych wydanych raportów 
zalicza się „Nurses’ Health Study”, „Physicians Health 
Studies” i „Women’s Health Initiative”.

ANALIZA INNOWACYJNEGO 
ROZWIĄZANIA
Innowacyjną praktyką zarządzania w Brigham and 
Women’s Hospital jest unikatowy system rozwoju 
umiejętności miękkich wśród personelu placówki. 
W ramach realizacji programu szczególny nacisk 
kładziony jest na umiejętności przywódcze (leader-
ship skills) które, jak twierdzi placówka, są niezwykle 
istotne z punktu widzenia jej prawidłowego funkcjo-
nowania. 

Dostrzegając specyfikę kształcenia osób dorosłych, 
wysiłki włożone w szkolenie pracowników nie mogą 
być jednorazowe – nauka musi być odświeżana 
i wzmacniana. Jak wynika z doświadczenia bostoń-
skiego szpitala, najlepiej sprawdzają się programy 
kształcenia przywództwa, które: 

 ▪ dostarczają podstawowe narzędzia 
przywódcze, 

 ▪ identyfikują możliwości praktycznego 
wykorzystania umiejętności liderskich 
i wspierają uczestników w podejmowaniu 
tychże działań,

 ▪ rozliczają liderów z efektów wdrażanych 
działań przywódczych,

 ▪ poprzez nawiązywanie kontaktów (tzw. „social 
networking”), podkreślają doniosłość bycia 
liderem;

Programy organizowane przez placówkę wyróż-
niają się tym, że wiele z nich skierowanych jest 
do kadry lekarskiej, a nie administracyjnej czy 
menedżerskiej. Ilustrując prezentowany stosunek 
szpitala do sposobu kształcenia personelu, w tym 
m.in. kadry medycznej, poniżej przedstawiono 
przykłady wdrożonych projektów:

1. Brigham Leadership Program

Od 2007 roku prowadzony jest projekt szkolenio-
wy Brigham Leadership Program, realizowany we 
współpracy z Harvard School of Business. Skierowa-
no go do wszystkich pracowników placówki, ale 90% 
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biorących w nim udział to lekarze. Aby zakwalifiko-
wać się do programu należy wziąć udział w rekru-
tacji, w ramach której przyjmowanych jest ok. 60% 
chętnych. Do 2014 roku projekt doczekał się 285 
absolwentów. 

Brigham Leadership Program rozłożony jest na 10 
miesięcy i składa się z 4 modułów trzydniowych i 4 
sesji wieczorowych. Zajęcia podzielone są na wy-
kłady dla ogółu alumnów oraz konwersatoria, które 
prowadzone są w mniejszych grupach. Metoda dy-
daktyczna stosowana przez prowadzących szkolenie 
opiera się przede wszystkich na analizie studiów 
przypadków. Kurs ten obejmuje podstawowe, nie-
zbędne tematy dotyczące zarządzania i przywódz-
twa, m.in. zarządzanie strategiczne, efektywność 
operacyjna, podstawy finansów, administracja, 
umiejętności pracy zespołowej i osobistego stylu 
przewodniczenia zespołowi. 

Prelegentami są nie tylko specjaliści z zakresu za-
rządzania i biznesu, lecz również kadra zarządzająca 
placówkami medycznymi, która jest w stanie przeka-
zać aktualne wyzwania stojące przed lekarzami-me-
nedżerami. 

Uczestnicy kursu, poza zajęciami teoretycznymi, 
biorą udział w grupowym projekcie, podczas którego 
implementują nabyte umiejętności. Ich zadaniem 
jest rozwiązanie konkretnego, rzeczywistego pro-
blemu, z którym zmierza się Brigham and Women’s 
Hospital. Pracom grupy patronuje członek kadry 
zarządzającej szpitala, z którym uczestnicy projektu 
odbywają konsultuje i, który docelowo zajmuje się 
wdrażaniem wypracowanego rozwiązania w życie. 
Przykładem takiej implementacji była analiza wpro-
wadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej 
w placówce.

Bardzo ciekawie przedstawiają się informacje zwrot-
ne otrzymywane od byłych uczestników kursu. 
Wskazują oni, że motywującym czynnikiem było to, 
iż zajęcia odbywały się poza szpitalem, a metody 
dydaktyczne znacząco różniły się od tych, których 
doświadczali w ramach kształcenia medycznego. Po-
nadto bodźcem stał się fakt, że wreszcie nie musieli 
być w wykładanych dziedzinach ekspertami. Z ankiet 
przeprowadzanych na początku i na końcu programu 
wynika, że uczestnicy zwiększyli swoje kwalifikacje 
menedżerskie o średnio 30%. Również statystyki 
dotyczące profilów absolwentów są optymistyczne: 
20% awansowało w placówce na stanowisko zarzą-
dzające, 23% otrzymało wyższy stopień naukowy 
na Harvard Medical School, a 12% objęło pozycje 
managerskie poza placówką.

2. Clinical Process Improvement 
Leadership Program (CPIP) 

Program ten skierowany jest do lekarzy i innych 
pracowników medycznych, a jego cel to kształcenie 
umiejętności menedżerskich w procesach projek-
towania i poprawy standardów opieki medycznej. 
Filarami programu jest metoda „Lean” (tzw. szczupłe 
zarządzanie), analiza danych i poprawa dynamiki 
pracy zespołu. W ramach kształcenia uczestnicy 
biorą udział nie tylko w zajęciach, lecz podobnie jak 
w poprzednim programie, pracują w grupach imple-
mentując przyswojoną wiedzę do rozwiązywania 
konkretnych problemów. 

Do 2014 roku program doczekał się ponad 90 
absolwentów. Projekty, które opracowały grupy, 
dotyczyły między innymi: poprawy standardów 
leczenia pacjentów z cukrzycą, wdrożenia stan-
dardów leczenia sepsy w okresie noworodkowym, 
poprawy skuteczności wypisu pacjentów neuro-
chirurgicznych hospitalizowanych na oddziałach 
intensywnej terapii. Projekty te są realizowane 
na przestrzeni 4 miesięcy od momentu ich opra-
cowania. Omawiany program stał się bodźcem ak-
tywizującym i samomobilizującym kadrę medycz-
ną – teraz lekarze sami poszukują niedociągnięć 
w procesach zarządzania leczeniem i proponują 
rozwiązania niwelujące owe problemy.

3. Brigham and Women’s Physicians 
Organization Care Redesign 
Incubator Start-up Program (BCRISP)

BCRISP jest programem, który koncentruje się na 
inicjatywach rodzących się w mniejszych jednost-
kach szpitala i na oddziałach. W ramach programu, 
wyróżniający się aktywną postawą lekarze mogą 
liczyć na wsparcie we wdrożeniu własnych pomy-
słów, usprawniających jakość opieki medycznej. 
Pomoc polega na etapowym finansowaniu inicja-
tyw – jest to więc możliwość dla pomysłodawców, 
by wprowadzić autorskie rozwiązanie w praktyce. 
W pierwszym roku funkcjonowania do programu 
BCRISP zgłoszono 42 projekty. 6 finalistów otrzy-
mało finansowanie własnego start-up’u, a w efekcie 
implementacji pomysłów zaobserwowano oszczęd-
ności w kwocie 1,2 mln dolarów. Jeden z finalistów 
zamierza wprowadzić rozwiązanie również na in-
nych oddziałach, co zapewne będzie skutkowało 
kolejnymi oszczędnościami. 
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OCENA MOŻLIWOŚCI 
WDROŻENIA W POLSKIEJ 
PRAKTYCE GOSPODARCZEJ 
W debacie publicznej w Polsce często wskazuje się, 
że kadra medyczna, zwłaszcza lekarze, nie posiadają 
wystarczających kwalifikacji z zakresu zarządzania 
czy umiejętności miękkich. Wydaje się, że koncepcja 
rozwijania zdolności przywódczych i menedżerskich 
wśród kadry medycznej w polskich placówkach, 
mogłaby spotkać się z entuzjazmem. Selektywność 
osób, które dopuszczane są do udziału w progra-
mach mogłaby zrodzić zdrową rywalizację i stymulo-
wać lekarzy, którzy najczęściej dużo szybciej od ad-
ministracji szpitala dostrzegają problemy codziennej 
pracy i źródła ich pochodzenia. 

Dobrym sposobem na skuteczną implementację 
programów przywódczych wśród kadry medycznej 
mogłaby być współpraca z podmiotami sektora pry-
watnego: firmami konsultingowymi, szkoleniowymi 
czy farmaceutycznymi. Największym wyzwaniem 
jest zapewne zmiana mentalności i zwrócenie uwagi 
managerów placówek medycznych na skuteczność 
oddolnych inicjatywy pracowniczych. 

Amerykańskie przykłady pokazują, iż zaangażowa-
nie personelu medycznego w proces zarządzania 
placówką może przynieść wymierne efekty. Po-
wierzenie odpowiedzialności, ale też przekazanie 
części władzy wyróżniającym się lekarzom mogło-
by zmniejszyć dystans, jaki odczuwają szeregowi 
pracownicy w stosunku do kadry menedżerskiej. 
Dystans ten jest szczególny w przypadku relacji 
w sektorze ochrony zdrowia, gdzie lekarze wykonują 
swoją pracę bez bezpośrednich poleceń ze strony 
administracji placówki, musząc jednak stosować się 
do pewnych ram postępowania, które są im przez 
administrację narzucane. Wydaje się, że możliwość 
ich realnego udziału w zarządzaniu szpitalem, może 
niwelować ten dystans, przyczyniając się do skutecz-
niejszego osiągania zakładanych efektów, a także do 
większej identyfikacji pracownika z placówką. Leka-
rze-menedżerowie mogą także sprawniej zarządzać 
codziennymi procesami operacyjnymi i dynamiczny-
mi bezpośrednio reagując na bieżące problemy. 
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5. PROFILAKTYKA 
I PROMOCJA ZDROWIA 

5.1. Zaangażowanie placówki ochrony zdrowia 
w kształtowanie postaw prozdrowotnych 
społeczeństwa – Legacy Salmon Creek Medical 
Center, Vancouver, Kanada (Mariusz Gutowski)

O PLACÓWCE
Legacy Salmon Creek Medical Center to szpital 
funkcjonujący w Vancouver, w stanie Waszyngton, 
w pobliżu zachodniego wybrzeża Stanów Zjedno-
czonych. Jest częścią Legacy Health – jednej z wio-
dących grup medycznych działających na terenie 
pogranicza stanów Oregon i Waszyngton. Jej histo-
ria sięga aż 1875 roku. 

Działalność Legacy Health opiera się na koordyna-
cji systemu, który tworzą należące do niej placówki 
ochrony zdrowia, świadczące szeroki wachlarz usług 
medycznych. Organizacja skupia m.in. szpitale i kli-
niki o ogólnym lub specjalistycznym profilu, centra 
ambulatoryjne oraz ośrodki pediatryczne. Wszystkie 
podmioty działają na zasadach non-profit.

Grupa stara się być odpowiedzialnym uczestnikiem 
życia społecznego. Jest jednym z największych 
pracodawców w regionie Portland – Vancouver, za-
trudnia ponad 10 000 osób. Swoje działania opiera 
na precyzyjnie określonych zasadach postępowania, 
jednolitych dla wszystkich placówek wchodzących 
w jej skład. Dotyczą one:

1. opieki nad pacjentem – któremu zawsze należy 
się wyjątkowy szacunek;

2. sposobu świadczenia usług – potrzeby pacjenta 
i jego rodziny są najważniejsze;

3. zapewniania najwyższej jakości prowadzonych 
działań;

4. wyznaczania wysokich standardów postępowa-
nia;

5. odpowiedzialnego traktowania pracowników;

6. innowacyjnego podejścia do radzenia sobie 
z problemami;

7. dążenia do bycia przykładem najlepszej opieki 
zdrowotnej.

Legacy Salmon Creek Medical Center uważany jest za 
jedną z najnowocześniejszych placówek medycznych 
w Stanach Zjednoczonych. Jej pracownicy regularnie 
przechodzą szkolenia, które mają im pomóc w odkry-
waniu możliwości innowacyjnych rozwiązań informa-
tycznych, sukcesywnie wdrażanych w ośrodku.

Szpital dysponuje bazą 194 łóżek. Świadczy usługi 
w zakresie m.in.: kardiologii i kardiochirurgii, gine-
kologii i położnictwa, ortopedii, pediatrii, onkologii 
(w tym radioterapii). Można w nim wykonać: podsta-
wowe badania diagnostyczne, EKG, prześwietlenia 
promieniami Roentgena, tomografię komputerową, 
rezonans magnetyczny. 

W placówce funkcjonuje jedno z najlepszych tzw. 
centrów udarowych w Stanach Zjednoczonych. 
Lekarze w nim pracujący dyżurują przez całą dobę, 
siedem dni w tygodniu. Ich zadaniem jest odpowied-
nio szybka identyfikacja pacjentów, którym grozi 
udar lub u których zaczął się on dopiero pojawiać. 
Wczesne rozpoznanie schorzenia pozwala zminima-
lizować negatywne skutki zdrowotne oraz znacząco 
skrócić okres rekonwalescencji. 

Chorzy przebywający w Legacy Salmon Creek Medi-
cal Center mogą skorzystać ze wsparcia duchowego 
i psychologicznego. Do ich dyspozycji jest także cie-
szący się wyjątkowo pozytywną opinią ogród.

ANALIZA INNOWACYJNEGO 
ROZWIĄZANIA
Zapoznając się z profilem działalności Legacy Sal-
mon Creek Medical Center uwagę przykuwa bar-
dzo bogata oferta różnego typu szkoleń i działań 
profilaktycznych oraz inicjatyw z zakresu promocji 
zdrowia, kierowanych do niemal każdej grupy 
społecznej. Wśród nich znajdziemy m.in. program 
wsparcia rzucania palenia, a nawet kurs bezpiecz-
nej jazdy samochodem. Można odnieść wrażenie, 
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że władze placówki za sprawą wspomnianych pro-
pozycji prozdrowotnych, starają się urzeczywistnić 
znane hasło, które mówi, że „lepiej jest zapobiegać 
chorobom, niż je leczyć”. 

Szpital jest bardzo zaangażowany społecznie i do-
strzega potrzebę oraz korzyści wynikające z szybkiej 
i sprawnej diagnostyki. Oferuje liczne sprofilowane 
programy badań okresowych dla mężczyzn i kobiet. 
Ponadto panie mogą korzystać z wielu wyspecjali-
zowanych poradni, działających w strukturach pla-
cówki m.in. w zakresie opieki w czasie menopauzy, 
planowania rodziny, a także pełnego zakresu profe-
sjonalnych usług wspierających prowadzenie ciąży.

Jedną z ciekawszych propozycji ośrodka jest specjal-
ny program leczenia zaburzeń snu. W swoich ma-
teriałach informacyjnych, placówka zwraca uwagę, 
iż współczesnej medycynie znanych jest blisko 80 
różnego rodzaju schorzeń dotykających ten niezwy-
kle ważny element życia każdego człowieka. W kom-
pleksowej ofercie zawarto możliwość dokonania do-
kładnych badań diagnostycznych i obserwacji stanu 
zdrowia osoby borykającej się z tymi problemami, 
zaordynowanie odpowiedniej terapii oraz monito-
ring efektów leczenia.

Placówka prowadzi szereg zajęć dotyczących 
zdrowego żywienia i aktywnego stylu życia, m.in. 
programy edukacyjne dla dzieci, budujące ich świa-
domość prozdrowotną, jak również kursy dla bie-
gaczy, w których chętni mogą poznać tajniki odpo-
wiedniej diety oraz prawidłowego treningu. Szpital 
jest także partnerem inicjatywy prowadzonej przez 
całą grupę Legacy Health, która działa na rzecz 
podnoszenia kompetencji trenerów personalnych 
oraz nagradza tych o wyjątkowych zdolnościach 
i bogatym doświadczeniu.

Wśród usług oferowanych przez szpital z Vancouver 
znajdziemy też innowacyjne podejście do prowa-
dzenia rehabilitacji osób z problemami ortopedycz-
nymi. Jej celem jest nie tylko uśmierzenie bólu, ale 
przede wszystkim przywrócenie możliwie najlepszej 
sprawności i zachęcenie do podjęcia aktywności fi-
zycznej. Szpital poza możliwością klasycznych zajęć 
z fizjoterapeutą, daje chorym możliwość skorzysta-
nia z profesjonalnych metod leczenia stosowanych 
w medycynie sportowej. Pacjenci mogą wziąć udział 
w specjalnych programach treningowych, w trakcie 
których stopniowo zwiększane są im obciążenia. 
Uczą się m.in. właściwego korzystania z siłowni oraz 
poznają dyscypliny, takie jak np. chód sportowy, któ-
re mogą mieć pozytywny wpływ na ich stan zdrowia.

OCENA MOŻLIWOŚCI 
WDROŻENIA W POLSKIEJ 
PRAKTYCE GOSPODARCZEJ
Szeroka oferta działań prozdrowotnych, prowadzo-
nych przez całą grupę Legacy Health, to innowacyjne 
podejście do działalności szpitala. Funkcjonowanie 

tego typu placówek ochrony zdrowia kojarzy nam 
się raczej z medycyną naprawczą i reagowaniem na 
poważne schorzenia, nie zaś, jak w tym przypadku, 
na edukacji i promowaniu zdrowego stylu życia. Jed-
nak patrząc w szerszym kontekście – misją każdego 
szpitala jest przede wszystkim dążenie do poprawy 
stanu zdrowia chorych oraz społeczności lokalnej. 
Opisane rozwiązania doskonale się w nią wpisują, 
mimo, iż są dość niecodziennie i wywołują w nas 
pewnego rodzaju zaskoczenie wynikające m.in. ze 
swojej kompleksowości i mnogości.

Obserwując coraz większe zainteresowanie tema-
tem profilaktyki, lub nawet szerzej, całą materią 
zdrowia publicznego zarówno przez polskich poli-
tyków, jak i dziennikarzy, można wysnuć hipotezę, 
iż pomysł wdrożenia podobnych inicjatyw spotkałby 
się z pozytywnym przyjęciem. Decydenci coraz wy-
raźniej dostrzegają problemy z jakimi obecnie bory-
ka się system ochrony zdrowia (np. rosnące koszty 
pośrednie, duża liczba hospitalizacji, coraz większa 
liczba chorych zapadających na choroby cywilizacyj-
ne) oraz zjawiska (np. starzenie się społeczeństwa), 
które w przyszłości będą poważnym wyzwaniem. 

Niewątpliwie jednym ze sposobów poprawy sytuacji 
publicznego sektora zdrowotnego, będzie zwróce-
nie się w kierunku promocji zdrowego stylu życia. 
Aktywność fizyczna oraz odpowiednie odżywianie 
zmniejszają ryzyko pojawiania się wielu chorób, 
a regularne badania diagnostyczne zwiększają 
szansę na wczesne wykrycie poważnych schorzeń 
i szybkie rozpoczęcie terapii. Wszystko to, w dłuż-
szej perspektywie, prowadzi po poprawy sytuacji 
zdrowotnej społeczeństwa, co z kolei przekłada się 
na zmniejszenie kosztów leczenia, w tym tych wyni-
kających z hospitalizacji.

Wdrożenie rozwiązań podobnych do tych, które 
prowadzone są w amerykańskiej placówce może 
się jednak okazać trudne z powodów finansowych. 
Polskie szpitale publiczne borykają się z problema-
mi finansowymi, w tym np. dużym zadłużeniem. 
Nałożenie na ich barki kolejnych zadań, które wiążą 
się z poniesieniem wysokich kosztów, może spara-
liżować funkcjonowanie placówek, poprzez wydre-
nowanie ich budżetów. Z kolei prowadzenie tego 
typu inicjatyw przez podmioty prywatne, łączyłoby 
się zapewne z koniecznością zapłacenia wysokich 
cen przez pacjentów/klientów co nie pozwoliłoby 
osiągnąć odpowiedniego efektu skali. Potencjalną 
trudnością w implementacji tego innowacyjnego 
podejścia do kształtowania oferty usług świadczo-
nych przez szpital, może okazać się także bariera 
psychologiczna. Mimo coraz większej świadomości 
zdrowotnej Polaków oraz znacznie powszechniejszej 
„mody na zdrowie”, powodzenie tego typu przed-
sięwzięcia zależne jest od zainteresowania jakim się 
ono cieszy, a w obecnej sytuacji byłoby ono trudne 
do przewidzenia.
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6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
SPOŁECZNA 
I ZRÓWNOWAŻONY 
ROZWÓJ

6.1. Efektywne zarządzanie odpadami - Inova Fairfax, 
Virginia, USA (Martyna Kosowska)

O PLACÓWCE
Grupa szpitali Inova Fairfax jest siecią placówek typu 
not-for-profit zlokalizowaną w mieście Falls Church, 
w stanie Virginia, w Stanach Zjednoczonych. Ponad 
dwa miliony ludności są objęte opieką przez szpitale 
Inova Fairfax. Początki działalności placówki datuje 
się na rok 1956. Szpitale świadczą pełen zakres usług 
medycznych. W chwili obecnej w skład grupy wcho-
dzi 5 placówek, w których dostępnych jest ponad 1 
700 łóżek oraz zatrudnionych 16 000 pracowników. 
Do grupy należy również szpital urazowy, liczący 
900 łóżek oraz 39 sal operacyjnych oraz jednostki 
intensywnej terapii noworodków, Instytuty Serca 
i Naczyń Inova (IHVI), Inova Translational Medicine 
Institute (ITMI), który koncentruje się na badaniach 
genomiki, Inova Neuroscience Institute and Inova 
Szpital Dziecięcy.

Grupa Inova Fairfax została wielokrotnie wyróżnio-
na na arenie międzynarodowej za doskonały poziom 
świadczonych usług oraz za innowacyjne rozwiąza-
nia w sektorze ochrony zdrowia. 

ANALIZA INNOWACYJNEGO 
ROZWIĄZANIA
W roku 2007 grupa Inova Fairfax rozpoczęła sze-
reg zmian mających na celu, w długoterminowej 
perspektywie, zmniejszenie negatywnego wpływu 
działalności sektora ochrony zdrowia na otaczające 
je środowisko, a co za tym idzie poprawę jakości 
życia pacjentów. Powołana została „eko grupa” 
oraz komisja do spraw ochrony środowiska, które 
poprzez swoje działania umożliwiły zmianę kultury 
organizacyjnej całej grupy podmiotów leczniczych. 

Kolejnym krokiem była implementacja nowych prak-
tyk skupiających się zarządzaniu odpadami oraz ich 
odpowiednią segregacją. Te działania sprawiły, że 
w roku 2010 zmniejszono ilość odpadów o 45 ton, 
co przyniosło oszczędności w wysokości 200 000 
USD oraz jeszcze większe benefity środowiskowe.

Według grupy nowa strategia zarządzania odpada-
mi może być podzielona na kilka głównych założeń. 
Zalicza się do nich recykling oraz zmniejszenie ilości 
odpadów medycznych. Działania, które zostały pod-
jęte w celu spełnienia powyższych założeń polegały 
między innymi na:

 ▪ ponownym i alternatywnym wykorzystaniu 
odpadów, m.in. papierów i opakowań 

 ▪ rozwoju programu zajmującego się darowizną 
produktów wykorzystywanych w szpitalach. 
Grupa Inova Fairfax przekazuje rocznie 
ponad 75 ton sprzętu medycznego, wyrobów 
medycznych oraz wyposażenia szpitali na rzecz 
placówek znajdujących się w gorszej sytuacji 
materialnej. 

 ▪ recyklingu oraz przerabianiu wyrobów 
medycznych jednorazowego użytku. 
Wprowadzenie tych działań przyczyniło się do 
zredukowania rocznie ilości odpadów o około 
9 ton. Poza korzyścią ekologiczną, dodatkowo 
spadły koszty zarządzania odpadami.



OCENA MOŻLIWOŚCI 
WDROŻENIA W POLSKIEJ 
PRAKTYCE GOSPODARCZEJ 
Wdrożenie nowego sposobu zarządzania odpa-
dami w szpitalu, jest szansą na obniżenie kosztów 
w długoterminowej perspektywie. Analiza sposobu 
zarządzania odpadami daje możliwość oceny jego 
procedur, na które składają się utylizacja i recykling 
pod względem efektywności i wskazuje potrzebne 
do wprowadzenia zmiany. To oznacza lepsze gospo-
darowanie zasobami, co jest jednoznaczne optyma-
lizacją kosztów placówki. Jasno określone procedury 
mają wpływ na lepsze funkcjonowanie szpitala oraz 
umożliwiają kontrolę wydatków. 

Zagrożenie, związane z nowym sposobem zarządza-
nia odpadami, to przede wszystkim zbyt długi czas 
oczekiwania na korzystne efekty finansowe, co może 
oznaczać brak determinacji i przekonania do wstęp-
nej inwestycji w taki projekt. Barierę może stanowić 
również brak odpowiedniej infrastruktury oraz usłu-
godawców, którzy umożliwiliby przeprowadzenie 
koniecznych działań. Istotną kwestią jest nastawienie 
polskich szpitali na ekologię. Większość placówek nie 
posiada odpowiednich zasobów, aby poświęcić czas 
personelu oraz finanse, w celu dokonania analizy oraz 
opracowania odpowiedniego projektu. Polskie szpita-
le borykają się z wieloma problemami bezpośrednio 
dotyczącymi zdrowia i dobra pacjentów, więc zarzą-
dzanie odpadami wydaje się być mało istotne i zachę-
cające do podjęcia inwestycji. Myślenie ekologiczne 
ma jednak szansę sprawdzić się w przypadku prywat-
nego sektora ochrony zdrowia, gdzie stanowić może 
dodatkowy element działań CSR (ang. społeczna od-
powiedzialność biznesu). Prywatny sektor może być 
swego rodzaju prekursorem dobrych zmian, dzięki 
którym mogłyby zostać wypracowane pewne modele 
oraz rozwiązania, docelowo przejęte przez cały sektor 
ochrony zdrowia w Polsce. 

28





PODSUMOWANIE



31

W ramach niniejszego raportu przeanalizowane 
zostały innowacyjne rozwiązania placówek medycz-
nych z różnych zakątków świata. Spośród nich, doko-
nano subiektywnego wyboru dziewięciu ośrodków, 
w których wdrożono najbardziej unikatowe projekty 
organizacyjne. To co łączy wszystkie przedstawione 
praktyki, to ich innowacyjność, pewnego rodzaju 
wyjście poza standardy. Różnice natomiast wynikają 
z faktu, iż w procesie ich kształtowania pojawiały 
się całkowicie różne czynniki decyzyjne, które sta-
nowiły przede wszystkim odpowiedź na konkretne 
potrzeby społeczności.

Uwarunkowania prawne, epidemiologiczne i geo-
graficzne funkcjonowania analizowanych placówek 
medycznych niejednokrotnie znacząco odbiegają od 
polskiej rzeczywistości. Niemniej jesteśmy zdania, 
że nowoczesne praktyki zarządzania, które wdrożyły 
analizowane ośrodki, mogą zostać zaimplementowa-
ne w Polsce, a tym samym powinny zostać uwzględ-
nione w procesie planowania strategii szpitali, w per-
spektywie roku 2025.

Zarządzanie szpitalem w 2025 r., powinno, w na-
szej ocenie, być przede wszystkim zrównoważone, 
uwzględniające zarówno cele krótkoterminowo 
poprawiające jakość usług, jak i długoterminowe, 
pozwalające na stabilny rozwój placówki.

Raport przedstawia Państwu innowacyjne rozwiąza-
nia, które mogą stanowić źródło inspiracji dla pol-
skich podmiotów leczniczych w zakresie:

1. KOMUNIKACJI Z PACJENTEM: 
 ▫ zintegrowany kontakt z otoczeniem 
regionalnym dzięki tzw. nowym mediom 
(Children’s Medical Center (USA))

2. INFORMATYZACJI:
 ▫ Szpitalny System Informacji, który znacząco 
skraca czas opieki nad pacjentem (Kalinga 
Hospital Limited (Indie))

 ▫ aplikacje mobilne umożliwiające sprawniejszy 
kontakt personelu z pacjentem (Ottawa 
Hospital (Kanada)

 ▫ wideoczaty umożliwiające kontakt personelu 
medyczego z salami chorych (Humber River 
Regional (Kanada))

3. INFRASTRUKTURY:
 ▫ klastrowy system organizacji placówek 
sieciowych pozwalający na koordynację 
wszystkich działań diagnostycznych (Healthcare 
Global Enterprise (Indie))

4. ZARZĄDZANIA PERSONELEM
 ▫ zintegrowany system szkoleń z zakresu 
umiejętności miękkich dla personelu szpitalnego 
(Birmingham and Women’s Hospital (USA))

5. PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA:
 ▫ zintegrowany program profilaktycznych badań 
diagnostycznych oraz działań promujących 
zdrowie, zgodnie z zasadą „lepiej zapobiegać niż 
leczyć” (Legacy Salmon Creek (USA))

6. ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ:
 ▫ program efektywnego zarządzania odpadami 
redukującego w znacznym stopniu 
zanieczyszczenia szpitalne (Inova Fairfax (USA)) 

 ▫ zastosowanie rozwiązań architektonicznych 
oraz cyfrowych w celu dostosowania szpitala 
do wymogów budynku użyteczności publicznej, 
będącego integralną częścią struktury miejskiej 

Czy istnieje szpital idealny? Szpital, w którym nie wy-
stępują problemy, nieporozumienia, funkcjonowania 
którego już w żaden sposób nie można poprawić? 
Z całą pewnością nie, dlatego też mamy nadzieję, 
że zaprezentowane przez nas rozwiązania posłużą 
jako inspiracja do wypracowywania wizji placówki 
medycznej funkcjonującej w Polsce w 2025 r.
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