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fot. zasoby własne

„Zarządzanie ryzykiem jest dobrą praktyką zarządczą i może
stanowić proces ustawicznej poprawy działalności.”
Izabela Blimel: Jakie czynniki, Pani
zdaniem, warunkują prawidłowy rozwój
organizacji, przedsiębiorstwa, szpitala?
Bożena Woźniak, Pełnomocnik Dyrektora ds.
Ryzyk: Przede wszystkim ważne jest uporządkowanie wizji rozwoju
organizacji, określenie
strategii i jej realizacja.
W innym przypadku nie
ma możliwości funkcjonowania, ponieważ żadna organizacja nie może działać
ad hoc. Każdy z pracowników powinien
mieć określony cel, do którego dąży.
I każde działanie musi być podporządkowane wytyczonej, określonej ścieżce
rozwoju. Nie zawsze występują warunki
do realizacji strategii zgodnie z przyjętymi założeniami. Między innymi ze
względu na zmieniającą się sytuację,
czy zmieniające się przepisy w ochronie
zdrowia. Dlatego określony model funkcjonowania szpitala podlega weryfikacji pod wpływem zmian w otoczeniu,
wewnątrz organizacji i mechanizmów
rynkowych. W związku z tym powstają
różne zagrożenia w realizacji zamierzeń
wytyczonych na początku drogi i wówczas należy dokonać korekty.
I.B.: Jakie są główne kierunki
w działalności Centrum?
B.W.: Należy wspomnieć, iż obecnie
w strukturach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera znajdują się dwa szpitale, przychodnia lecznicza, POZ i AOS oraz szpitalny oddział
ratunkowy – jesteśmy więc znaczącą
organizacją. Szpital przy ulicy Milionowej w Łodzi jest przygotowywany do
prowadzenia działalności zabiegowej,

natomiast szpital przy ulicy Przyrodniczej jest o charakterze zachowawczym
dla osób starszych. Wszelkie działania,
jakich się podejmujemy, prowadzone są
w określonym celu, ale niosą za sobą różne ryzyka. Głównym kierunkiem naszej
działalności jest integracja i świadczenie
kompleksowej opieki medycznej dla naszych pacjentów. Dokładamy wszelkich
starań, aby pacjenci korzystali zarówno
ze szpitala, jak i ze świadczeń ambulatoryjnych a także POZ. Po zakończeniu
inwestycji zajmiemy się realizacją kolejnych elementów naszej strategii, tj. m.in;
poprawą jakości usług kierując się ku pacjentowi starszemu, który prowadzony
byłby kompleksowo. Jak już wspomniałam w każdej działalności występują
określone ryzyka. Dlatego podjęliśmy
się zarządzania ryzykiem.
I.B.: Na czym polega
zarządzanie ryzykiem?
B.W.: Z definicji ryzyko to możliwość
zaistnienia określonego zdarzenia, które
może wypłynąć na realizację naszych celów pozytywnie bądź negatywnie. Jest
to niepewność, jaka występuje w każdej
działalności. Ryzyko występuje wszędzie
(przy sprzęcie, organizacji, działaniach
logistycznych, oprogramowaniu, itd.)
przy wykonywaniu czynności, ponieważ
to ludzie wykonują określone procedury. Możemy wyróżnić ryzyko organizacyjne, infrastrukturalne, strategiczne,
operacyjne oraz ryzyko wynikające
z działań człowieka. Każde z nich prowadzi do wymiaru finansowego. Człowiek
nie jest maszyną, która działa bez zarzutu, każdy z nas jest wyposażony w emocje. I zdarza się, że to właśnie emocje są
odpowiedzialne za to, że podejmujemy

taką, bądź inną decyzję. Dlatego warto
zdać sobie sprawę z tego, że w każdej
sferze i na każdym etapie działalności
występuje ryzyko. W takiej sytuacji bardzo ważna jest świadomość i panowanie
nad ryzykiem. Powinnyśmy identyfikować, analizować, oceniać i minimalizować zakłócenia, które pojawiają się przy
wykonywaniu czynności, podejmowaniu decyzji, realizacji planów.
I.B.: Jak tego dokonać?
B.W.: Po pierwsze trzeba zidentyfikować
ryzyko na każdym polu, obszarze działalności. Z czysto ludzkich powodów
trudno jest przyznać się do pewnych
rzeczy, które nie zawsze zostały wykonane prawidłowo. Dlatego zarząd szpitala
określa ryzyko strategiczne. Po drugie,
trzeba zdać sobie sprawę z występującego również ryzyka operacyjnego.
I.B.: Jak poradziliście sobie Państwo
z ryzykiem występującym w wielu
obszarach w szpitalu?
B.W.: Zdefiniowaliśmy zarówno ryzyko
strategiczne, jak i operacyjne. Ryzyko
strategiczne zostało zdefiniowane przez
zarząd, natomiast operacyjne zostało
podzielone między pracowników, którzy na określonych stanowiskach wykonują swoje czynności prowadzące do
tego, aby cel strategiczny szpitala został
osiągnięty. Czyli identyfikacja ryzyka na
poziomie operacyjnym ma za zadanie
uzyskanie synergii pomiędzy tym, co
zamierza osiągnąć zarząd, a ideami
i celami, jakie przyświecają ludziom. Na
tym etapie ważne jest uświadomienie
wszystkim pracownikom najważniejszych celów, jakie stoją przed MCM.
I.B.: Prezentacja, a następnie realizacja
najważniejszych celów pracownikom
wydaje się być wyzwaniem,
w jaki sposób temu sprostać?
B.W.: Jest to bardzo trudne zadanie,
można powiedzieć praca u podstaw,
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między innymi z tego względu, że
zarówno życie, jak i bieżąca polityka
w ochronie zdrowia toczą się własną
drogą. W szpitalu pracownik otrzymuje
zakres obowiązków i uważa, że jeśli je
wykona to będzie dobrze. Ale do końca tak nie jest. Musi mieć świadomość,
że pracuje w określonym środowisku,
a wynik jego pracy powiązany jest
z innymi pracownikami, zachowaniami
pacjentów, otoczenia, w którym świadczenie medyczne jest wykonywane.
W przypadku naszego Centrum należy wziąć pod uwagę wiele czynników,
np. drogę pacjenta pomiędzy jednym
szpitalem, a drugim. I w tak prostym
przypadku rolę odgrywają umiejętność
przewidywania, sterowania pacjentami, pracownikami, sprzętem. Kluczowym miejscem jest Szpitalny Oddział
Ratunkowy, bo tam zapadają decyzje,
czy pacjent ma być przewieziony do
drugiego szpitala, czy konieczna jest
diagnostyka, a jeśli tak to jaka? i wiele
innych spraw (czy diagnostyka na miejscu, czy po przewiezieniu, by pacjent
nie odbywał drogi powtórnie). Osoby
dyżurujące w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym powinny prawidłowo przewidzieć kierunek pomocy pacjentowi
oraz ryzyko z tym związane. I właśnie
uświadomienie pracownikom, aby nie
wykonywali standardowo swojej pracy, gdyż to ich decyzja pociąga za sobą
mniejsze lub większe ryzyko jest najtrudniejsze. W naszym Centrum potrafimy coraz lepiej działać w tym obszarze,
ale napotykamy jeszcze na trudności.
Organizacja jest żywa, pojawiają się
nieprzewidziane zdarzenia, które w procesie rozwoju są najtrudniejsze.
I.B.: Jakie ważne elementy obejmuje
strategia rozwoju Centrum w 2016 roku?
B.W.: W naszej strategii zawarliśmy następujące elementy: budowa silnej pozycji na rynku medycznym w obszarze
kompleksowej i „zintegrowanej” opieki
nad osobami starszymi, wdrożenie systemu pełnej elektronicznej dokumentacji pacjenta, włącznie z lekami przypisanymi przez innych oraz diagnostyka.
Zwracamy uwagę na koncyliacje lekowe. Wdrożenie elektronicznej doku-
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mentacji odbywa się stopniowo. W tym
roku planujemy wprowadzić w system
zlecenia leków na pacjenta , w kolejnym
kroku przystąpimy do rozliczania procedur. Wówczas pełen zapis o pacjencie
znajdzie się w systemie elektronicznym.
Kolejnym ważnym elementem jest
zintegrowanie wszystkich dotychczas
pozyskanych przez Centrum systemów
jakościowych. Myślimy o uzyskaniu certyfikatu z ochrony danych osobowych.
Zintegrowanie systemów jakościowych
w jeden system i podejście procesowe, produktowe będzie czytelne dla
każdego pracownika zajmującego się
pacjentem - jest dla nas bardzo ważny
cel. Kolejnym zadaniem jest przeniesienie bloków operacyjnych do nowego obiektu i rozpoczęcie modernizacji
w starym budynku. Jest to olbrzymie
przedsięwzięcie logistyczne wymagające zorganizowania pracy szpitala, aby
funkcjonował prawidłowo i określenie
związanych z tym ryzyk organizacyjnych, ekonomicznych ze względu np. na
krótkookresowe ograniczenie działalności itd. Bardzo ważnym czynnikiem jest
bilansowanie działalności, zrównoważenie kosztów i przychodów, biorąc pod
uwagę inwestycje, jakich dokonaliśmy,
i aby nie utracić płynności finansowej.
Dlatego ustalając ryzyka określamy
wskaźniki, które chcemy osiągnąć przy
realizacji celów, a następnie przekazujemy pracownikom szpitala.
I.B.: Jak przebiega proces zapoznania
pracowników z ryzykami
występującymi w szpitalu?
B.W.: Przede wszystkim pracownicy
muszą znać cele, które Zarząd zamierza osiągnąć, aby określając zadania
do realizacji mogli identyfikować ryzyka z nimi związane ze swojego punktu
widzenia. Dlatego na początku roku
spisujemy zamierzenia i przekazujemy
je pracownikom, którzy identyfikują
ryzyka, opisują punkty niezbędne do
osiągnięcia celów, określają poziom ryzyk i zadania je minimalizujące. Następnie ja analizuję ich prace, wprowadzam
elementy ważne pod kątem MCM,
sugerowane przez Zarząd, konfrontuję
z ludźmi i dopiero wtedy ustalamy te

cele, obszary działań, które w danym
roku z mniejszym lub większym ryzykiem powinny być przeznaczone do realizacji. Przypisujemy właścicieli ryzyk,
którzy mają obowiązek dbać o realizację zadań, monitorować, kontrolować,
sprawozdawać i wnioskować o zmiany
zadań, poziom ryzyk związany z danym
obszarem, określać stopień zbliżenia
się do wyznaczonych wskaźników
przez wykonawców zadań, czy do nakreślonego celu. W trakcie realizacji tak
nakreślonej mapy drogowej prowadzimy wewnętrzne audyty i kontrole,
które pozwalają zidentyfikować kolejne zagrożenia, urealniać plany działań
i modyfikować zadania, aby mieć obraz sytuacji i móc stwierdzić, czy prace
zmierzają we właściwym kierunku.
I.B.: Podsumowując, w MCM mamy do
czynienia z nowoczesnym modelem
zarządzania, w którym istotną rolę
odgrywa zrządzanie ryzykami?
B.W.: Tak, jest to zarządzanie poprzez
ryzyka. Ryzyka występują w każdej
organizacji. Nie mogą być intuicyjne,
lecz trzeba mieć ich świadomość. Organizacja poddana takiemu zarządzaniu zaczyna działać inaczej, bardziej
świadomie. Ryzyko trzeba mieć pod
kontrolą, bo nie da się go wyeliminować. Uważam, że zarządzanie ryzykiem
jest dobra praktyką zarządczą i może
stanowić proces ustawicznej poprawy
działalności. W szczególności trzeba
pamiętać, że szpital, poradnia jest specyficzną organizacją, ponieważ tutaj
oprócz tradycyjnych ryzyk występuje
również ryzyko kliniczne, zdarzenia niepożądane. Dlatego zarządzanie ryzykiem jest to m.in; zarządzanie poprzez
przekazywanie ludziom informacji, że
nie wszystko działa idealnie, ale że do
tego ideału trzeba dążyć i starać się
zbliżać. Nie jest to proste przedsięwzięcie, bo jakość w wymiarze organizacji
świadczącej usługi medyczne to nie tylko prawidłowe dostarczenie usługi, ale
dostarczenie jej w bezpieczny sposób,
najkorzystniejszy dla stanu pacjenta,
rokujący dobrze na przyszłość, na całe
życie pacjenta. Błąd kosztować może
zdrowie a nawet życie ludzkie.

