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Informatyzacja = kontrola i redukcja kosztów
Droga do wzrostu konkurencyjnoœci szpitala na rynku us³ug medycznych
Ewa Potocka

Zaostrzaj¹ca siê sytuacja konkurencyjna na rynku us³ug medycznych wymusza prowadzenie rachunku ekonomicznego w
ka¿dym szpitalu. Dla osób zarz¹dzaj¹cych jednostk¹ medyczn¹ jest to wyzwanie, wymuszaj¹ce racjonalne planowanie oraz
kontrolowanie powstaj¹cych kosztów na wszystkich p³aszczyznach dzia³alnoœci szpitala. Rezultatem dzia³ania powinno byæ
ukierunkowanie na redukcjê kosztów sta³ych i zmiennych, ponoszonych przez szpital, a tak¿e d³ugofalowe planowanie.
Maj¹c pe³ne i wiarygodne dane, dostêpne w szybki
sposób oraz poddane odpowiedniej obróbce, mo¿na
prowadziæ precyzyjn¹ ich analizê, a na tej podstawie
produktywnie zarz¹dzaæ kosztami.
Rozpatruj¹c problem zarz¹dzania kosztami, musimy
wzi¹æ pod uwagê sk³adowe tego procesu, wystêpuj¹ce
w postaci zarz¹dzania informacj¹, dokumentacj¹,
œwiadczeniami, lekami, strumieniem pracy oraz czasem.
Mnogoœæ i stopieñ z³o¿onoœci procesu zarz¹dzania wymusza zastosowanie zaawansowanych rozwi¹zañ informatycznych.
Pierwszy etap informatyzacji
Punktem wyjœcia do podjêcia decyzji o informatyzacji
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie by³o przede wszystkim d¹¿enie do poprawy wyników finansowych jednostki oraz sprostanie coraz bardziej restrykcyjnym wymaganiom jakoœciowym. Nasze aspiracje dotyczy³y równie¿
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stworzenia wizerunku szpitala nowoczesnego, w którym
wysoki poziom obs³ugi pacjenta wynika z prawid³owego
zarz¹dzania jednostk¹.
Pierwszym etapem informatyzacji by³o wdro¿enie narzêdzi ewidencji i generowania raportów z realizacji
umów do p³atnika. G³ównymi korzyœciami, które osi¹gnêliœmy na tym etapie, by³o usprawnienie procesu rozliczania oraz znaczna oszczêdnoœæ czasu w tym zakresie.
Dotychczasowo tworzone raporty s¹ obecnie generowane przez system w ci¹gu kilku minut.
Widz¹c pierwsze efekty oraz dalsze potencjalne korzyœci wynikaj¹ce z zastosowania systemu informatycznego, postanowiliœmy stopniowo komputeryzowaæ kolejne
elementy dzia³alnoœci szpitala. Doszliœmy do wniosku, ¿e
nak³ady finansowe poniesione na zakup i wdro¿enie systemu szybko siê zwróc¹. Dlatego te¿ podjêliœmy decyzjê
o informatyzacji apteki szpitalnej oraz Zak³adu Diagnostyki Laboratoryjnej (ZDL).
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Wybrane na drodze przetargu oprogramowanie KSLaboratorium produkcji KAMSOFT objê³o w pierwszym
etapie 19 stanowisk, z czego 9 przeznaczono do automatyzacji obs³ugi aparatury laboratoryjnej ró¿nych producentów. Wdro¿ony system informatyczny przyniós³ od
pocz¹tku wiele korzyœci, w tym:
• wzrost wydajnoœci pracy,
• obni¿enie kosztów dzia³alnoœci,
• usprawnienie rozliczeñ finansowych wewnêtrznych i zewnêtrznych,
• wy¿sz¹ jakoœæ obs³ugi pacjenta,
• usystematyzowanie gromadzonej informacji, a przez to
³atwiejszy do niej dostêp.
Warto nadmieniæ, ¿e system informatyczny nie tylko
spe³ni³ nasze oczekiwania, ale równie¿ znacznie u³atwi³
pracê personelu medycznego. Osoby obs³uguj¹ce system doceni³y przede wszystkim mo¿liwoœæ automatycznego generowania szerokiej gamy dokumentów o charakterze ewidencyjno-sprawozdawczym oraz ³atwy dostêp do zarchiwizowanej informacji.
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Drugi etap informatyzacji
Kolejnym etapem prowadzonej informatyzacji by³o
wdro¿enie systemu wspomagaj¹cego obs³ugê ruchu
chorych oraz oddzia³ów. W efekcie system informatyczny KS-Szpital produkcji KAMSOFT uruchomiony zosta³
na kolejnych 25 stanowiskach.
Korzyœci z tego tytu³u bêd¹ ogromne – sprawny obieg
danych w ramach sieci informatycznej (np. przesy³anie
informacji o zapotrzebowaniu na leki z poszczególnych
oddzia³ów), dostêp do szczegó³owej historii hospitalizacji pacjenta, szybki wydruk dokumentacji medycznej.
Na podstawie podjêtych decyzji o informatyzacji,
z ca³¹ pewnoœci¹ mo¿emy stwierdziæ, ¿e wdro¿one oprogramowanie spe³ni nasze oczekiwania w zakresie systematycznego zmniejszania kosztów dzia³alnoœci placówki.
Aktualne dzia³ansia i dalsze plany
Pozytywne doœwiadczenia, p³yn¹ce z dotychczasowej informatyzacji sk³aniaj¹ nas do planowania dalszych dzia³añ
w tym zakresie. Wdra¿anie kolejnych czêœci sk³adowych systemu przebiegaæ bêdzie zgodnie z istniej¹cymi potrzebami
w zakresie optymalizacji pracy szpitala oraz z naszymi mo¿liwoœciami finansowymi.
Stosownie do zaleceñ producenta systemu informatycznego bêdziemy siê sukcesywnie sk³aniali do wprowadzenia pe³nej automatyzacji dla wiêkszoœci procesów zarz¹dczych w szpitalu.
Szeroka gama oferowanych przez firmê informatyczn¹ systemów (wspomagania obs³ugi szpitala, analizy zaka¿eñ szpitalnych, systemów administracyjnych, planowania perspektywicznego) umo¿liwi nam docelowo
stworzenie ujednoliconego oraz zintegrowanego systemu globalnej obs³ugi szpitala.
lek. med. Ewa Potocka
– dyrektor Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
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