
Benchmarking w służbie 
zdrowia – jak to zrobić?
MWE

Jak zawsze w Polsce wszystko musi mieć swój unikalny wymiar. Tak ma 
się również sprawa z benchmarkingiem w służbie zdrowia. Szereg głosów 
kwestjonuje sam termin – przecież ustawa stoi na straży..., inni podnoszą 
larum na temat ratowania życia i jego wartości nie dającej się ująć w  cias
ne ramy porównań opartych na prostej  logice i  matematycznej  precyzji. 
A kolejna grupa stawia retoryczne i kąśliwe pytania: kto, komu, za co i po 
co. Czyli kolejna odsłona farsy “Słoń, a sprawa polska”. 

Prawda jest  natomiast  taka,  że nie ma polskiej  specyfiki.  Benchmarking 
jako narzędzie pasuje do opieki zdrowotnej tak samo dobrze jak do każ
dego innego przejawu zorganizowanej  działalności  ludzkiej.  Oczywiście 
leczenie ludzi posiada dodatkowy ładunek emocjonalny i wymiary wycho
dzące poza proste ekonomiczne wskaźniki. Nadal jednak mieści się dobrze 
w domenie spraw, które można mierzyć, porównywać i doskonalić. 

Te  trzy cech stanowiące  fundament  logiczny  benchmarkingu od  zawsze 
były  w użyciu  w opiece  zdrowotnej.  Oczywiście  nie  w sposób  sforma
lizowany i bez dzisiejszego nazewnictwa.
Któż z nas nie zastanowiał się i nie próbował znaleźć miar dla oceny, który 
doktor  jest  lepszy,  który  szpital  jest  lepszy?  Co więcej  ocenialiśmy ten 
trudniej wymierny aspekt działalności leczniczej – efekt dla pacjenta.
Dlaczego w takim razie stara idea,  tylko dlatego że zmieniła nazwę nie 
może się przebić na rynku?

Odpowiedź da krótkie omówienie jak wdrożyć benchmarking w zakładzie 
opieki zdrowotnej.

Stawiamy jasne do osiagnięcia cele  -  Benchmarking ma mi (szpitalowi, 
politykowi zdrowotnemu, etc.) odpowiedzieć na pytania:

● gdzie jestem w tej chwili,
● gdzie powinienem być,
● co mierzyć w mojej działalności,
● jak mierzyć moją działalność.

Wszystko po to by mieć faktyczną podstawę do doskonalenia się i zmian 
w kierunku wyższej efektywności.

Praktyczne wprowadzenie pomiarów do danej jednostki wiąże się z dodat
kowymi kosztami tak finansowymi jak i osobowymi, materiałowymi, itp. 
Jeśli  wyniki  są  udostępniane poza jednostkę to wiąże się to z  ryzykiem 
utraty prestiżu lub wręcz konsekwencji organizacyjnych i prawnych.

Cd. na s. 2.

Od redakcji

Szanowni Państwo,

Oddajemy w Państwa ręce kolejny, już 
trzeci,  numer  Biuletynu  Informatyki 
Medycznej.  Poprzednie  dwa  zostały 
pobrane  ponad  1000  razy  każdy.  To 
najlepsza  zachęta  do  dalszej  pracy. 
Aktualne  wydanie  zawiera  materiały 
użyteczne  w  nadchodzącym  okresie 
negocjacji  kontraktów  NFZ  na  rok 
2006. Ocena własnej aktywności i  jej 
porównianie  z  benchmarkami  będzie 
dobrym przygotowaniem do  wylicze
nia i  optymalizacji kosztów działania. 
Technologie informatyczne są w tych 
działaniach niezastąpione, a wciąż nie
wykorzystywane.  Zachęcamy  do  sta
tystycznego  opracowywania  danych 
operacyjnych gromadzonych w syste
mach  medycznych.  Zarządy  poszcze
gólnych jednostek pozostaną ślepe bez 
pomocy działów IT i zdane na intuicję 
przy  podejmowaniu  decyzji  na  cały 
przyszły rok. Nawet niewielkie zesta
wy dobrze opracowanych danych mo
gą przynieść nieocenione usługi. 
Dodatkowo kontynujemy cykl o inży
nierii oprogramowania. W dzisiejszym 
numerze  wzmocniony  tekstem  o  Ra
porcie  Postępów  Projektu.  Wreszcie 
zamieszczamy  krótki  tekst  o  proble
mach  przetargowych,  które  robia  się 
już  nieznośne  i  wpływają  na  jakość 
funkcjonowania  jednostek,  które  lata
mi nie mogą nagrodzić przetargów.  
Warto  również  zwrócić  uwagę  na 
doniesienie  o  nowym  linuksie  klasy 
enterprise  darmowej  alternatywie  do 
zastosowań profesjonalnych. Wszyscy, 
którzy stoją  przed wdrożeniem syste
mów  laboratoryjnych  powinni  prze
czytać  tekst  o  kodach  paskowych,  
a Ci, którym zawsze brakuje czasu na 
Kalendarz  w  Intranecie.  Serdecznie 
zapraszamy  i  prosimy  o  uwagi 
i sugesje co do przyszłosci BIMu.
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Doniesienia

Komputerowy kalendarz
 w szpitalu?

Czemu nie? Szereg spraw i działań 
w szpitalu ma swój plan godzinowy: 
od godzin przyjęć po wykorzystanie 
określonego pomieszczenia.  Proble
mem jest zakomunikowanie bieżącej 
sytuacji  wszystkim  zainteresowa
nym. Szpitalny System Informatycz
ny,  a  raczej  dostępna infrastruktura 
w  postaci  komupterów,  drukarek 
i sieci  komputerowych  może  być 
znakomicie  do  tego  wykorzystana. 

Kalendarz powinien działać w Intra
necie  co  pozwoli  na  ominięcie 
“rafy”  instalowania  dodatkowego 
oprogramowania na stacji użytkow
nika.  Z  naszej  praktyki  polecamy 
WebCalendar  -  wyśmienite 
rozwiązanie dostępne bezpłatnie. 
www.ma.utexas.edu/webCalendar
Autorem  jest  Maorong Zou z uni
wersytetu  w  Teksasie.  Całość  jest 
gotowa  do  “ściągnięcia”  i  automa
tycznego zainstalowania wraz z ser
werem  HTTP  (w  wersji  dla  MS 
Windows). Żeby zacząć go używać 
w szpitalu trzeba zainstalować go na 
dowolnym komputerze  z  MS Win
dows  działającym  w  sieci  szpitala 
i podać  wszystkim  adres  IP  tego 
komputera.  Dla  ambitniejszych 
oczywiście  dostępne  są  wersje  na 
Linuxa i pełne kody źródłowe. 

Poniżej możliwości WebCal-a: 
• wyznaczanie  terminów 

w czasie rzeczywistym 
• wiele kalendarzy
• wspiera LDAP
• pokaz dnia, tygodnia, miesiąca 

i roku
• Lista spraw do wykonania
• Grupowe kalendarze 
• Przypominacze 
• Potwierdzanie obecności
• Współdzielenie kalendarza
• Publiczne Kalendarze
• Rozwiązywanie konfliktów
• Kalendarz korporacyjny

Benchmarking cd...

“..Dlatego oczekuję: wiarygodnych danych pokazujacych moją aktualną 
działalność, niskiego kosztu zbierania i przetwarzania danych i zrozumia
łych i  użytecznych dla zarządu wskaźników (benchmarków). Dodatkowo 
życzyłbym sobie nieujawniania moich danych na zewnętrz jednostki i jak 
najbliższego “przystawania” do mojej lokalnej rzeczywistości. Oczywiście  
chciałbym mieć dostęp do danych innych placówek. W sumie to niech to  
zrobi ktoś dla mnie bo ja nie mam na to funduszy ani fachowych ludzi, ale  
jak już zrobi, to chcę wyniki mieć tylko dla siebie. Pokażę na zewnątrz to  
co mi jest wygodne”. 
Postawa może niezbyt elegancka ale typowa i nie pozbawiona logiki. 

Jak sprostać powyższym wymogom? 

Powołać niezależne centrum analityczne, którego zadaniem będzie prze
prowadzenie  całego  procesu.  Centrum  musi  być  instytucją  wysokiego 
zaufania i gwarantować poufności danych i “bezpieczeństwo” zarządzają
cych daną jednostką. Początkowo powinno mierzyć jedynie podstawowe 
wskaźniki,  które są zrozumiałe dla  wszystkich i  nie  budzą wątpliwości. 
Najlepiej korzystać z danych już gromadzonych i na mocy prawa udostęp
nianych na zewnątrz. W ten sposób znacząco obniża się koszty i niweluje 
barierę nieufności. Dokładnie wyjaśnić zasady poufności danych i sposób 
i zakres udostępnianych danych.

Koszty centrum będą niskie bo posiada siłę  fachową pracującą szybciej 
i efektywnej od  własnego  personelu  placówki,  a  koszty  infrastruktury 
dzielą się na wszystkie placówki mierzone. Dodatkowo z racji doświad
czenia  i  warunków podpisanych  umów ryzyko fiaska  –  niezakończenia 
projektu może być znacznie zmniejszone.

Dane powinny bazować na gotowych raportach o znanych i dobrze zdefi
nowanych formatach np. raporty rozliczeniowe dla NFZ, raporty dla PZH, 
itp.  Bezpośrednio  zbiera  się  jedynie  dane  nie  występujące  w tych 
raportach. 
Zawsze należy zbierać dane atomowe – bezpośrednio opisujące rzeczywis
tość. Nie należy bazować na danych uogólnonych. Wszelkie średnie, me
diany, maksima etc. niosą ze sobą świadome lub nie zafałszowanie wyni
kające z wielu przyczyn. Agragacje danych powinno wykonać centrum wg 
identycznych  reguł  gwarantujacych  prawidłowość  i porównywalności 
wyników. W przypadku zbierania danych kodyfikowanych należy zadbać 
o identyczność  klasyfikacji  i  jej  użycia  do  kodowania  raportowanych 
danych.

Zebrane dane są gromadzone w centrum, które następnie “czyści” je: uzu
pełnia braki, sprowadza do jednego formatu, usuwał błędy i ocenia wiary
godność. Centrum wyznacza wskaźniki (benchmarki) i sposoby ich mie
rzenia. Te definicje muszą być jasne i od początku wiadome dla wszyst
kich mierzonych placówek. Przy użyciu tych definicji dokonywane są rze
czywiste  oceny  poszczególnych  jednostek  na  podstawie  dostarczonych 
danych.

Wyniki publikowne są na kilka sposobów: 
● ogólne  wyniki  dla  całej  grupy  ukrywające  szczegółowe  wyniki 

poszczególnych jednostek,
● szczegółowe wyniki każdej jednostki,
● szczegółowe  wyniki  wybranej  jednostki  na  “rozmytym”  tle 

pozostałych. 
Każda  z  tych  różnych  form  ma  swoich  wyłącznych  odbiorców, 
a uczestnicy od początku powinni być poinformowani kto i w jakiej formie 
otrzyma wyniki końcowe. 

http://www.ma.utexas.edu/webCalendar
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Wszelkie  formy  komputerowej  prezentacji  raportu  wyników 
pozwalające  na  interakcję  odbiorcy  z  danymi  i  pewną  swobodę 
zestawiania  danych  będą  bardzo  pozytywnie  odbierane.  Użyteczność 
tak przedstawionego raportu będzie oceniana znacznie wyżej. Dlatego 
warto  oprócz  standardowych  drukowanych  tabelarycznych  zestawień 
posunąć się dalej i  udostępnić ich formę cyfrową np.  tabelę arkusza 
kalkulacyjnego  lub  jeszcze  lepiej  kompletny  program z  wbudowaną 
logiką właściwą dla oceny funkcjonowania placówki służby zdrowia.

Cały opisany powyżej proces, składający się z kilku elementów wyma
gających sprawności organizacyjnej i fachowości, w rzeczywistości nie 
jest trudny i wymaga jedynie odrobiny dyscypliny. Dlaczego w takim 
razie nie jest szeroko stosowany? 

Oto kilka powodów:

● zarządzający służbą zdrowia nie mają wiedzy o benchmarkin
gu i jego zastosowaniu w zarządzaniu,

● nie wierzą w możliwość zarządzania opartego na logicznych 
podstawach popartych obiektywnymi danymi i wskaźnikami,

● obawiają się ujawnienia swoich danych i porównania z innymi,
● obawiają  się,  że  racjonalne  zrządzania  stanie  na  drodze 

prywatnych interesów, często są w tym mocno wspierani przez 
personel medyczny jednostki,

● wreszcie niemoc organizacyjna nie pozwala im na samodzielne 
przeprowadzenie pomiarów, a brak “centrów” benchmarkingu 
uniemożliwia zlecenie “na zewnątrz”.

Jak rozpocząć proces zmian?

● Zawsze od edukacji i to na każdym szczeblu. Nikt nie lubi być 
oceniany chyba, że dokładnie zrozumie, że to w jego interesie. 

● Pracować usilnie nad stworzeniem atmosfery pozwalającej na 
powołanie centrum analitycznego przy organie założycielskim 
lub jako oddolnej inicjatywy poszczególnych placówek. 

● Zmierzyć  proste  wskaźniki  i  szybko  pokazać  użyteczne 
wyniki. 

● Ustalić z odbiorcami co i w jakiej formie chcą zabaczyć i jak 
wykorzystać. 

● Służyć doradztwem w zakresie zarządzania.
● Maksymalnie  obniżyć  koszty  i  finansowanie  rozłożyć  na 

wszystkich odbiorców. 
● Wyniki dostarczać w spersonalizowany sposób – indywidualne 

podejście zdobywa większe zaufanie.

Czas bardzo sprzyja promocji benchmarkingu w służbie zdrowia. Presja 
ekonomiczna i konkurencyjny sposób zdobywania kontraktów na usługi 
zdrowotne powoduje,  że placówki muszą się  doskonalić.  Początkiem 
jest  zawsze  świadomość  własnej  sytuacji,  a  następnym  krokiem 
porównanie z konkurencją. Oba elementy niesie ze sobę benchmarking. 

A  może  by  tak  zacząć  małymi  krokami  –  od  siebie.  Od  własnego 
szpitala, wykorzystać lokalny system informatyczny, przetworzyć dane 
w  Excelu.  Zaprezentować  wyniki  zarządowi  szpitala.  Będziecie 
zadziwieni rezultatami. Trudno im będzie zakceptować przedstawione 
dane,  ale  gdy  ta  faza  minie  wszyscy  będą  wyczekiwali  na  kolejny 
pomiar  i  swoje  miejsce  w rankingu,  a  rola  informacji  i  informatyki 
znajdzie duże zrozumienie. 

Darmowy linuks klasy enterprise.
Tomasz Cholewa

Linuks  to  słowo  robiące  ostatnimi  czasy 
ogromną karierę. Ten nowoczesny system 
operacyjny  jest  uważany  za  stabilny, 
bezpieczny i będący alternatywą dla syste
mów z rodziny Microsoft Windows. Sam 
linuks to zaledwie jądro systemu operacyj
nego, a więc najważniejsza część odpowia
dająca  za   bezpośrednią  komunikację  ze 
sprzętem (drukarki,  skanery,  myszy  itp.). 
Na podstawie tego jądra są budowane tzw. 
dystrybucje,  czyli  kompletne  systemy 
z oprogramowaniem  graficznym,  biuro
wym  i  serwerowym.  Najpopularniejszą 
dystrybucją linuksa jest RedHat. 

Do wersji 9 był  on całkowicie darmowy, 
jednakże polityka firmy RedHat sprawiła, 
że  narodziła  się  nowa,  darmowa  dystry
bucja  -  Fedora  oraz  komercyjna  RedHat 
Enterprise. Ta ostatnia jest płatna i wystę
puje w różnych wersjach w zależności od 
platformy oraz okresu wsparcia. 

Specjaliści  RedHata  intensywnie  pracują 
nad tym,  aby ich produkt  był  nowoczes
nym systemem oferującym użytkownikom 
maksimum wygody i  bezpieczeństwa bez 
biegłej znajomości tajników poleceń kon
solowych. Pomimo, iż Fedora wydaje się 
być  dystrybucją  mogącą  zastąpić  płatną 
wersję Enterprise w zastosowaniach domo
wych, to do zastosowań serwerowych nie 
jest zalecana. 
Wiąże się to z zupełnie innym podejściem 
firmy RedHat,  która traktuje Fedorę jako 
stadium  badawcze  dla  ich  flagowego 
produktu. 
Istotną  również  sprawą  jest  zgodność 
całości systemu, czyli wersji bibliotek oraz 
programów zainstalowanych na systemie. 

Z  pomocą  przyszli  developerzy,  którzy 
chcieli  stworzyć  system  bazowany  na 
RedHat  Enterprise.  Stworzyli  nową 
dystrybucję o nazwie CentOS. 
Dzięki  temu mamy system,  który w nie
których  przypadkach  może w całości  za
stąpić wersję Enterprise najpopularniejsze
go  z  linuksów.  Najlepiej  sprawować  się 
będzie  jako  system  typowo  serwerowy, 
gdyż  poprawki  wydawane  są  dla  danej 
edycji przez 3 kolejne lata. Pozwala to za 
pomocą  dostępnych  w  systemie  narzędzi 
łatać dziury mogące zagrozić bezpieczeń
stwu systemu. Łaty takie bazowane są na 
tych  samych,  które  wydaje  RedHat  do 
swojego systemu. Daje nam to bezpieczną 
i stabilną platformę na różnego rodzaju... 
cd s.4
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usługi sieciowe od prostego serwera 
plików  poprzez  usługi  www,  dns 
i kontroler domeny windowsowej. 
Pomocne dla  początkującego admi
nistratora  wydają  się  być  graficzne 
narzędzia  do zarządzania usługami. 
Dzięki  nimi  nawet  mało  wprawna 
osoba będzie mogła postawić własny 
serwer www czy skonfigurować ser
wer wydruków dla małej sieci. Dla 
bardziej zaawansowanych użytkow
ników  CentOS  wydaje  się  być 
godnym polecenia ze względu właś
nie  na  wpomniany  wcześniej  długi 
okres wsparcia. 
Na  serwerach  produkcyjnych  liczy 
się  stabliność  i  bezawaryjność, 
a zatem  system  potrafiący  na 
bieżąco  aktualizować  swoje  opro
gramowanie  jest  doskonałą  propo
zycją.  Na  listach  dyskusyjnych 
CentOSa można natrafić na metodę 
sprawiającą,  że  system nasz będzie 
podawał się za RedHat Enterprise co 
ma znaczenie w przypadku instalacji 
niektórych aplikacji. 
Osobiście uważam tę dystrybucję za 
bardzo udaną i polecam ją do testo
wania wszystkim tym, którzy myślą 
o zastosowaniu linuksa u siebie, nie 
tylko jako serwer, ale również jako 
stację  roboczą  z  oprogramowaniem 
pozwalającym  na  codzienną  pracę 
biurową.  Zainteresowanych  zapra
szam na stronę domową dytrybucji 
http://www.centos.org i  do  doku
mentacji tam się znajdującej. 

Bugzilla i  OTRS – jak opanować 
nawał zgłoszeń od użytkowników.

Szewc chodzi bez butów ale to nie 
znaczy,  że  informatyk  też  musi. 
Może warto zaprząc informatykę do 
pomocy  informatykom.  Polecamy 
zapoznanie  się  z  produktami,  które 
pozwalają  opanować  lawinę 
codziennych  zgłoszeń  od  użytkow
ników.  Każde  zgłoszenie  ma 
dokładny  opis  i  historię  prac.  Oba 
rozwiązania są darmowe i oba mają 
polską  wersję.  Wzajemne  przewagi 
i wady  równoważą  się,  a  wybór 
zależy  od  obszaru  zastosowań 
i przekonania uzytkownika. 

Http://www.bugzilla.org
Http://otrs.org

Raport z Postępu Projektu (RPP)
Paweł Boczula

W  przedsięwzięciu  informatycznym  zazwyczaj  udział  biorą:  klient 
(odbiorca,  np.  szpital)  oraz  dostawca  (firma  informatyczna).  Celem 
projektu jest dostarczenie produktu spełniającego określone założenia.

Rzeczywistość projektu jest szara. Zaczyna się od obietnic – im więcej tym 
lepiej.  W międzyczasie  uzgadniany  jest  „pewien”  zakres  prac. 
Finalizowane  są  formalności.  Po  tak  hucznym  początku  zazwyczaj 
następuje długa cisza. Dostawca ciężko pracuje, klient – mniej lub bardziej 
nerwowo  –  czeka  w nieświadomości.  W  miarę  zbliżania  się  do  finału 
atmosfera  wokół  projektu  zaczyna  gęstnieć.  Terminy  zbliżają  się 
niepostrzeżenie. Przychodzi dzień odbioru i rozpoczyna się bitwa. 

Klient  chce  produktu  spełniającego  oczekiwania,  zaś  dostawca  pragnie 
zakończyć ten etap prac. Zazwyczaj okazuje się, że realizacja produktu ma 
pewne  istotne  opóźnienia.  W  tym  momencie  dialog  zostaje  zastąpiony 
rzucaniem siekierami. Powód prozaiczny: zabrakło informacji w momen
cie, w którym możliwe było podjęcie działań naprawczych. 

Czy można inaczej?
Jednym z dobrych zwyczajów projektowych jest Raport z Postępu Projektu 
(RPP). Pozwala on na uniknięcie szeregu meandrów, które nie dość, że nie 
przyniosą pożytku, to skaleczą obie strony.

Klient powinien otrzymywać, z ustaloną częstotliwością, formalny raport 
informujący  o przebiegu  i wyniku  aktualnie  prowadzonych  prac.  Każde 
opisywane  w  RPP  zadanie  niesie  ze  sobą  informację  o  planowanym 
terminie  zakończenia,  aktualnie  szacowanym terminie  zakończenia  oraz 
wartości opóźnienia. Raport taki składa się zazwyczaj z czterech sekcji:
● Zadania  wykonywane  –  status  prac  prowadzonych  od  ostatniego 

raportu,
● Zadania  do  wykonania  –  prace  zaplanowane  na  okres  do  kolejnego 

raportu
● Zadania na przyszłość – prace planowane na kolejne okresy,
● Problemy i uwagi – bardzo istotna sekcja – informacje o problemach, 

prośby o dostarczenie informacji, etc..

Tak skonstruowany RPP ukazuje: co aktualnie dzieje się w projekcie, czy 
terminy zostaną dotrzymane, co będzie się działo, w jaki sposób można 
pomóc  dostawcy  w  realizacji  wspólnego  projektu.  Wskazuje  problemy 
praktycznie w momencie ich wystąpienia. Dzięki temu raport może stać się 
podstawą do wypracowania działań naprawczych w przypadku wystąpie
nia istotnych problemów po stronie dostawcy. 

Klient  staje  się  świadomym  uczestnikiem  projektu,  a  nie  końcówką 
łańcucha pokarmowego. Odbiorca dostaje do ręki wiedzę, która pozwala 
kształtować produkt końcowy według własnych potrzeb i oczekiwań.
W  swojej  praktyce  staram  się  tworzyć  raporty  z postępu  prac  raz  na 
tydzień,  przy  czym  większa  częstotliwość  nie  znajduje  uzasadnienia. 
Górna  granica  to  miesiąc  w  przypadku  długotrwałych  (powyżej  roku) 
projektów. Przede wszystkim powinna ona wynikać z harmonogramu prac.

Oprócz pewnych założeń formalnych warto wspomnieć o jeszcze jednej 
bardzo  ważnej  rzeczy.  Całkowitym  bezsensem  jest  konstruowanie 
raportów mijających się prawdą. Niestety,  w przypadku materii  projektu 
dość łatwo jest zatuszować pewne rzeczy. Stanowi to zarówno dodatkową 
pokusę dla poprawiania rzeczywistości.  Nie da się jednak zamiatać pod 
dywan bez  końca.  Prawda  w końcu wyjdzie  na  wierzch  i  tym większa 
będzie frustracja odbiorcy końcowego – nie dość, że produkt kuleje, to cała 
cd. na następnej stronie

http://www.otrs.com/
http://www.bugzilla.com/
http://www.centos.org/
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Prawo zamówień  publicznych a  systemy informatyczne  czyli  jak 
prawnik ma zrozumieć informatyka. Marcin Piądłowski

Jak  pokazuje  statystyka  postępowań  przetargowych  prowadzonych 
w procedurach  „otwartych”,  na  każde  10  ogłoszonych  przetargów, 
zamówieniem kończą się tylko 2. Pozostałe są unieważniane lub   prze
ciągane latami albo wdrożenia są zakończone fiaskiem.
Ta  drastyczna  statystyka  odzwierciedla  trendy  na  rynku  zamówień 
systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia. Pierwszym 
z nich jest „walka do ostatniego tchu” inaczej zwana „psem ogrodnika”, 
gdzie wykonawcy w przypadku niemożności wygrania przetargu stosu
ją wszelkie sposoby aby nikt inny nie otrzymał tego zamówienia. 
Drugi trend to brak szerokiego spojrzenia na szpital jako całość, która 
wymaga zintegrowanego systemu do przepływu informacji. W efekcie 
brak strategicznego planowania w tym zakresie i zakupy dokonywane 
“z doskoku” dla załatania bieżących potrzeb. Niski priorytet powoduje, 
że  zarząd  szpitala  nie  angażuje  się  projekt  i  przedmiot  zamówienia 
spełnia jedynie lokalne potrzeby grup personelu.

Lekarstwem na powyższe bolączki może być tylko edukacja: z jednej 
strony  działów  zamówień  i  informatyków  jak  dobrze  prowadzić 
postępowania, z drugiej strony kadry zarządzającej, dla której narzędzia 
informatyczne powinny stać się codziennością.
Stawiając  za  cel  doprowadzenie  do  zakupu  dobrego  systemu 
informatycznego  należy  dobrze  przygotować  specyfikację.  Główny 
ciężar spada na służby informatyczne, gdyż od tego, w jaki sposób one 
przygotują  opis  funkcjonalny,  zależy,  jaki  produkt  trafi  do 
użytkowników.  Sednem  jest,  że  opis  systemu  musi  odzwierciedlać 
funkcje, bez których szpital nie może się obyć. 

Działy zamówień przyzwyczajone są do ustalania jako najważniejszego 
kryterium -  ceny  zamówienia  i  na  margines  spychają  kluczowy  dla 
szpitala wymóg niezbędnej funkcjonalności. Wszczególnienie funkcji , 
które  nie  są  obligatoryjne  a  jedynie  punktowane  spowoduje,  że 
wykonawca  skalkuluje  co  bardziej  mu się  opłaca:  dostarczyć  więcej 
funkcji czy dać niższą cenę. 
 Balans pomiędzy kryteriami wyboru oferty, powinien być taki, że im 
wyższym kryterium oceny jest cena tym więcej funkcji powinno być 
obligatoryjnych  (nawet  wszystkie).  Kryterium  ceny,  jako  jedyne, 
prowadzi do tego, że zostanie zakupiony system najtańszy ale zarazem 
najmniej funkcjonalny – a celem zamówienia jest przecież dostarczenie 
jak najlepszego produktu – najbardziej dopasowanego do potrzeb. Dział 
zamówień nie rozumie rozumie meritum zamówienia!

Działy zamówień użyją specyfikacji funkcji jako załącznika do SIWZ, 
więc należy dołożyć wszelkich starań, aby ta część była jak najbardziej 
dopracowana.
Warto  umieścić  w  SIWZ  zapisy  oceniające  TCO  (Total  Cost  of 
Ownership). Ile kosztuje komputer na którym będzie pracował system, 
ile  kosztuje  oprogramowanie,  które  musi  być  dodatkowo zakupione: 
system operacyjny, pakiet  biurowy, program anywirusowy,  etc.  Te z 
pozoru drobne wydatki pomnożone przez 100 lub 200 stacji zamieniają 
sięw ogromne sumy. 

Sposobem  na  oszczędności  sprzętowe  w  zakupach  systemu 
informatycznego jest wykorzystanie darmowych (open source’owych) 
rozwiązań a co za tym idzie tańszego sprzętu. Wymagając jako standard 
systemu  Linux  nie  Windows,  Star  Office  zamiast  MS  Office,  oraz 
rozwiązań terminalowych zamiast pełnych stacji pozwala zaoszczędzić 
na kosztach: zakupu sprzętu, zakupu licencji i bieżącej obsługi sprzętu 
(zarządzanie  terminalami  jest  mniej  pracochłonne  od  zarządzania  tą 
samą ilości pełnych stacji).      Ciąg dalszy obok.

Raport Postepu Projektu cd ...

wina  w  tym momencie  spada  –  nie  bez 
racji  –  na  dostawcę.  Dostarczając  klien
towi  rzetelną  informację  mogę  liczyć  na 
współpracę.  Celem  podstawowym  jest 
bowiem dobro projektu.
Warto  w  tym  miejscu  zauważyć  pewien 
wniosek  wynikający  z  powyższych  sfor
mułowań  –  za  projekt  są  odpowiedzialni 
zarówno dostawca jak i klient.
Produkt końcowy jest wypadkową oczeki
wań klienta i możliwości dostawcy. Jeżeli 
zaangażowane strony nie współpracują, to 
efekt  końcowy  będzie  daleki  od  oczeki
wanego.
Opisywane tutaj raporty postępu prac sta
nowią pewien składnik całości. Nie powin
ny być traktowane jako cel sam w sobie. 
Spełniają  konkretną  funkcję  –  informują 
klienta  o  stanie  projektu  i są  motorem 
współpracy.

Prawo zamówień publicznych ...cd.

Oprócz  meritum,  kluczową rolę  odgrywa 
strona formalna, która powinna zapewnić:
-  sprawne  i  skuteczne  przeprowadzenie 
postępowania,
- prawne zabezpieczeniu interesu zapisane 
w SIWZ i umowie.
Szczególnie  w  zakresie  drugiego  punktu 
współpraca  z  działem  IT  powinna  być 
ścisła,  ponieważ  właściwe  podejście  do 
wdrożenia  i  procedur  z  tym  związanych 
zapewni  skuteczne  wykonanie  umowy. 
Zapisanie  harmonogramów,  procedur  w 
SIWZ i umowie pozwoli właściwie nadzo
rować proces realizacji kontraktu.

Warunkiem sukcesu przetargu są:
• określenie  strategii  rozwoju  infor

matycznego,
• sprawdzenie  rozwiązań  (wizyty  w 

szpitalach  korzystających  z  różnego 
oprogramowania  –  organizatorem 
wizyty nie powinna być firma dostar
czająca oprogramowanie),

• właściwy  opis  techniczny  i  funkcjo
nalny przedmiotu zamówienia,

• wsparcie  działu  prawnego  (w koń
cowym  rozrachunku  tańsze  może 
okazać się  wynajęcie specjalistów od 
zamówień publicznych, którzy zwery
fikują  stronę  formalną,  i  uchronią 
szpital  od  niekończących  się 
protestów),

• właściwy  nadzór  nad  wdrożeniem 
i skuteczna  egzekucja  zapisów  umo
wy, gwarantująca terminową i rzeczo
wą realizację zobowiązań.

Strona 5



Kody paskowe – co wybrać?
Marek Żminda

Kody  paskowe  wchodzą  do  służby 
zdrowia szeroką ławą. Poniżej kilka 
porad, który kod wybrać.

Kod 128
To  zwarty  kod 
alfanumeryczny 
dla  aplikacji. 

Koduje  pełne  128  znaków  ASCII. 
Kod  128  ma  także  5  specjalnych 
znaków  nie  związanych  z  danymi, 
używanych  do  ustawienia 
parametrów czytnika lub zwracania 
parametrów.  Kod  128  ma  3  różne 
podzbiory  znakowe.  Dwie  formy 
sprawdzania błędów czynią ten kod 
bardzo  stabilnym.  Sumy  kontrolne 
nie  są  wymagane.  Kod  128  jest 
jednym z najlepszych kodów.

Kod 39
Kod 39  (albo  3  z  9)  jest  najpopu
larniejszym  kodem  kreskowym  dla 
aplikacji.  Pozwala  zapisać  cyfry, 
duże  litery  i  znaki  +,-,.  Może  być 
czytany  przez  wszystkie  czytniki 
kodów  w  domyślnej  konfiguracji. 
Jest  jednym  z  pierwszych   nowo
czesnych  kodów  kreskowych.  Kod 
39 jest kodem zmiennej szerokości. 
Ma  autoweryfikację  i nie  wymaga 
sum kontrolnych.

Kod 
Interleaved
2 of 5
Jest  kodem 
o dużej zwarto

ści.  Doskonale  koduje  liczby.  Jest 
podatny  na  błędy  i  wymaga  sum 
kontrolnych.

Podsumowanie:  Kod  128 jest 
zwykle najlepszym wyborem do za
stosowań uniwersalnych. Oferuje on 
kodowanie pełnego ASCII ma dobrą 
czytelność i wytrzymałość. Dla sys
temów  publicznych  z  kodowaniem 
litery i liczby należy użyć kodu 39. 
Jeśli kodujemy tylko liczby i zależy 
nam na  “gęstym”  zapisie  to  warto 
użyć  kodu Interleaved  2  of  5  albo 
kodu 128. Oba kody dobrze spraw
dzają się na małych powierzchniach 
(np. probówki).   

Inżynieria oprogramowania. Analiza potrzeb.
Krzysztof Czuryłowski

W poprzednim numerze BIM obiecaliśmy, że wrócimy do tematu 
zapoczątkowanego w artykule Metodyka rozwoju oprogramowania 
- traktującym o szeroko rozumianym procesie wytwarzania oprogra
mowania. Niniejszym artykułem spełniamy obietnice. 
Zanim jednak będziemy wymieniać i charakteryzować poszczególne meto
dologie powiedzmy sobie wcześniej o pewnych generalnych elementach, 
które są wspólne dla większości metodyk rozwoju oprogramowania. 
Pierwszą fazą każdego projektu informatycznego jest faza analizy i specy
fikacji  wymagań.  Organizacja  standaryzacji  IEEE  promująca  standardy 
w obszarze  nauk  technicznych  definiuje  wymaganie  jako  warunek  lub 
zdolność, którą musi posiadać system, aby wypełnić kontrakt, specyfikacje 
lub dokumenty formalne.
Jednym z powodów, dla których trafna identyfikacja potrzeb zamawiające
go oprogramowanie jest kluczowa w przedsięwzięciu jest fakt, iż wdroże
nie  (profesjonalnie  wykonane)  każdego  systemu  (również  szpitalnego) 
w tej  fazie  wyjątkowo  angażuje  przyszłych  użytkowników  i  od  nich 
w głównej mierze zależy sukces całego przedsięwzięcia. Z tego też faktu 
wynika główny problem fazy określania wymagań, czyli dołożenie wszel
kich niezbędnych starań, aby zachęcić użytkownika i pomóc mu stwier
dzić, jakie są jego rzeczywiste potrzeby i co może być zrealizowane w ra
mach dostępnego budżetu i harmonogramu projektu.

Faza analizy i specyfikacji opiera się na trzech krokach-filarach:

- Określenie potrzeb – w tym miejscu osoby zaangażowane w pro
jekt starają się zrozumieć istotę działania tworzonego oprogramo
wania,  analizowane  są  wszelkie  narzucone  ograniczenie,  iden
tyfikowane oczekiwania przyszłych użytkowników.

- Specyfikacja  wymagań  –  na  tym  etapie  w  sposób  dokładny 
i przejrzysty  formułuje  się  wymagnia  najczęściej  w oparciu  o 
przyjęte, sprawdzone standardy i notacje zapisu (UML).

- Weryfikacja potrzeb – jest to okazja do uzupełnienia brakujących, 
niezauważonych potrzeb – co niestety zdarza się nierzadko.

Finalnym etapem fazy specyfikacji potrzeb jest zawsze stworzenie 
formalnego  dokumentu  specyfikacji  wymagań  oprogramowania. 
Korzyści wynikające z powstanie tego dokumentu są niepodważal
ne,  do głównych zaliczyć można ustanowienie  wspólnego języka 
pomiędzy przyszłym użytkownikiem a twórcami oprogramowania. 
Dokument ten nierzadko jest podstawą do zawiązania umowy mię
dzy obiema wymienionymi stronami. Dodatkowo specyfikacja sta
nowi punktu odniesienia do kontroli rozwijanego produktu.
Sam proces budowy specyfikacji prowadzony jest zazwyczaj rów
nolegle z fazą analizy (wywiadów). Dobrze zidentyfikowane wyma
ganie zawarte w specyfikacji powinno być:

• poprawne
• kompletne
• jednoznaczne
• weryfikowalne
• realistyczne
• dokładne
• osiągalne

Wśród techniki rozpoznawania wymagań, do najbardziej 
skutecznych możemy zaliczyć:
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Inżynieria oprogramowania cd.

Wywiady.  Wywiady służą  gromadzeniu informacji.  Jest  to  technika, 
w której jakość osiąganego celu zależy od cech osoby prowadzących 
wywiad,  jak  również  (a  może  przede  wszystkim)  od  doświadczenia, 
predyspozycji, zrozumienia i nastawienia osoby, z którą jest on przepro
wadzany. Wywiady powinny być przygotowane w postaci listy pytań 
otwartych i podzielone na odrębne obszary tematyczne.Konieczny jest 
udział reprezentatywnej grupy użytkowników.

Spotkania  robocze.  Spotkania  robocze  stanowią  wydają  metodą 
pozwalającą na zidentyfikowanie najważniejszych wymagań z punktu 
widzenia  całej  organizacji  –  ich uczestnikami są  kompetentne osoby 
reprezentujące  wszystkie  jednostki  organizacyjne.  Umożliwiają 
uzyskanie optymalnych wymagań odnośnie każdej  z  funkcji  systemu 
bez konieczności odbycia indywidualnych wywiadów. 

Analiza  istniejących  dokumentów.  Proces  pozyskiwanie  wymagań 
obejmuje  (na  pewnym poziomie)  analizę  dokumentów m.in.  raporty, 
sprawozdania i wytyczne.

Analiza  istniejącego  oprogramowania.  Ponieważ  nierzadko  zdarza 
się, że projektowane oprogramowanie wypiera stare, analiza powinna 
określić dobre i złe strony istniejących aplikacji, zakres danych podle
gających migracji (jeśli taki wymóg zaistnieje).

Burze mózgów. Dają szanse powstania interesujących pomysłów z jed
noczesną  eliminacją  złych.  Celem jest  identyfikacja  jak  największej 
liczby  pomysłów,  a  następnie  poddanie  ich  ocenie.  Burze  mózgów 
uruchamiają  szereg  wartościowych  pomysłów  będących  kombinacją 
odmiennych  z  pozoru  wizji.  Ta  technika  sprzyja  powstawaniu 
innowacyjnych koncepcji.

Studium osiągalności. Dobrą praktyką jest, aby w tym miejscu rozpo
czynać prace  analityczne  nad każdym przedsięwzięciem. Określa  się 
realistyczne cele projektu i definiuje metody ich osiągnięcia.
 
Prototypowanie. Ta technika zakłada szybkie przygotowanie prototypu 
systemu  lub  jego  modułu uproszczonymi  interfejsami.  Prototyp 
pokazuje możliwości systemu i stanowi środek komunikacji i badania 
interakcji pomiędzy użytkownikiem a budowanym systemem.

Storyboards. Technika stanowi rodzaj prototypowania na papierze; bez 
programowania.  Użytkownicy  i  twórcy  przedstawiają  i  dyskutują 
graficzne elementy systemu takie jak: ekrany, okna dialogowe, i inne, 
które powinny znaleźć się w systemie. Wpólna praca daje możliwość 
opracowania finalnej formy elementów na wysokim poziomie uszcze
gółowienia. Uważa się, że ta technika jest znacznie mniej kosztowna 
aniżeli prototypowanie przy zachowaniu podobnych efektów (!).
 
Przypadki użycia.  Diagramy przypadków użycia to graficzny, poglą
dowy  sposób  przedstawienia  aktorów  (użytkowników)  i funkcji  sys
temu.  Dobrą  praktyką  jest  opatrzenie diagramów tekstowym opisem. 
Uważa się przy tym, że ta technika zawsze powinna iść w parze z inny
mi, sama nie wystarcza do rozpoczęcia czynności projektowych.

Powyższe  techniki,  które  nie  wyczerpują  pełnej  listy  spośród 
dostępnych  metod  analiz,  wykorzystywane  w  procesie  określania 
wymagań mogą  być  stosowane  w dowolnej  kombinacji  i zapewniają 
efektywne  rozpoznanie  rzeczywistych  wymagań  odnośnie  danego 
systemu. 

Koszty, kontrakty i informatyka
MWE

Właśnie  wchodzimy  w  gorący  okres 
kontraktowania  na  2006.  Wszyscy  mają 
większą lub mniejszą czkawkę z powodu 
ryzyka,  które  podejmują.  Szpitale  są  na 
zdecydowanie  gorszej  pozycji  –  nie 
potrafią  zaatakować  w grupie,  a  w poje
dynkę  są  zbyt  słabe  by  dotrzymać  pola 
NFZ-owi w negocjacjach. 
Co jest głównym powodem słabości? Brak 
wiedzy! Brak podstawowej wiedzy o swo
ich  własnych  możliwościach  i  możliwo
ściach  innych.  Proszę  sobie  wyobrazić 
o ile  twardszą  i  logiczniejszą  postawę 
można  prezentować  jeśli  znamy  nasze 
koszty wykonania danej procedury, a jesz
cze  lepiej  jeśli  znam analogiczne  koszty 
innych szpitali.

Reguły  rozliczeń  na  2006 roku  nie  będą 
w zasadniczy  sposób  odbiegały  od  tych 
z roku bieżącego. Sposób kodownia nadal 
będzie skomplikowany i podatny na błędy. 
Każdy błąd bije w szpital!
Przyjrzyjmy się typowym błędom w pro
cesie raportowania do NFZ:
• błąd w logice kodowania: zła specjal

ność, zła kombinacja produktów, nie
zgodność danych pacjenta (diagnoza) 
z  procedurą  NFZ,  etc..  Odpowiedź 
NFZ jest jedna: Nie płacimy do czasu 
usunięcia  usterki  w  kodowaniu. 
Wygrywa  NFZ  –  zamiast  wypłaty 
pieniądze pracują na koncie NFZ.

• Kodowanie poprawne ale przynoszące 
mniej punktów (czytaj wpływów) niż 
można by było uzyskać. NFZ wygry
wa bo szpital nie jest świadomy błędu. 
NFZ nie informuje zaniżeniach.

• Kodowanie poprawne ale przynoszące 
więcej  punktów  niż  można  było 
zakodować  (tzw.  upcoding).  Służby 
NFZ wyłapują takie sytuacje i nakła
dają kary. NFZ odzyskuje swoje pie
niądze z nawiązką.

 
Jak policzyć moje koszty w odniesieniu do 
produktów NFZ?

Najprostszy  ale  i  najbardziej  podatny  na 
błędy  sposób  to  sprawdzić  ile  punktów 
“wyrobimy”  w  2005  roku  i  jakie  będą 
koszty danego oddziału (wraz  z kosztmi 
pośrednimi). Podzielić jedno przez drugie 
i mamy  koszt  wypracownia  jednego 
punktu.  Jeśli  nie  zamierzamy  zmieniać 
sposobu  pracy  w  przyszłym  roku  to 
wystarczy. 
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Koszty, kontrakty i informatyka
cd..

Koszt  oddziału  w  przyszłym  roku 
należy  powiększyć  o  współczynnik 
inflacji  i  naszą  najlepszą  wiedzę 
o zmianie kosztów. Podzielić wynik 
przez  koszt  punktu  ustalony  przez 
NFZ  na  2006  roku.  Dostaniemy 
liczbę  punków,  które  musimy 
wypracować, żeby wyjść na zero.
Ilość punktów na najwyższym stop
niu  ogólności  jest  liniowo  zależna 
od liczby pacjentów.

Większość  kosztów  ponoszonych 
należy  do  kosztów  stałych.  Dodat
kowo mamy koszty pośrednie zwią
zane ze strukturą szpitala, a jedynie 
pośrednio  z  działalnością.  Obie 
sytuacje  powodują,  że  zwiększenie 
liczby  procedur  powoduje  zmniej
szenie kosztu jednostkowego. 

Barierą  w  zwiększaniu  są  ograni
czenia zasobów i ogranicznia poda
ży. 
Ograniczenia  zasobów  to  brak 
wolnych  łóżek,  brak  czasu  na  sali 
operacyjnej,  brak  wolnych  mocy 
personelu, etc. 
Ograniczenia  podaży  to  z  jednej 
strony narzucony limit w kontrakcie 
z  NFZ,  a  z  drugiej  ograniczona 
liczba pacjentów z określonym scho
rzeniem, którzy pojawią się u nas.  

Jak w takim razie wyjść na swoje w 
tym biegu z przeszkodami?

Kilka ogólnych informacji  a  potem 
praktyczne wskazówki.
• zasada  PARETO  –  20%  nakła

dów  produkuje  80%  wyników 
i 80%  nakładów  produkuje 
pozostałe  20% wyników.  Szpital 
nie jest wyjątkiem od powyższej 
zasady

• Warto  analizować  jedynie  te 
procedury i produkty NFZ, które 
generują  największe  przychody 
i największe koszty. Nie oznacza 
to  najdroższych  procedur,  wręcz 
przeciwnie  często  są  to  nisko
kosztowe procedury ale wykony
wane w dużych ilościach.

• Diagnozy i procedury ICD10 i 9 
nie mają jednoznacznej relacji do 
procedur  NFZ,  lekarze nie  znają 
procedur  NFZ,  nielekarski 
personel  kodujący  nie  zna 
procedur ICD9 i 10

Praktyczne rady:

– zidentyfikować  diagnozy  główne  ICD,  które  są  najbardziej 
kosztożerne i  wybrać te które stanowią 90% kosztów szpitala. Przy 
braku danych kosztowych wziąć te, które przynoszą 90% przychodów 
lub  te,  które  zajmują  90% osobodni.  Przy  dużym udziale  kosztów 
stałych  otrzymane  wyniki  będą  prawie  identyczne.  Jeśli  otrzymaną 
listę przedstawimy jako diagnozy klasyfikowane 3 znakami to okaże 
się, że mamy jedynie kilkadziesiąt przypadków.

– Dla tych przypadków przygowujemy listę dotychczasowych kodowań 
dla NFZ. Listę analizujemy pod kątem skrajnych wyników. Oceniamy 
jakość kodowania i  możliwość wyższego kodowania w przyszłości. 
Planujemy  odpowiednie  szkolenie  dla  pracowników  kodujących. 
Szkolenie ma pokazać typowe błędy i sposoby ich naprawy i omijania.

– Analizujemy  koszty  rodzajowe  przypadków z  listy.  Opracowujemy 
sposoby obniżenia tych kosztów, w tym sposoby skrócenia pobytu – 
koszty stałe są liniowo zależne od długości pobytu

– Analizujemy obciążenie zasobów w związku z leczeniem przypadków 
z  listy.  Próbujemy  określić  stopień  wykorzystania  zasobów  lepiej 
zaplanować ich przyszłe użycie.

– Wyliczamy  koszty  “pustych  przebiegów”.  Typowym  błędem 
popełnianym przy wyliczaniu kosztów leczenia jest wliczanie kosztów 
niezwiązanych  z  leczeniem  danego  przypadku.  Prostym  sposobem 
wyliczenia  tego  “garba”  kosztowego  jest  wyliczenie  kosztów 
łóżkodnia.  Przez  koszt  łóżkodnia  rozumiemy  komplet  kosztów 
ponoszonych dla utrzymania pustego łóżka. Do tego kosztu  wchodzą: 
wszytkie  koszty  pośrednie  oddziału,  koszty  personelu,  koszty 
bezpośrednie  utrzymania  oddziału.  Koszty  stałe  stanowią  od 60  do 
80%  wszystkich kosztów. Przy 80% obłożeniu danego oddziału i 70% 
udziale kosztów stałych oznacza to, że jeśli całość kosztów pustych 
łóżek  przydziela  się  wykonanym  procedurom  to  są  one  “droższe” 
o 16%.

Pozorny wzrost kosztu lecznia związany z doliczeniem kosztów pustych 
łóżek w zależności od udziału kosztu stałego i obłożenia łóżek pokazano 
na poniższej tabeli.

Udział kosztów 
stałych 

w całkowitym 
koszcie leczenia

Obłożenie łóżek

70% 80% 90%

60% 22% 14% 6%

70% 27% 16% 8%

80% 32% 19% 9%

Szpital  powienien  czekać  na  pacjenta  więc  koszty  wolnych  łóżek,  na 
pwenym  poziomie,  muszą  być  ponoszone.  Świadomość  tego  kosztu 
pozwoli racjonalniej oceniać rzeczywiste koszty procedur i lepiej planować 
wykorzystania swoich zasobów.
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