
Dylemat 
eksternalizacji procesów

S
łowo „dylemat” w tytule użyte 

zostało nie bez powodu – pytanie 

o eksternalizację dalekie jest 

od błahości. To kwestia, czym jest 

lub chce być organizacja. Konsekwencje 

udzielonych odpowiedzi widoczne będą 

z czasem w każdym korytarzu i gabinecie, 

w zachowaniach personelu, sposobie jego 

pracy, a nawet w tym, jak placówka będzie 

postrzegana na zewnątrz. 

Zdefiniować Core Business

Na rzeczony dylemat składają się pytania: kim 

jestem, co robię, jaki jest cel działania naszego 

przedsiębiorstwa. W pewnym uproszczeniu 

odpowiedź zde"niuje nasz Core Business. Jest 

nim część działalności faktycznie generująca 

przychody, w której jesteśmy lub powinniśmy 

być ekspertami, w której musimy być w takim 

czy innym wymiarze konkurencyjni. Nie 

oznacza to jednak, że "rma ma się zajmować 

tylko tym, co stanowi jej Core Business. 

Przedsiębiorstwa to organizmy złożone, 

niepoddające się opisom w kategoriach 

prostych schematów. Z jego zde"niowania 

wynika natomiast określenie sfery, której 

nie chcemy, nie możemy i nie powinniśmy 

eksternalizować. Jest to też wskazanie zakresu 

inwestycji priorytetowych i innowacyjności. 

Przykłady Core Businessu to:

 » przychodnia medycyny rodzinnej – 

kompleksowe leczenie i opieka nad 

pacjentami oraz koordynacja opieki 

specjalistycznej,

 » szpital okulistyczny – wszelkie procesy 

diagnostyczne i lecznicze, zabiegowe lub 

niezabiegowe, związane z okulistyką.

Core Businessem z jednej strony może być 

jedna jednostka chorobowa (np. zaćma), 

wybrana technika diagnostyczna (np. RMN) 

lub jeden proces leczenia (np. radioterapia). 

Z drugiej strony może to być działanie 

wielospecjalistycznego szpitala klinicznego. 

Nawet w tym ostatnim przypadku niezbędne 

jest określenie, co faktycznie szpital „robi” 

i w jakim zakresie, jakie „ma” kompetencje, 

których mu brakuje i które powinien 

rozwijać. 

jacek GLEBA

lekarz rodzinny 

o wieloletnim 

doświadczeniu 

na stanowiskach 

kierowniczych "rm 

działających w sektorach 

medycznym, konsultingu, 

zarządzania inwestycjami 

w Polsce, Hiszpanii 

i w Wielkiej Brytanii, 

połączonym z pracą 

na różnych stanowiskach 

w bezpośredniej opiece 

medycznej i związanym 

z wdrażaniem nowych 

modeli i rozwiązań 

w systemach opieki. 

Znaczna część 

działalności to rozwój 

projektów o zasięgu 

międzynarodowym. 

Ukończył m.in. 

zarządzanie systemami 

opieki zdrowotnej 

(ESADE, Barcelona) 

oraz ExMBA (Instituto 

de Empresa, Madryt). 

Obecnie CEO w MDT 

Medical

W jednostce leczniczej splata się wiele działań i procesów, które – 

jeśli placówka ma funkcjonować efektywnie – muszą przebiegać 

sprawnie i być skoordynowane. Problemy koordynacji i działania 

procesów to nie teoretyczne rozważania, ale możliwość podniesienia 

jakości i generowania olbrzymich oszczędności.
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PROCESY KLUCZOWE

Elementy
kluczowe

Elementy
pomocnicze

DECYZJA O EKSTERNALIZACJI

PROCESY POMOCNICZE

ANALIZA FUNKCJONALNA PO EKSTERNALIZACJI

DEFINICJA BIZNESU KLUCZOWEGO

IDENTYFIKACJA I ANALIZA PROCESÓW

Zde"niowanie Core Businessu to 

niezbędny krok do podejmowania 

racjonalnych decyzji biznesowych o daleko 

idącym znaczeniu funkcjonalnym, 

strategicznym i ekonomicznym. 

Stwierdzenie, że określenie Core Businessu 

poprawia wyniki "nansowe, byłoby dużym 

uproszczeniem. Faktem jest natomiast, 

że "rmy, które są w stanie zde"niować tę 

sferę, są też w stanie zbudować strategię, 

która w wielu przypadkach jest kluczem 

do sukcesu.

Zdefiniować kluczowe procesy
Za określeniem Core Businessu idzie kolejne 

wyzwanie – druga część dylematu – czyli 

de"nicja kluczowych procesów. Struktura 

funkcjonalna wielu organizacji oraz model 

ich funkcjonowania to pochodna sytuacji 

i decyzji, które miały miejsce w przeszłości. 

To konsekwencja rozwiązania wielu 

mniej lub bardziej istotnych problemów, 

często o charakterze doraźnym. Wiele 

z tych rozwiązań funkcjonuje przez lata 

na zasadzie: „zawsze tak było”. De"nicja 

procesów to swojego rodzaju katalogowanie 

buszu – nazywanie drzew i układanie 

poplątanych gałęzi. Formalnie jest to 

szczegółowy opis tego, co faktycznie i w jaki 

sposób robimy. Jest to nie tylko niezbędny 

etap określenia procesów kluczowych 

i pobocznych, ale też wstęp do każdej 

racjonalnej informatyzacji przedsiębiorstwa. 

Procesy ośrodka medycznego można 

podzielić na:

1 ) procesy kliniczne: możemy patrzeć 

na nie w różnoraki sposób. Moim 

zdaniem, najbardziej racjonalne jest 

de"niowanie ich poprzez obieg pacjenta 

w ramach danej Jednorodnej Grupy 

Pacjentów, czyli przyjrzenie się temu, co 

z pacjentem się dzieje od momentu jego 

pierwszego kontaktu z placówką (zapis, 

telefon itp.) do momentu zakończenia 

danego postępowania leczniczego 

w ramach danej JGP,

2 ) procesy diagnostyczne i lecznicze – 

zde"niowane, wspólne dla kilku lub 

wszystkich procesów klinicznych 

działanie wspierające procesy 

kliniczne, np. pobieranie i analiza 

próbek laboratoryjnych, badanie 

RTG, konsultacje specjalistyczne czy  

rehabilitacja,

3 ) procesy logistyki klinicznej – 

zaopatrzenie w leki i materiały 

kliniczne, zakup sprzętu itd.,

Źródło: Opracowanie własne

Schemat działania przy 
eksternalizacji procesów
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15,0

8,0

2,175
1,116

28%

17%

BEZ TELEMONITORINGU Z TELEMONITORINGIEM

ŚREDNIA
LICZBA WIZYT 

PIELĘGNIARSKICH 
(W CIĄGU 60 DNI)

WSPÓŁCZYNNIK
HOSPITALIZACJI

(ROCZNY)

ŚREDNI KOSZT
($ USD ROCZNIE)

-7 (-46%)

-1,015 (-47%)

-11 p.p. (-39%)

4 ) procesy administracyjne – wszelkie 

procesy związane z administracją 

ośrodka medycznego, raportowaniem, 

"nansami, dokumentacją niemedyczną, 

HR, IT itd.,

5 ) procesy wsparcia: kuchnia, magazyn, 

pralnia, sprzątanie, naprawy itd. – 

konieczne dla funkcjonowania ośrodka 

medycznego, aczkolwiek niebędące 

integralną częścią żadnego z procesów 

klinicznych,

6 ) inne – procesy wynikające ze specy"ki 

danego centrum.

Po zde"niowaniu procesów należy 

zdecydować, które są dla nas kluczowe, 

a których możemy (co nie znaczy, że 

musimy) się pozbyć – tj. które możemy 

eksternalizować.

Kolejną różnicę pomiędzy wskazanymi 

powyżej procesami stanowi ich miejsce 

w rachunku zysków i strat (RZiS). 

Zasadniczo (choć nie zawsze) tylko 

pierwsza grupa – procesy kliniczne – jest po 

stronie przychodów, a wszystkie pozostałe 

są po stronie kosztów.

Klasyczny szpital, średni lub duży, 

często integruje wszystkie procesy, nie 

analizując ich kosztów. Druga skrajność to 

specjalistyczny ośrodek operujący zaćmę, 

eksternalizujący wszystko z wyjątkiem 

samego zabiegu – łącznie z takimi częściami 

procesu klinicznego jak przygotowanie 

pacjenta do zabiegu lub zapisy. Niemniej 

jednak można znaleźć niezliczone modele 

pośrednie, łączące zalety i eliminujące 

wady obu rozwiązań. Trzeba przy tym 

pamiętać, że najwyżej kilka z nich to opcje 

optymalne dla nas. Dylemat sprowadza 

się zatem do pytania, jaki układ procesów 

wewnętrznych i eksternalizowanych 

najlepiej sprawdzi się przy uwzględnieniu 

specy"ki konkretnej placówki. 

Podjąć decyzję
Warto rozważyć powiązanie procesów 

klinicznych z JGP – w większości 

przypadków jest to podstawowy model 

generowania przychodów. Można 

się zastanowić (uwzględniając zasady 

kontraktowania), czy chcemy, możemy 

lub powinniśmy ich część – ale nigdy część 

kluczową – eksternalizować. Co to jest 

część kluczowa? Jej wyznaczenie stanowi 

pochodną określenia Core Businessu naszej 

"rmy. Na przykład we wspomnianej 

klinice leczącej zaćmę będzie to zabieg. 

Pozostałe procesy to mniej lub bardziej 

Źródło: Opracowanie własne

Prowadzenie pacjenta z cukrzycą 
przez zewnętrzne centrum 
telemedyczne
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istotne dodatki, które przy gwarancji 

jakości raczej można eksternalizować. 

W złożonej strukturze klinicznej istotne 

będzie określenie wszystkich kluczowych 

elementów każdego procesu. To, co 

pozostanie, to elementy, które mogą być 

eksternalizowane. O tym decydują różne 

czynniki:

 » dostępność, jakość i cena usług 

zewnętrznych,

 » względy logistyczne, planowanie 

i komunikacja,

 » elastyczność usług zewnętrznych 

i elastyczność struktury wewnętrznej,

 » wpływ jakości danego elementu 

na jakość całego procesu,

 » to, czy jest to, lub nie, integralny 

element procesu kluczowego.

Najbardziej niedocenianym z powyższych 

kryteriów jest elastyczność. Daje ona 

możliwość dostosowania funkcjonowania 

procesów klinicznych do bieżących potrzeb, 

które są zmienne. Elastyczność to szybkie 

reagowanie na sytuację, a eksternalizacja 

może ją zmniejszać lub zwiększać. 

Eksternalizacja kuchni, sprzątania, 

IT czy pralni jest w wielu ośrodkach 

faktem. Eksternalizacja logistyki klinicznej 

przybrała formę grup zakupowych. Są 

to proste modele eksternalizacji – proces 

przekazywany jest na zewnątrz wprost. 

Inne modele eksternalizacji także mogą 

poprawić efektywność szpitala. Na przykład 

eksternalizacja apteki może być krokiem 

niezbędnym do wprowadzenia dawek 

jednorazowych w małym szpitalu, gdzie 

inaczej będzie to nieopłacalne. Eksternalizacja 

logistyki materiałów jednorazowych może 

pozwolić na całkowitą zmianę zarządzania 

nimi na poziomie oddziału. Przykładem 

na olbrzymią skalę jest utworzenie przez 

kataloński publiczny system opieki 

zdrowotnej "rmy Logaritme, obsługującej 

systemem Smart Kanban ponad 100 

oddziałów szpitalnych. Generowane w tym 

projekcie oszczędności to 20-30% wartości 

budżetu na materiały jednorazowe każdej 

z zintegrowanych jednostek. Tylko niewielki 

procent generowanych oszczędności to efekt 

wytworzonej w ten sposób grupy zakupowej. 

Istotna ich część tworzona jest na poziomie 

oddziałów, które wdrożyły inny model 

gospodarki materiałami jednorazowymi.

Telemedycyna otwiera nowe 

możliwości eksternalizacji procesów 

klinicznych: od przekazania procesów 

"rmom zewnętrznym (np. wysyłanie 

do wyspecjalizowanego ośrodka zdjęć 

RTG do opisu) po tworzenie nowych 

form opieki nad pacjentem czy współpracy 

pomiędzy ośrodkami i prowadzenie 

całych grup pacjentów (systemy typu 

e-zdrowie – przykładem jest system Medical 

Guard, integrujący opiekę nad pacjentem 

z cukrzycą). Takie rozwiązania generują 

potężne oszczędności na poziomie systemu, 

pozwalając na lepsze wykorzystanie zasobów, 

którymi dysponuje każdy z uczestników. 

Na przykład system opieki nad pacjentem 

z cukrzycą integruje działania samego 

pacjenta z czynnościami podejmowanymi 

przez lekarza POZ i lekarza specjalistę, 

pozwalając na optymalne wykorzystanie tych 

zasobów. 

Korzyści i ryzyko
Nasze obserwacje wskazują, że wdrożenie 

telemedycyny w procesie diagnostycznym 

i leczniczym jest dużo bardziej opłacalne 

i efektywne w modelu eksternalizacji, 

dającym dostęp do szerokiej gamy 

nowoczesnych rozwiązań oferowanych 

przez wyspecjalizowane centra telmedyczne, 

np. <mdtmedical.eu>. Znacznie mniej 

zysków przynoszą inwestycje kapitałowe 

i osobowe, jakie są konieczne do integracji 

tego rodzaju rozwiązań wewnątrz własnych 

struktur. Kolejnym zastosowaniem 

telemedycyny i eksternalizacji procesów 

jest dzielenie się zasobami, jakimi są np. 

lekarze specjaliści. Techniki telemedyczne 

pozwalają na eksternalizację np. konsultacji 

lekarskich czy dostęp do opinii specjalistów 

niedostępnych dla ośrodka w inny sposób.

Innym pozytywnym aspektem 

eksternalizacji jest możliwość budowy 

Elastyczność daje 

możliwość adaptacji 

do bieżących potrzeb 

funkcjonowania 

procesów klinicznych, 

które są zmienne. 

Jest ona jednym 

z podstawowych 

elementów adaptacji 

jakiejkolwiek organizacji 

do bieżącej sytuacji, 

a eksternalizacja 

może ją zmniejszać 

lub zwiększać. 
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OSZCZĘDNOŚCI GENEROWANE NA SKUTEK EKSTERNALIZACJI 
ZARZĄDZANIA ŚRODKAMI JEDNORAZOWYMI

Smart Kanban – zwrot z inwestycji (ROI) po wprowadzeniu systemu

Nazwa Przed Po
% 

oszczędności

Rodzaje artykułów (mies.) 869 643

Średnia wartość asortymentu 8808,21 € 5997,82 € 32,06

Różnica w asortymencie 
(efekt uboczny)

-2830,19 €

Koszt usługi (miesięczny) 2484,77 € 1838,31 € 26,02 

Różnica w koszcie usług 
(linie zamówień 
miesięcznie)

-646,46 €

Cena panela 3300 €

Okres ROI (biorąc pod uwagę 
tylko usługę)

5 miesięcy

Okres użyteczności 120 miesięcy

nowych linii biznesowych generujących 

przychody. Przykładem może być 

przekształcenie apteki szpitalnej, która 

po wprowadzeniu systemu dawek 

jednorazowych staje się dostawcą dla 

sąsiednich szpitali. Innym będzie utworzenie 

wspólnej "rmy cateringowej przez kilka 

szpitali, która mogłaby oferować usługi poza 

sektorem medycznym. Pytaniem pozostaje, 

czy tego rodzaju działalność o zupełnie 

inaczej określonym Core Businessie pozostaje 

w ramach programu rozwoju naszej "rmy.

O ile nie budzi raczej wątpliwości 

stwierdzenie, że racjonalna eksternalizacja 

jest właściwym kierunkiem rozwoju 

jednostek opieki zdrowotnej, o tyle warto 

być świadomym ryzyka, jakie mogą za sobą 

nieść:

1 ) utrata synergii wewnętrznej – ośrodek 

medyczny w swoich zawiłościach 

organizacyjnych wytwarza w sposób 

naturalny lub kierowany różnego rodzaju 

synergię. Na przykład synergia osobowa 

to wykorzystanie tego samego personelu 

do funkcji będących częściami różnych 

procesów. Eksternalizacja jednego 

procesu może być nieopłacalna, a z tego 

punktu widzenia – wręcz szkodliwa. 

Rozwiązaniem może być eksternalizacja 

całej grupy procesów lub jej zaniechanie,

2 ) utrata synergii zewnętrznej – 

np. przesunięcie do grupy zakupowej 

zakupu leków może osłabić naszą 

siłę negocjacyjną w innych grupach 

nabywanych towarów lub eksternalizacja 

danej metody diagnostycznej może 

ograniczyć efektywność tego procesu dla 

podmiotów zewnętrznych, z którymi 

współpracujemy,

3 ) utrata kontroli nad procesem – stajemy 

się zależni od decyzji wykonawcy, 

co może zmniejszyć elastyczność 

i efektywność działań,

4 ) ryzyko pogorszenia jakości, o ile 

eksternalizujemy elementy procesów 

kluczowych,

5 ) dłuższy proces adaptacji 

i wprowadzania zmian.

Niezbędnym etapem eksternalizacji jest 

analiza funkcjonalna procesów po jej 

wdrożeniu – pozwala to uniknąć błędów. 

Eksternalizacja jest jedną z ważniejszych 

decyzji operacyjnych i "nansowych 

podejmowanych przez dyrekcję ośrodka 

medycznego. Obarczona jest ona bardzo 

wysokim ryzykiem. Jej podjęcie bez 

szczegółowej analizy zarówno wewnętrznego 

ekosystemu procesów, jak i interakcji ze 

środowiskiem zewnętrznym, w którym 

dany ośrodek działa, niesie za sobą ogromne 

ryzyko. Wynikiem złej eksternalizacji 

mogą być większe koszty i utrata pozycji 

konkurencyjnej. Dobrze przeprowadzona 

eksternalizacja jest jednak narzędziem 

o olbrzymim potencjale poprawy 

efektywności i wyników ekonomicznych 

ośrodka. No cóż… Jak wszystko – wymaga 

wiele rozwagi.  

Pozytywnym 

elementem 

eksternalizacji 

jest możliwość 

budowy nowych 

linii biznesowych 

generujących przychody. 

Przykładem może 

być przekształcenie 

apteki szpitala, która po 

wprowadzeniu systemu 

dawek jednorazowych 

staje się dostawcą dla 

sąsiednich szpitali. 
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P
roblemów w komunikacji na linii 

lekarz – pacjent może być wiele. 

Powodowane są one często 

limitowanym czasem, który można 

poświęcić pacjentowi, ale też wciąż brakiem 

przekonania co do tego, że tzw. kompetencje 

miękkie są w pracy profesjonalisty ważne.

Z wielu badań wynika, że pacjenci 

szczególnie doceniają te pozamerytoryczne 

kompetencje, których lekarze w zasadzie 

nie rozwijają na studiach medycznych. 

Najczęstszym problemem w ich późniejszych 

relacjach z pacjentami jest po prostu brak 

komunikacji. 

Chorzy narzekają, że lekarz coraz częściej 

patrzy w ekran komputera i uzupełnia 

dokumentację medyczną, zupełnie się 

nie odzywając, nie słuchając, zatem nie 

interesując się przyjmowanym. Dłuższa cisza 

sprawia, że pacjent nie czuje się traktowany 

podmiotowo. 

Ludzie oczekują, by leczył ich 

profesjonalista, co nie oznacza, że ma on 

być wyobcowanym technokratą. Musi 

lubić ludzi, być empatyczny i zarażać 

optymizmem, by umieć motywować 

w procesie dochodzenia do zdrowia. Niestety, 

często lekarz koncentruje się wyłącznie 

na chorobie, a nie na zdrowiu – ignoruje 

zasadę całościowego podejścia do człowieka. 

Z dystansem i bezosobowo
Niekwestionowany rozwój technologii 

medycznych sprawia, że zapomina się, iż 

ludzkie zdrowie to nie tylko sprawność 

biologicznego systemu, który podlega 

regulacji. Na drugi plan schodzi wymiar 

psychiczny i społeczny zdrowia, choć są one 

nierozerwalnie związane z dobrostanem 

"zycznym. Aby komunikacja była właściwa, 

aby można było osiągać za jej pomocą 

konkretne i wymierne skutki, lekarz 

musi myśleć o pacjencie jako o człowieku 

(osobie), a nie jak o medycznym przypadku. 

Podmiotowego, pełnego empatii traktowania 

oczekują pacjenci – nie klienci, ponieważ 

pacjent nie może być widziany przez 

lekarza w kategoriach ekonomicznych 

(usługodawca – usługobiorca). W gabinecie 

lekarskim nie powinno dochodzić 

Jak usprawnić komunikację
lekarza z pacjentem?

Właściwa komunikacja sprzyja trafnej diagnozie i bardziej 

skutecznemu procesowi leczenia oraz rehabilitacji. Ma ogromne 

znaczenie w edukacji zdrowotnej. Pacjenci oczekują od lekarza 

wsparcia i akceptacji w swojej kłopotliwej sytuacji. Dlatego cenią 

szczególnie tych specjalistów, którzy są empatyczni, troskliwi, 

sympatyczni – i znajdują dla nich czas. 

dr Paweł F. Nowak

promotor zdrowia, trener 

biznesu, publicysta, 

przewodniczący naukowej 

rady programowej PSTZ
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