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Streszczenie

Publikacja zawiera analizę możliwości zastosowania zrównoważonej karty (ZKW) wyników 
w podmiotach leczniczych w zakresie dostosowania mierników do realiów funkcjonowania 
ochrony zdrowia. Rozważania odnoszące się do poszczególnych obszarów funkcjonowania 
dotyczą pożądanych informacji, które mogłyby odgrywać istotną rolę w sprawnym funkcjo
nowaniu szpitala, zwłaszcza pod względem efektywności procesu leczniczego i faktycznej 
wartości dostarczanej pacjentowi (Value Based Care). Analiza wybranych obszarów badaw
czych ma służyć wyłonieniu przesłanek pozwalających określić, które mierniki niosą za sobą 
wartościową informację na temat funkcjonowania jednostki, a w przypadku których pomiar 
może zaś okazać się zbędny czy nawet wręcz szkodliwy. Rozważania przedstawione w niniej
szym rozdziale dotyczą również pytania o to, czy zrównoważona karta wyników może stać się 
w ogólności optymalnym narzędziem pomiaru efektywności podmiotu leczniczego, a także 
tego, czy dobór poszczególnych mierników, a następnie ich późniejsze wykorzystanie mogą 
być uznane za działania zasadne w przypadku kalkulacji kosztów i efektów.
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Wstęp

Spośród narzędzi, które mogą znaleźć zastosowanie w mierzeniu efektyw
ności funkcjonowania podmiotu leczniczego, można wymienić zrównoważoną 
kartę wyników. Wykorzystanie tak złożonego rozwiązania niesie za sobą duże 
nadzieje na poprawę kondycji finansowej placówki medycznej oraz innych poza
finansowych obszarów jej działalności. Wdrożenie zrównoważonej karty wyników 
w podmiotach leczniczych zostało opisane w publikacjach zarówno krajowych, jak 
i zagranicznych1. Mimo początkowego optymizmu metoda ta nie zdobyła większej 
popularności i trudno znaleźć dziś przynajmniej jeden szpital w Polsce, który by ją 
obecnie stosował. Analizując literaturę przedmiotu, można natknąć się na stwier
dzenia zakładające, że przyczyną niepowodzeń związanych z zastosowaniem ZKW 
jest przede wszystkim postępowanie menedżerów, którzy nie do końca rozumieją 
ideę funkcjonowania karty i w nieprawidłowy sposób realizują wyznaczony sche
mat jej wdrażania2.

Celem niniejszej pracy jest zidentyfikowanie szeregu przyczyn odpowiadających 
za fiasko popularyzacji tego rozwiązania. Obejmuje to w szczególności rozpozna
nie źródeł tej sytuacji w kontekście warunków instytucjonalnych i organizacyjnych 
podmiotów leczniczych w Polsce, a także słabych punktów ZKW. W  rozdziale 
dokonano także krytycznej analizy zastosowania popularnych mierników w poszcze
gólnych perspektywach. Ponadto przedstawiono propozycję ulepszenia narzędzia 
poprzez zastosowanie modyfikacji mierników w poszczególnych perspektywach, 
ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy klienta. Zaprezentowane tu rozwa
żania koncentrowały się przede wszystkim wokół tego, czy zrównoważona karta 
wyników może zostać w ogólności uznana za dobre narzędzie służące do pomiaru 
efektywności pracy szpitala oraz czy dobór poszczególnych mierników i ich póź
niejsze wykorzystanie znajdują realne zastosowanie w kalkulacji kosztów i efektów.

1 W.C. Changa, Performance improvem ent after implem enting the Balanced Scorecard: A large hospi- 
tal's experience in Taiwan, “Total Quality Management and Business Excellence” 2008, vol. 19, issue 11; 
B. Gurd, T. Gao, Lives in the balance: an analysis o f  the balanced scorecard (BSC) in healthcare organizations, 
“International Journal of Productivity and Performance Management” 2008, vol. 57, no. 1; J. Meliones, 
SavingM oney, SavingL ives, Harvard Business Review, Harvard 2000; L.J. Stewart, W.E. Bestor,Apply- 
in g a Balanced Scorecard to Health Care Organizations, “Journal of Corporate Accounting and Finance” 
2000, vol. 11, issue 3; R. Lewandowski, Wykorzystanie Zrównoważonej Karty Wyników w  organizacjach 
ochrony zdrow ia -  studium przypadku, „Współczesne Zarządzanie” 2008, nr 4, s. 84-95.

2 R. Lewandowski, Zrównoważona karta wyników  -  nowa koncepcja, stare paradygm aty, „Prace 
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 421, s. 334.
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Przeanalizowano również nowoczesne podejście do mierzenia efektywności pracy 
podmiotu leczniczego oparte na koncepcji Value B a s ed  Care. Przeprowadzone 
rozważania miały charakter głównie teoretyczny, wobec tego wnioski wynikające 
z niniejszej pracy należy potraktować jako wstępne rozpoznanie, które pozwoli 
wyłonić zagadnienia wymagające dalszej weryfikacji w postaci badania na odpo
wiednio dobranej grupie respondentów.

7.1. Praktyczne aspekty wdrożenia zrównoważonej 
karty wyników

Zrównoważona karta wyników może znajdować zastosowanie w mierzeniu 
efektywności funkcjonowania podmiotu leczniczego. Przemawia za tym wiele 
argumentów. Proces wdrażania ZKW zwraca uwagę zarządu i pracowników szpi
tala na związek między poszczególnymi celami a strategią podmiotu leczniczego 
oraz jednoczy ich wokół wspólnie określonej wizji i misji jednostki. Dzięki wyróż
nieniu poszczególnych perspektyw można w sposób klarowny przedstawić perso
nelowi medycznemu związki przyczynowo-skutkowe w zakresie poszczególnych 
obszarów funkcjonowania i dzięki temu zmotywować pracowników do zaintere
sowania się dotychczas zaniedbywanymi obszarami działalności szpitala, np. nad 
cyklicznym pomiarem satysfakcji pacjenta w perspektywie klienta lub pomiarem 
sprawności obsługi klienta w perspektywie procesów wewnętrznych. Dzięki pro
cesowi wdrażania zrównoważonej karty wyników istnieje szansa na silniejszą kon
centrację na niefinansowych aspektach pracy szpitala, takich jak liczba wdrożonych 
nowoczesnych programów lekowych, wydanych publikacji czy też zrealizowanych 
badań naukowych. Karta umożliwia ponadto rozpoczęcie pomiaru wartości niema
terialnych, które stanowią w zasadzie podstawę funkcjonowania każdego szpitala. 
Z uwagi na to można podjąć się zmierzenia jakości kapitału ludzkiego, zdobytych 
kwalifikacji zawodowych, przebytych dodatkowych szkoleń czy też liczby przepro
wadzonych zabiegów danego typu. Zastosowanie zrównoważonej karty wyników 
w podmiocie leczniczym odznaczałoby się wysokim potencjałem w zakresie wspo
mnianego już pomiaru sprawności procesów wewnętrznych, co mogłoby zostać 
wykorzystane do wdrażania rozmaitych usprawnień i stać się źródłem znacznych 
oszczędności oraz zwiększania jakości leczenia. Szczególną uwagę zwraca wymóg 
cykliczności pomiaru, który umożliwia realizację pomiarów, a dzięki temu wdra
żanie usprawnień odbywa się w sposób ciągły (nie ma charakteru jednorazowego).
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Niestety zaletom wdrożenia karty towarzyszą również poważne problemy, 
na które mogą natknąć się zespoły wdrożeniowe. Przede wszystkim wdrożenie 
zrównoważonej karty wyników jest skomplikowanym procesem, który zaburza 
zastany ład kultury organizacyjnej. Tego typu zmiana jest zazwyczaj długotrwała 
i pracochłonna, jak każde przeobrażenie wywołuje lęk i opór ze strony pracowni
ków, którzy nie wiedzą, czego mają się spodziewać po nowo wdrażanej metodzie 
zarządzania. Uzasadnione są również wątpliwości dotyczące skuteczności wyko
rzystania zrównoważonej karty wyników w określonych warunkach instytucjonal
nych i towarzyszącej im kulturze organizacyjnej. Dotyczy to szczególnie systemu 
kontraktowania świadczeń medycznych, który oparty jest na limitowaniu udzie
lanych świadczeń przez poszczególne podmioty lecznicze. W  takim przypadku 
zasadność zastosowania zrównoważonej karty wyników może zostać zakwestiono
wana przez menedżerów szpitala. Ze względu na brak płatności za nadwykonania 
realizowane ponad limitem ustanowionego kontraktu zwiększanie efektywności 
i przyjmowanie dzięki temu większej liczby pacjentów nie spowoduje poprawy sytu
acji finansowej danego podmiotu leczniczego, a nawet wręcz przeciwnie -  może 
ją pogorszyć. W  związku z tym mogą pojawić się wątpliwości dotyczące istnienia 
realnych pozytywnych związków przyczynowo-skutkowych między poszczegól
nymi perspektywami w modelu zrównoważonej karty wyników.

Z jeszcze innym przykładowym problemem mamy do czynienia w przypadku 
systemu pomiaru wartości niematerialnych. Istnieje uzasadniona wątpliwość odno
sząca się do tego, w jaki sposób poszczególne mierniki, takie jak np. zrealizo
wane badania naukowe, wdrożone innowacje czy nowoczesne programy lekowe, 
przekładają się na rzeczywistą wartość z perspektywy funkcjonowania jednostki. 
Sporna może okazać się przykładowo kwestia oceny jakości zebranych informacji 
oraz tego, czy ich pomiar nie pociągnął za sobą znacznych kosztów z tytułu utra
conych korzyści. Szacowanie wartości w przypadku liczby badań naukowych nie 
dostarcza w zasadzie takich informacji, które mogłyby być przydatne do zarządza
nia jednostką. Pojawiają się wątpliwości dotyczące także pomiaru jakości kapitału 
ludzkiego. Odnosi się to zwłaszcza do trudności towarzyszących rozpoznawaniu 
na podstawie pomiaru rzeczywistych korzyści, jakie przynosi dla szpitala uczest
nictwo jego pracowników w szkoleniach, zrealizowanie przez nich poszczególnych 
kursów czy też nawet zdobycie odpowiednich kwalifikacji zawodowych.

Ponadto proces wdrażania zrównoważonej karty wyników jest bardzo skompli
kowany ze względu na poziom zaawansowania procesów, jakie zachodzą w szpitalu. 
Funkcjonowanie każdego oddziału polega bowiem na podejmowaniu odmiennych
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i zróżnicowanych działań, a leczenie dotyczy bardzo różnorodnych przypadków 
chorobowych z zakresu poszczególnych specjalności medycznych. Co więcej, postę
powanie w leczeniu nawet najczęstszych schorzeń nie jest zazwyczaj wystanda- 
ryzowane na poziomie określonych procedur. Taka sytuacja powoduje trudność 
nawet w prostym mapowaniu procesów, które są realizowane na poszczególnych 
oddziałach, heurystyczna specyfika praktykowania medycyny dodatkowo utrud
nia zaś prowadzenie pomiaru.

7.2. Pomiar w perspektywie klienta

Jakość opieki, realizowanej na poziomie poszczególnych podmiotów leczni
czych, jest uzależniona przede wszystkim od decyzji terapeutycznych zatrudnia
nych w nich lekarzy. Decyzje te (dotyczące m.in. tego, jakie przeprowadzić testy 
diagnostyczne, jakie przepisać leki, jakie operacje chirurgiczne przeprowadzić, 
kiedy wypisać pacjenta) są często uzależnione od sposobu uiszczania należności 
za świadczenia. Każdy sposób kontraktowania płatności za usługi medyczne, który 
nie jest uzależniony od wyników leczenia, stwarza ryzyko, że leczenie nie będzie 
przeprowadzane w sposób skuteczny z punktu widzenia pacjenta jako odbiorcy 
tych świadczeń3.

Wprowadzony obecnie w Polsce system opieki zdrowotnej polega na kontrak
towaniu opłat za konkretną procedurę. W  takiej sytuacji menedżerowie szpitala 
mogą wykazywać skłonność do koncentrowania się na realizacji tych procedur, 
które mogą okazać się najbardziej rentowne dla jednostki, i maksymalnie zwięk
szają ich liczbę. Dzieje się tak często w sytuacji, w której nie ma to żadnego związku 
z jakością świadczeń zdrowotnych oferowanych pacjentowi, w tym również z dłu
goterminowymi efektami leczenia. Bieżące inicjatywy odnoszące się do jakości 
udzielanych świadczeń zdrowotnych skupiają się na poprawie wartości wskaźni
ków, takich jak liczba skarg czy też poziom satysfakcji pacjenta, niż na faktycznych 
wynikach leczenia. Takie postępowanie niekoniecznie musi prowadzić do osiągania 
zamierzonych efektów. Pomiary te nie uwzględniają bowiem wielu składowych, 
takich jak osiągnięty stan zdrowotny (przeżycie, status funkcjonalny, jakość życia),

3 S. Larsson, P. Lawyer, M . Silverstein, From Concept to Reality, P uttin g Value-BasedHealth Care 
into Practice in Sweden ,The Boston Consulting Group, November 2010, s. 3.
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komplikacje długoterminowe, cierpienie podczas otrzymywania pomocy w szpi
talu czy nawet trwałość uzyskanej poprawy zdrowia4.

Bez koncentracji na rzeczywistych efektach leczenia trudno wyłonić najlepsze 
praktyki postępowania klinicznego, skodyfikować, a także zidentyfikować pożą
dane zachowania. Dotyczy to zwłaszcza chorób przewlekłych, w przypadku któ
rych można podjąć odpowiednie działania, które mogłyby okazać się efektywne 
pod względem kosztów nie tylko dla danego podmiotu leczniczego, lecz także 
z perspektywy całego systemu. Niestety takie podejście jest bardzo trudne do 
wdrożenia. Jedną z przyczyn stanowi w tym przypadku brak odpowiedniej infra
struktury, która pozwoliłaby na śledzenie w czasie takich etapów jak proces dia
gnozy i leczenia, postępy w leczeniu i koszty na poziomie pacjenta. Nie sposób 
tego dokonać bez udziału szpitala, który byłby wówczas dostarczycielem takich 
informacji. Ponadto bez dostępu do takiego systemu nie da się zidentyfikować 
zbioru najlepszych, sprawdzonych praktyk i strategii postępowania z pacjentem 
danego typu. Opisany stan rzeczy sprawia, że mamy do czynienia z powszechnym 
zróżnicowaniem postępowania w zakresie takiego samego przypadku klinicznego 
w zależności od placówki, w której jest leczony.

Spośród przyczyn trudności związanych z sukcesywnym wprowadzeniem takich 
standardów można wymienić następujące czynniki:
-  bardzo wiele jednostek chorobowych, które należałoby uwzględnić w ramach 

każdej ze specjalizacji,
-  brak przygotowania odpowiednich ścieżek klinicznych,
-  brak powiązania procesów leczenia z kosztami,
-  brak pomiaru efektów leczenia,
-  brak odpowiednio dostosowanego do zbioru takich informacji systemu 

informatycznego.
Niewątpliwą zaletą wprowadzenia powyższego rozwiązania byłaby natomiast 

możliwość zarówno interpolowania uzyskanych wyników i porównywania efek
tów leczenia z innymi jednostkami, jak i identyfikowania podmiotów leczniczych, 
w przypadku których efekty leczenia pacjentów odbiegają od normy, a także moż
liwość przekazywania wiedzy między szpitalami. Wobec zastosowania znacznie 
bardziej rozwiniętego systemu informatycznego możliwe do wdrożenia byłyby 
odpowiednie algorytmy wspomagające proces leczenia pacjenta i podejmowania

4 M.E. Porter, S. Larsson, T.H. Lee, Standardizing Patient Outcomes M easurement, “The New 
England Journal of Medicine”, February 11, 2016, s. 504.
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decyzji. Dzięki temu codzienna praktyka kliniczna uzyskałaby nieocenione wspar
cie w zakresie koordynacji leczenia pacjenta. Kolejnym krokiem byłoby zaś stwo
rzenie odpowiedniej formy spersonalizowanej medycyny dla każdego pacjenta, 
który korzystałby z usług szpitala.

Realizacja przygotowania nowych mierników dotyczących perspektywy klienta 
koncentrowałaby się na tym, aby pomiar mógł mieć rzeczywisty związek z działal
nością placówki. Zebrane w ten sposób informacje zostałyby zaś wykorzystywane 
w zarządzaniu placówką pod kątem sprawniejszego dostarczenia wysokiej jakości 
usług zdrowotnych, skutkujących poprawą zdrowia pacjenta w długim horyzon
cie czasowym.

Chęć spełnienia powyższych warunków stawia szpital przed koniecznością 
bycia aktywnym uczestnikiem systemu zdrowotnego. W  takiej sytuacji gromadzi 
on informacje z zewnątrz, np. na temat stanu zdrowia wcześniej leczonej grupy 
pacjentów, i dzięki temu dysponuje wiedzą na temat tego, jakie procesy należy zmo
dyfikować oraz jak należy postępować, aby podnieść jakość oferowanych klientowi 
świadczeń zdrowotnych. Niestety trudno oczekiwać, aby w warunkach obecnie 
funkcjonującego systemu ochrony zdrowia tego typu działania znalazły ekono
miczne uzasadnienie. Trudno też stwierdzić na tym etapie, czy byłoby to działanie 
efektywne pod względem kosztów, nawet gdyby przekształcono system płacenia 
za usługi na model uzależniony od efektów leczenia ( Value B a s ed  Care).

7.3. Pomiar w perspektywie finansowej

Nie sposób dbać o efektywność i jakość procesu leczniczego w oderwaniu od 
ekonomicznych warunków funkcjonowania placówki medycznej. Monitorowanie 
wyników finansowych szpitala jest równie ważne, jak kontrola mierników dotyczą
cych innych perspektyw. Można zaliczyć te dane do opisanych przez P.F. Druckera 
informacji fundamentalnych (analiza przepływów pieniężnych, prognozy płynno
ści, standardowe miary)5. W  tej sytuacji należy również wziąć pod uwagę całą spe
cyfiką branży, w której funkcjonuje podmiot leczniczy. Dlatego też ważne jest, aby 
do podstawowej grupy mierników włączyć te, które uwzględniałyby strukturę sys
temu finansowania opieki zdrowotnej w Polsce. Przychodzi spośród nich wymienić 
wartość podpisanego kontraktu z NFZ w każdym z oddziałów szpitalnych oraz

5 P.F. Drucker, M yśli prz ew odn ie, M T Biznes, Łódź 2008, s. 149.
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wartość nieopłaconych nadwykonań. W  ramach perspektywy finansowej nale
żałoby uwzględnić także mierniki finansowej efektywności leczenia pacjentów 
na konkretnych oddziałach: koszt oraz przychód przypadające na jednego pacjenta.

Wartości tych mierników są zazwyczaj na bieżąco monitorowane przez działy 
księgowości szpitali, dlatego włączenie otrzymanych informacji do karty wyników 
nie wiąże się z wysokim dodatkowym kosztem. Inaczej przedstawia się natomiast 
kwestia ich aktualności oraz powiązania z konkretnymi przypadkami chorobo
wymi, a także możliwość wykorzystania tej wiedzy w czasie rzeczywistym na tere
nie szpitala. Na przykład informacja o średnich kosztach hospitalizacji pacjenta 
na danym oddziale wnosi niewiele poza orientacyjną informacją, którą można 
jedynie porównać z wartościami historycznymi. Trudno jednak na podstawie takiej 
informacji wywnioskować, jakie konkretne działania należałoby podjąć, aby obniżyć 
koszt hospitalizacji pacjenta. Biorąc po uwagę to, że na danym oddziale występują 
różne jednostki chorobowe, dopiero powiązanie kosztów z hospitalizacją okre
ślonego typu przypadku klinicznego stworzyłoby większe możliwości w zakresie 
identyfikacji kosztów związanych z grupami pacjentów z danym schorzeniem. 
Wówczas można byłoby podjąć działania zmierzające do obniżenia kosztów hospi
talizacji pacjentów z grup wysokokosztowych. Jeżeli tak skonstruowane mierniki 
zostałyby wystandaryzowane, pojawiłaby się możliwość porównania otrzymanych 
wartości z danymi pochodzącymi od innych podmiotów leczniczych. Powyższy 
przykład ukazuje możliwości, jakie stałyby się dostępne, gdyby mierniki zastoso
wane w perspektywie finansowej były powiązane z pozostałymi perspektywami. 
Należy oczywiście uwzględnić również kwestię złożoności takiego systemu zbiera
nia informacji i ograniczone możliwości interpretowania zgromadzonych danych 
przez personel szpitala.

7.4. Pomiar w perspektywie nauki i rozwoju

Według P.F. Druckera, „najbardziej rzadkim zasobem w każdej organizacji 
są wyszkoleni, odpowiedni ludzie”6. Nie sposób pominąć to stwierdzenie w aspek
cie analizy mierników z perspektywy nauki i rozwoju. Odpowiednio dobrany 
i wyszkolony personel medyczny to absolutnie najważniejszy element funkcjono
wania każdego szpitala w ogóle czy też w przypadku poszczególnych oddziałów.

6 P.F. Drucker, M yśli p rz ew odn ie . .., op.cit., s. 153-155.
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Dobór odpowiednich ludzi, a także właściwe ich zorganizowanie powinny być 
powiązane z adekwatnie opracowanym systemem szkoleń. Z kolei wybór odpo
wiednich mierników, prawidłowo odzwierciedlających obecność kluczowych kom
petencji wśród personelu medycznego, jest zadaniem bardzo trudnym. Dzieje się 
tak przede wszystkim z powodu wysokiego zróżnicowania specjalności medycznych 
na każdym z oddziałów szpitalnych. Na przykład kluczowe umiejętności personelu 
oddziału ortopedycznego będą zupełnie inne niż te, których oczekiwać należy od 
personelu oddziału psychiatrycznego. Określenie zbioru kluczowych kompetencji 
w przypadku każdego z oddziałów może okazać się zatem zbyt trudne dla pod
miotu leczniczego, co stawia realne możliwości ich pomiaru pod znakiem zapyta
nia. Można, co prawda, zdecydować się na wykorzystanie pewnego przybliżenia 
i zastosować mierniki dotyczące liczby szkoleń czy publikacji naukowych, lecz 
informacje tego typu nie tylko nie pozwolą na wyciągnięcie odpowiednich wnio
sków, lecz mogą nawet negatywnie wpływać na postępowanie personelu medycz
nego, który skupi się na działaniach, które nie przełożą się na rzeczywistą poprawę 
jakości leczenia7.

Jeżeli wykorzystane zostałyby natomiast inne mierniki, dotyczące np. wyszko
lenia personelu medycznego w zakresie przeprowadzania odpowiednich zabiegów 
chirurgicznych, to wówczas taka sytuacja może okazać się faktyczną zmianą, dzięki 
której uda się podnieść jakość kapitału ludzkiego w danym podmiocie leczniczym. 
Cały czas otwarte pozostaje jednak pytanie o to, w jaki sposób można sklasyfiko
wać te informacje i na podstawie jakich kryteriów dokonać ich pomiaru.

7.5. Pomiar w perspektywie procesów wewnętrznych

Perspektywa procesów wewnętrznych ma służyć kompleksowemu pomiarowi 
efektywności funkcjonowania procesów w zakresie działania podmiotu leczniczego. 
Może to dotyczyć na przykład sprawności wykonywania określonych procedur 
lub liczby ich modyfikacji, czasu średniego pobytu pacjenta na danym oddziale, 
czasu oczekiwania na przyjęcie do szpitala czy też czasu potrzebnego na otrzy
manie pomocy doraźnej w szpitalnym oddziale ratunkowym. Efektywność tych 
procesów nie tylko rzutuje na wyniki finansowe placówki, lecz przede wszyst
kim także na bezpieczeństwo pacjentów. Nie trzeba długo przeszukiwać zasobów

7 R. Lewandowski, Zrównoważona karta w yników . .., op.cit., s. 339-340.
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internetowych, aby znaleźć przykłady artykułów prasowych, w których zwraca się 
uwagę na to, jak długo trwa proces oczekiwania pacjentów na otrzymanie pomocy 
lekarskiej w trybie ostrym na szpitalnym oddziale ratunkowym8. Trudno mówić 
o jakości procesu leczniczego, gdy czas oczekiwania na opiekę lekarską w przypadku 
zagrożenia życia trwa w skrajnych przypadkach nawet kilkanaście godzin. Kwestie 
pomiaru sprawności funkcjonowania procesów wewnętrznych należałoby trakto
wać jako priorytetowe z uwagi na bezpieczeństwo pacjentów, mierniki odnoszące 
się do procesów wewnętrznych powinny zaś uwzględniać krytyczne punkty, które 
mają rzeczywiste przełożenie na zdrowie i życie pacjenta. Właściwe scharaktery
zowanie sposobu pomiaru czasu realizacji i odpowiedni sposób pomiaru wartości 
w zakresie procesów wewnętrznych umożliwiłby rozpoczęcie rzeczywistego pro
cesu poprawy efektywności funkcjonowania placówki medycznej. Należy również 
zadbać o to, aby sposób pomiaru tych wartości był procesem ciągłym i dotyczył 
każdego oddziału szpitalnego.

Podsumowanie

Analiza pomiaru efektywności pracy szpitala w poszczególnych obszarach jego 
funkcjonowania wskazuje na konieczność redefinicji pojęcia dobrze działającego 
podmiotu leczniczego. W  jaki sposób należy więc definiować sukces finansowy? 
Czy stoi za nim dobrze funkcjonująca placówka, czy też dysponujący unikalnymi 
umiejętnościami personel medyczny, czy też odpowiadają za to świetne efekty 
leczenia -  przede wszystkim długoterminowego? Autor niniejszej pracy skłania 
się ku stwierdzeniu, że przyszłością funkcjonowania podmiotów leczniczych jest 
zwrócenie uwagi przede wszystkim na efekty leczenia, także w perspektywie dłu
goterminowej -  jest to bowiem czynnik decydujący o tym, czy dany podmiot lecz
niczy wykonuje prawidłowo swoją misję, czy też nie.

Takie podejście do kierowania szpitalem wymaga wdrożenia ciągłego monito
ringu wskaźników w kontekście kontrolowania wyników finansowych oraz pozo
stałych obszarów działalności, a także odzwierciedla ścieżkę koniecznych przemian 
w zakresie zarządzania podmiotem leczniczym. Niestety złożoność funkcjonowania

8 A. Górska, Oddziały ratunkowe szpitali. Cierp i czekaj kilka godz in , „Gazeta Krakowska”, 
13.09.2013, artykuł dostępny na stronie: http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/991170, oddzialy-ra- 
tunkowe-szpitali-cierp-i-czekaj-kilka-godzin,id,t.html (10.03.2017).

http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/991170
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powyższych założeń i działania zmierzające do zaprojektowania takiego systemu 
przekraczają możliwości większości szpitali. W iąże się to przede wszystkim z sze
rokim wachlarzem specjalizacji medycznych, które należałoby uwzględnić, mapu
jąc jednocześnie procesy lecznicze, a także z wdrażaniem dedykowanego systemu 
informatycznego.

Na samym końcu warto również ponownie powołać się na słowa P. F. Druckera, 
który zauważa, że „samo dostarczenie danych nie wystarcza, powinny być one tak 
zorganizowane, aby stanowiły wyzwanie dla strategii firmy”. Wówczas stają się one 
„testem dla przyjętych w firmie założeń i poglądów”9. W  tym przypadku to nie 
narzędzia są bowiem najważniejsze, lecz znajdujące się u ich podstaw koncepcje. 
Dlatego też warto prowadzić dalsze badania nad zastosowaniem zrównoważonej 
karty wyników do pomiaru efektywności pracy podmiotu leczniczego, ponieważ 
dzięki temu techniki, które funkcjonowały dotychczas w izolacji od innych roz
wiązań, mogą zostać połączone w jeden zintegrowany system informacyjny.
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