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Outsourcing to jeden ze sposobów unowocześnienia firmy, pozwala jej zredukować koszty i skupić się na głównym nurcie działania. Gwarancją zysków są jednak dobrze skalkulowane ceny i właściwie przeprowadzony przetarg.

Zmiany, jakie zasz³y w systemie finansowania placówek
opieki zdrowotnej po wprowadzeniu ubezpieczeñ zdrowotnych zmusi³y nas do poszukiwania nowych rozwi¹zañ.
Przede wszystkim konieczne sta³o siê znalezienie sposobów, które pozwol¹ zahamowaæ, a jeœli to mo¿liwe,
zmniejszyæ koszty, jednoczeœnie zapewniaj¹c odpowiedni¹

jakoœæ œwiadczonych us³ug – mówi Ewa ¯ydowicz-Mucha,
dyrektor Szpitala Bielañskiego w Warszawie. Szpital ten,
jako jeden z pierwszych skorzysta³ z mo¿liwoœci sprzedania
zewnêtrznym firmom niektórych dot¹d wykonywanych
us³ug. – Poza nasz¹ dzia³alnoœci¹ znalaz³y siê us³ugi laboratoryjne i diagnostyczne – dodaje dyrektor szpitala.
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To nie nasz wynalazek
Pocz¹tki outsourcingu siêgaj¹ lat 70., kiedy to pojawi³ siê w Stanach Zjednoczonych. Wówczas korzysta³y z niego nieliczne firmy. Kiedy jednak okaza³o siê,
¿e przedsiêbiorstwo dziel¹c siê prac¹ w konsekwencji
zyskuje, coraz wiêcej firm zainteresowa³o siê takim
rozwi¹zaniem swoich problemów. Obecnie ok. 90
proc. przedsiêbiorstw w krajach zachodnich zleca na
zewn¹trz co najmniej jeden z elementów dzia³alnoœci.
Najczêœciej s¹ to us³ugi informatyczne, zarz¹dzanie
zasobami ludzkimi, marketing i sprzeda¿, czy us³ugi finansowe. Kiedy wiêc dyrektorem Szpitala Bielañskiego zosta³ senator Marek Balicki i wysz³o na jaw, ¿e
trzeba niemal natychmiast rozwi¹zaæ w szpitalu problem diagnostyki obrazowej, senator Balicki od razu
pomyœla³ o us³ugach outsourcingowych. Szpital nie
mia³ mammografu, a tomograf komputerowy by³ tak
wyeksploatowany, ¿e aby zdiagnozowaæ pacjentów,
konieczne sta³o siê wo¿enie ich do innych placówek.
Koszty zaczê³y rosn¹æ; powtarzanie badañ w celu uzyskania poprawnego wyniku, op³aty za transport pacjentów na badania, wreszcie koniecznoœæ zainwestowania w nowy sprzêt. Na takie wydatki nie by³o szpitala staæ. Wówczas uznano, ¿e najwy¿sza pora rozwi¹zaæ ten problem przy pomocy firmy zewnêtrznej, która
pracuj¹c na bazie szpitala, bêdzie wykonywaæ zlecone
przez niego badania diagnostyczne.
Diagnostyka by³a pierwsza
Doprowadzono do otwarcia (w paŸdzierniku 2000 r.)
pracowni tomografii komputerowej. Nastêpna by³a
pracownia mammograficzna i ultrasonograficzna,
a na koñcu rezonans magnetyczny. W³aœcicielem pracowni diagnostyki obrazowej zosta³a Klinika St. Paulo,
Niepubliczny Zak³ad Opieki Diagnostycznej Diagnostyka. Dziêki temu mo¿liwe sta³o siê wprowadzenie

”

profilaktyki raka sutka. Szpital uzyska³ œrodki na badania przesiewowe z programów ministerialnych, a pacjenci mogli korzystaæ z mammografu zakupionego
przez firmê outsourcingow¹. Obecnie w pracowni diagnostyki obrazowej dziennie diagnozuje siê ok.
150–200 pacjentów, z tego ok. 80 proc. stanowi¹ pacjenci szpitala. Reszta to osoby korzystaj¹ce z diagnostycznych badañ na podstawie skierowania z innej
placówki lub po prostu prywatnie.
Laboratorium z prawdziwego zdarzenia
Kiedy okaza³o siê, ¿e diagnostyka funkcjonuje bez
zarzutów, a przy okazji pozwala szpitalowi na oszczêdnoœci, placówka zdecydowa³a siê sprzedaæ na zewn¹trz diagnostykê laboratoryjn¹. W 2001 roku,
w wyniku przetargu w³aœcicielem laboratorium zosta³a
Nova Medical. Obecnie w laboratorium s¹ wykonywane 3 rodzaje badañ. Badania superszybkie, które
musz¹ byæ zrobione najdalej w 1,5 godz., typowe badania cito, gdzie wyniki dostarczane s¹ w ci¹gu
2 godz. i badania rutynowe, które mog¹ byæ wykonane w czasie nie d³u¿szym ni¿ 8 godz. Analiza laboratoryjna obejmuje chemiê krwi, morfologiê, immunodiagnostykê, mikrobiologiê, a tak¿e markery nowotworowe. Miesiêcznie wykonuje siê tutaj ok. 40–50
tys. badañ. Pacjenci szpitalni stanowi¹ 80–85 proc.
diagnozowanych w laboratorium osób.
Outsourcing gwarantuje zyski
Sprzeda¿ pewnych rodzajów us³ug na zewn¹trz nie
tylko okaza³a siê strza³em w dziesi¹tkê, ale przynios³a
konkretne korzyœci finansowe. Okaza³o siê, ¿e nasz
szpital w ci¹gu tylko jednego 2002 roku potrafi³ obni¿yæ koszt badañ laboratoryjnych prawie o 19 proc.
W ubieg³ym roku oszczêdnoœæ, w stosunku do 2001

Około 90 proc. placówek medycznych w krajach zachodnich zleca
na zewnątrz co najmniej jeden z elementów swojej działalności
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Przygotowując się do outsourcingu koniecznie trzeba pamiętać,
że złe przygotowanie konkursu może rozłożyć szpital

roku, kiedy to laboratorium prowadzi³ jeszcze Szpital
Bielañski w ramach w³asnej dzia³alnoœci, wynosi³a 15
proc. To bardzo du¿o, jeœli siê weŸmie pod uwagê fakt,
¿e w tym czasie dosz³o mnóstwo bardzo drogich badañ, zlecanych przez nowo powsta³e oddzia³y szpitalne: kardiologiczny, neurologiczny i neurochirurgiczny.
Jeszcze wiêksze oszczêdnoœci zrobiliœmy w pierwszym
pó³roczu ubieg³ego roku na badaniach rentgenowskich. Uda³o nam siê obni¿yæ ich koszt o 27 proc. –
t³umaczy dyr. Ewa ¯ydowska-Mucha.
Takie obni¿enie kosztów nie by³oby mo¿liwe, gdyby
laboratorium by³o czêœci¹ szpitala. Na cenê zabiegu,
oprócz wymienionych czynników, sk³ada siê równie¿
koszt odczynników. Im wiêcej badañ robi laboratorium, tym jednostkowy koszt odczynników jest ni¿szy.
Warto te¿ zwróciæ uwagê, ¿e firma, która wygrywa
przetarg zobowi¹zuje siê wyremontowaæ pomieszczenia szpitala, które wydzier¿awia na w³asne us³ugi, ponosi koszty zakupu sprzêtu i jego konserwacji. Aby zapewniæ pacjentom us³ugi na najwy¿szym poziomie firma outsourcingowa stale podnosi te¿ jakoœæ swoich
us³ug. Dla przyk³adu, firma prowadz¹ca dla nas laboratorium, Nova Medical obecnie stara siê o certyfikat
jakoœci – mówi dyrektor szpitala.
Liczy siê te¿ edukacja
Dziêki outsourcingowi szpital mo¿e skupiæ ca³¹
energiê na podstawowej dzia³alnoœci. Zaj¹æ siê leczeniem, rozwijaniem oddzia³ów, œwiadczeniem us³ug
oraz zdobywaniem œrodków. Outsourcing pozwala te¿
edukowaæ lekarzy. Zmusza ich do kalkulowania kosztów. Lekarze musz¹ dok³adnie wiedzieæ, ile dane badanie kosztuje w trybie superpilnym, pilnym i normalnym. Teraz ordynator ka¿dego oddzia³u jest zobowi¹zany do kontrolowania liczby badañ, jakie s¹ zlecane
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z jego oddzia³u. Wszystkie badania wracaj¹ do niego
i wówczas sprawdza on, czy u konkretnego pacjenta
wykonanie danych badañ by³o konieczne. Skoñczy³y
siê te¿ tzw. pakiety szpitalne, czyli badania, które obowi¹zkowo wykonywano u ka¿dego pacjenta trafiaj¹cego do szpitala. Teraz lekarz zleca tylko te badania,
które w danym momencie s¹ potrzebne, ¿eby zdiagnozowaæ pacjenta czy rozpocz¹æ leczenie. A wszystko dlatego, ¿e pacjenci s¹ pod kontrol¹, nie ma przypadkowych ludzi, którzy maj¹ wykonywane badania
i nie s¹ zarejestrowani w szpitalu, jak to mia³o miejsce
jeszcze kilka lat temu.
Próbujemy sprzedaæ wiêcej
W tym roku planujemy rozszerzyæ zakres us³ug
sprzedawanych na zewn¹trz. W³aœnie przygotowujemy
konkursy na obs³ugê techniczn¹ szpitala. Poszukujemy
firmy-partnera, która zatrudnia elektryków, hydraulików i tzw. z³ote r¹czki. Wyliczyliœmy, ¿e bardziej siê
op³aca wypuszczenie tej us³ugi na zewn¹trz ni¿ zatrudnianie konkretnych fachowców – mówi dyrektor szpitala. – Do tej pory posi³kowaliœmy siê te¿ firmami z zewn¹trz przy organizowaniu firm porz¹dkowych i odpowiedzialnych za kuchniê szpitaln¹. Niestety, ten rodzaj
dzia³alnoœci nie zda³ jednak egzaminu. Przygotowuj¹c
siê do outsourcingu koniecznie trzeba pamiêtaæ, ¿e z³e
przygotowanie konkursu mo¿e roz³o¿yæ szpital. Nam
te¿ to siê zdarzy³o. Wkrótce po wprowadzeniu outsourcingu wydatki szpitalne na badania wzros³y. Koszt jednego badania by³ ni¿szy, ale ich liczba by³a o wiele
wiêksza. W rezultacie wydawaliœmy wiêcej. Dlatego
planuj¹c wypuszczanie us³ug na zewn¹trz trzeba byæ
bardzo ostro¿nym i przede wszystkim bardzo dok³adnie zaplanowaæ przetarg – ostrzega dyrektor szpitala.
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