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dyczną. Z tego względu tak ważne jest gromadzenie 
wszelkich informacji o każdym z urządzeń: nie tylko je-
go parametrach i funkcjach, ale także historii jego użyt-
kowania (awariach, wymianach części i podzespołów, 
wymianach elementów eksploatacyjnych i akcesoriów, 
aktualizacjach itd.). Dzięki temu możliwe jest racjonal-
ne zarządzanie urządzeniami poprzez odpowiednie 
ustalanie przeglądów, planowanie zakupów czy po-
dejmowanie właściwych działań zapobiegawczych.

Optymalizacja kosztów eksploatacyjnych 
to działania zakrojone na szeroką skalę. Roz-
poczynają się już na etapie podejmowania 

decyzji dotyczących kupowanego sprzętu. 
Optymalny dobór właściwości urządzenia do ocze-

kiwań odbiorców, a także zwrócenie uwagi na para-
metry bezpośrednio wpływające na późniejsze koszty 
eksploatacyjne wymagają specjalistycznego i tech-
nicznego podejścia. Dalsze działania to już zabiegi 
na co dzień stosowane przez inżynierów podczas 
zarządzania swoją bazą sprzętową. Zostaną one po-
krótce omówione w niniejszym artykule.

Obowiązki pracowników Działu Technicznego 
i Działu Aparatury Medycznej w dużej mierze opie-
rają się właśnie na racjonalizacji kosztów bieżących. 
W dobie niewystarczającego finansowania jednostek 
ochrony zdrowia przez NFZ zabiegi takie są niezwykle 
ważne, ponieważ ich następstwem są oszczędności, 
które mogą zostać przeznaczone na odtworzenie bazy 
sprzętowej, rozwój technologii i ewentualne remonty.

Niezastąpionym narzędziem do optymalnego za-
rządzania infrastrukturą techniczną szpitala czy apara-
turą medyczną jest specjalistyczne oprogramowanie. 
Dostępne na rynku programy to już nie tylko systemy 
ewidencji. Są to narzędzia ułatwiające gospodarowa-
nie codziennymi wydatkami związanymi z eksploatacją 
aparatury. Umożliwiają m.in.: nadzorowanie przeglą-
dów, zarządzanie naprawami, zgłaszanie awarii, ewiden-
cjonowanie umów i rozliczanie faktur. Pomagają także 
tworzyć różne raporty, zestawienia i analizy kosztów.

W sytuacji, gdy jednostka ochrony zdrowia nie po-
siada wdrożonego systemu do zarządzania sprzętem, 
przydatny będzie chociażby rozbudowany spis wszyst-
kich urządzeń i instalacji. Im ta baza będzie bardziej 
szczegółowa, tym łatwiejsze będzie późniejsze zarzą-
dzanie infrastrukturą techniczną bądź aparaturą me-
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Sprzęt medyczny stanowi znaczącą część majątku szpitala, dlatego optymalne zarządzanie nim jest 
bardzo ważną kwestią i ma bezpośredni wpływ na wynik ekonomiczny placówki. Rolą inżynierów 
oprócz codziennej opieki nad maszynami jest przeprowadzanie systematycznych analiz kosztów 
bieżących i stosowanie metod umożliwiających ich optymalizację.

Optymalizacja kosztów eksploatacji 
aparatury medycznej i infrastruktury technicznej:
KOSZTY SERWISU, ZAKUP CZĘŚCI, OPROGRAMOWANIE

Zastanawiając się nad efektywnością 
swoich działów: technicznego 
i aparatury medycznej, należałoby 
sformułować kilka pytań:
• Czy jako dział techniczny/aparatury 

medycznej posiadamy wdrożoną 
procedurę zarządzania cyklem życia 
własnego sprzętu?

• Czy dysponujemy danymi, na podstawie 
których jesteśmy w stanie dokonać oceny, 
który sprzęt jest mniej awaryjny?

• Czy posiadamy narzędzia umożliwiające 
ocenę obecnych serwisantów/
dostawców?

• Czy wiemy, ile wydajemy na sprzęt przez 
cały cykl jego życia?

• Jak wieloma usługodawcami (dostawcami, 
serwisami, producentami) zarządzamy?

• Czy znamy stopień wykorzystania swojego 
sprzętu, dzięki czemu będziemy w stanie 
uzasadnić zakup dodatkowych urządzeń?

• Czy wiemy, jakie części podczas ostatniej 
awarii zostały wymienione i czy są objęte 
gwarancją?
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Jeżeli odpowiedź na niektóre z powyższych pytań 
brzmi „nie”, to oznacza, że posiadamy ukryte koszty, 
które można wyeliminować, a procedury tak uspraw-
nić, aby zwiększyć skuteczność naszego działu i zmie-
nić sposób zarządzania z reaktywnego na proaktywny.

Odwieczny dylemat: serwis 
autoryzowany czy nieautoryzowany 

Pierwszym problemem, z jakim boryka się osoba odpo-
wiedzialna za infrastrukturę techniczną i/lub aparaturę 
medyczną, jest wybór odpowiedniego opiekuna serwi-
sowego. Z technicznego punktu widzenia najważniej-
szym kryterium jest doświadczenie, z menedżerskiego 
– cena. Na szczęście te dwa kryteria się nie wykluczają, 
ponieważ duże doświadczenie pozwala często ogra-
niczyć czas danej naprawy. Doświadczony serwisant 
potrafi ominąć zbędne kroki, ponieważ przystępuje 
do pracy na urządzeniu, które zna i nie uczy się jego 
budowy w trakcie przeprowadzanej naprawy. Zatem 
jaką decyzję podjąć: wybrać serwis autoryzowany czy 
nieautoryzowany? Za każdym z tych rozwiązań prze-
mawiają konkretne argumenty. 

Serwis autoryzowany cechują niezawodność oraz 
wysoka jakość usług, a także odpowiedzialność za skutki 
ewentualnych awarii, nieograniczony i szybki dostęp 
do części zamiennych.

Serwis nieautoryzowany to przede wszystkim lepszy 
wynik ekonomiczny. Ze względu na konkurencję coraz 
częściej jakość usług jest wysoka, a zespół serwisowy 
wyspecjalizowany. Należy jednak pamiętać, że często 
(choć nie zawsze) serwis nieautoryzowany posiada 
ograniczoną dostępność do części zamiennych i ko-
dów serwisowych.

Ostatecznie musimy zatem dokonać rozrachunku 
zysków i strat, i zdecydować się na rozwiązanie opty-
malne dla nas. Oczywiście jest to kwestia wielowymia-
rowa – zależy od kompetencji danego serwisu, rodzaju 
urządzeń, a także warunków złożonej oferty.

Kontrakty serwisowe 
Za podstawowymi kosztami awarii, jakimi są wydatki 
na części oraz pracę serwisanta, kryją się często nakłady 
pokaźniejsze – związane z wyłączeniem danego urzą-
dzenia z eksploatacji. W momencie, kiedy nie mamy 
podpisanego kontraktu gwarantującego natychmia-
stową reakcję serwisu i zapewnienie urządzenia zastęp-
czego, sytuacja taka może wiązać się z dużymi stratami, 
a w momentach krytycznych – z zatrzymaniem pracy 
jakiejś pracowni czy sali operacyjnej! Stąd tak ważne 
jest posiadanie urządzeń rezerwowych w miejscach 
newralgicznych i/lub (co znajduje swoje ekonomiczne 
uzasadnienie) podpisanie umów serwisowych gwaran-
tujących szybką interwencję oraz dostarczenie urządze-
nia zastępczego na czas awarii.

Kiedy dokonamy już wyboru firmy serwisującej, war-
to uściślić z nią warunki współpracy. Podpisanie umowy 
serwisowej daje zwykle pewność co do określonego 
czasu reakcji serwisu oraz gwarancję terminowego za-
kończenia naprawy. To także ściśle określone warunki 

cenowe dotyczące kosztów części, zestawów konser-
wacyjnych, kosztów dojazdu, a także stawek za robo-
czogodzinę serwisanta. Koszty obejmują także akcesoria 
takie jak czujniki, przewody itp. Zwykle kontrakt taki 
gwarantuje niezmienność cen części zamiennych pod-
czas całego okresu obowiązywania umowy.

Zaletą kontraktów serwisowych jest możliwość 
rozłożenia kosztów w czasie. Na miesięczne wydatki 
składają się nie tylko przeglądy, ale także materiały eks-
ploatacyjne, w tym części najczęściej ulegające awa-
riom. Wysokość miesięcznych opłat zależy od zakresu 
kontraktu. Większe korporacje posiadają zwykle kilka 
rodzajów umów współpracy w zależności od ich za-
kresu. Podpisując kontrakt typu „premium”, możemy 
oczekiwać natychmiastowej reakcji serwisu, ciągłej do-
stępności części zamiennych (tzw. in stock), gwarancji 
czasu ukończenia naprawy oraz zapewnienia urządze-
nia zastępczego. Musimy liczyć się jednak z faktem, 
że w przypadku urządzeń wysokospecjalistycznych 
miesięczna opłata za taki kontrakt będzie oscylowała 
na poziomie od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy 
złotych. Oczywiście w cenie będą już uwzględnione: 
praca serwisantów, ich dojazd, zestawy konserwacyjne/
serwisowe oraz niektóre części.

Podczas zawierania takich kontraktów warto pamię-
tać o tym, aby zapisy ściśle określały warunki współ-
pracy, m.in.: godziny dostępności serwisu, czas reakcji 
na awarię, czas naprawy, zapewnienie urządzenia za-
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stępczego oraz ewentualne konsekwencje w przypad-
ku niedopełnienia ww. czynności w terminie. Warto 
także jako aneks do umowy współpracy załączyć aktu-
alny cennik części oraz materiałów eksploatacyjnych.

Optymalne planowanie przeglądów 
Za każdą maszyną idzie wydatek związany z jej utrzy-
maniem, dlatego opieka nad sprzętem nie może być 
pozostawiona użytkownikom, aby podejmowane przez 
nich decyzje nie miały wymiaru jednostkowego. Wy-
konywanie przeglądów grup urządzeń daje bowiem 
możliwość negocjacji ceny przeglądu jednego urzą-
dzenia oraz redukcję kosztów stałych, takich jak dojazd.

W dążeniu do stworzenia grup aparatów, które mogą 
być pod opieką jednej firmy serwisowej, konieczne staje 
się przejrzenie bazy sprzętowej. Celem tych działań jest 
określenie wspólnych właściwości różnych urządzeń. 
Wymaga to przefiltrowania listy urządzeń/instalacji/
systemów pod względem:
1. wspólnych producentów,
2. wspólnych cech typowo technicznych (właściwych 

dla danych grup urządzeń medycznych),

3. wspólnych cech zbieżnych z zakresem usług danego 
serwisu.
Mając grupę urządzeń, do których możemy przypisać 

dany serwis, warto zastanowić się nad ujednolicaniem 
terminu przeglądów. Często bowiem opłacalne jest 
przyspieszenie przeglądu niektórych urządzeń (o jeden, 
dwa miesiące), aby wykonać je przy okazji serwisowania 
innych aparatów. Daje to korzyść nie tylko finansową, 
ale pozwala także na uporządkowanie harmonogramu 
przeglądów, a co za tym idzie – łatwiejsze panowanie 
nad ich terminami.

W przypadku sieci placówek medycznych mamy 
możliwość, aby tak ustalać przeglądy, by sprzęt tego 
samego rodzaju, a mieszczący się w różnych jednost-
kach (znajdujących się w stosunkowo bliskiej odległości 
od siebie), był serwisowany w tym samym czasie przez 
jedną firmę. Otwiera to możliwość negocjacji ceny, ale 
także minimalizacji kosztów dojazdu, które dzielone 
są przez te placówki. Wówczas ściągnięcie serwisanta na-
wet z drugiego końca kraju może okazać się opłacalne.

Unifikacja bazy aparatury 
Należy mieć na uwadze, że optymalizacja kosztów 
eksploatacyjnych to proces ciągły, wymagający od za-
rządcy nieustannego udoskonalania nie tylko swoich 
działań, ale także bazy sprzętowej, jaka pozostaje pod 
jego opieką.

Działania mające na celu unifikację rodzaju aparatury 
to kolejny krok do ograniczenia kosztów serwisowych. 
Mniejsza różnorodność urządzeń (mniejsza liczba wpro-
wadzonych modeli i producentów), to mniej kontra-
hentów serwisowych i mniejsze rezerwy materiałów 
eksploatacyjnych ze względu np. na kompatybilność 
akcesoriów. To także większe pole do negocjacji wa-
runków umów serwisowych pod względem cenowym, 
obsługowym i gwarancyjnym.

Im bardziej chaotyczny jest nasz park maszynowy, 
tym trudniejsze staje się zarządzanie nim, a także trud-
niejsza jest dla użytkowników obsługa urządzeń. Wpły-

Patrik Di Saverio
dyrektor generalny, członek Zarządu ALTHEA POLSKA Sp. z o.o.

Dyrektorzy szpitali stoją w obliczu trudnych decyzji, dotyczących zakupu sprzętów, części oraz 
usług serwisowych. Muszą dokonać wyboru dostawcy, dbając o zachowanie wysokiej jakości 
usług przy równoczesnym nieobciążaniu budżetu szpitala. Menedżerowie powinni pamiętać 
o odpowiednim przygotowaniu się do procesu zakupu urządzenia. Szpital powinien zadbać, 
by umowa zawierała zapisy zabezpieczające przed blokowaniem urządzenia płatnymi kluczami 
dostępowymi oraz powinien zapoznać się z ceną serwisu pogwarancyjnego i ceną kluczowych 
komponentów urządzenia. Zabezpieczy to szpital przed koniecznością korzystania tylko z jednego 
dostawcy usług i równocześnie pozwoli zaoszczędzić szpitalowi na pogwarancyjnej obsłudze 
serwisowej. Niejednokrotnie oferowana cena zakupowa urządzenia jest niska, lecz cena czę-
ści eksploatacyjnych czy obsługi pogwarancyjnej jest niewspółmiernie 
wysoka. Tu alternatywą staje się wyspecjalizowany i doświadczony serwis 
nieautoryzowany, np. ALTHEA Polska Sp. z o.o. Priorytetami naszej firmy 
są: szybki czas reakcji na awarię, ekspresowa dostawa oryginalnych części, 
doświadczony i przeszkolony personel.

Ryc. 1. Unifikacja bazy sprzętowej



16

OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD MEDYCZNY 11-12/2017  TEMAT NUMERU

wa to zatem także na bezpieczeństwo. Ujednolicona 
baza sprzętowa zapewnia personelowi medycznemu 
większy komfort użytkowania, co jest szczególnie waż-
ne w sytuacjach nieoczekiwanych lub krytycznych. 
Z kolei personel techniczny ma lepszą wiedzę prak-
tyczną na temat aparatury będącej pod jego opieką 
(najczęściej występujące awarie, ewentualne „słabe 
punkty” etc.).

Działania zapobiegawcze 
Z optymalizacją kosztów eksploatacyjnych wiąże się 
bezpośrednio także systematyczna ocena stanu tech-
nicznego urządzeń, która pozwala przewidzieć ewen-
tualne awarie wynikające z wieku urządzenia bądź jego 
stopnia wyeksploatowania. Stała obserwacja aparatury 
pod tym kątem pozwala podjąć odpowiednie działania 
zapobiegawcze.

Wykonanie niektórych czynności serwisowych za-
wczasu pozwala często uniknąć poważniejszych awarii 
lub niefortunnej kumulacji drobnych napraw, które su-
marycznie mogą być bardzo odczuwalne dla bieżącego 
budżetu.

Działania prewencyjne dają nie tylko większy kom-
fort użytkowania związany z niezawodnością danego 
urządzenia, ale – patrząc z szerszej perspektywy – mogą 
stanowić dużą część oszczędności. Musimy zdać sobie 
sprawę, że ponoszenie systematycznych kosztów po-
zwala uniknąć ich nagromadzenia, co w przypadku apa-
ratów wysokospecjalistycznych jest nierzadko wydat-
kiem rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Zmniejszamy 
także ryzyko ewentualnych „przestojów” związanych 
z poważnymi awariami i koniecznością tymczasowego 
wyłączenia urządzenia z eksploatacji.

Serwis wewnętrzny 
Coraz więcej podmiotów leczniczych decyduje się 
na serwisowanie niespecjalistycznego sprzętu przez 
swoich pracowników technicznych. Wiąże się to z ko-
niecznością opracowania na podstawie zaleceń pro-
ducenta oraz dobrej praktyki inżynierskiej protokołów 
oceny technicznej urządzenia, a w przypadku urządzeń 
elektrycznych – wykonaniem ich testów bezpieczeń-
stwa elektrycznego. Dalej należy stworzyć harmono-

gram przeglądów i pilnować sumienności oraz rzetel-
ności wykonywanych badań technicznych.

Dla szpitala jest to koszt zakupu testera elektrycznego 
oraz przeszkolenia personelu w zakresie czynności kon-
trolno-pomiarowych urządzeń elektroenergetycznych. 
Pozwala to zaś zaoszczędzić dużą część corocznych 
wydatków. Minusem jest natomiast odpowiedzialność, 
która w przypadku awarii spoczywa na szpitalu. Drugą 
wadę tego rozwiązania mogą stanowić ewentualne 
braki kadrowe – pracownicy techniczni posiadają zwy-
kle dużo bieżących obowiązków i dodatkowe zadania 
wiązałyby się z koniecznością pracy w godzinach nad-
liczbowych.

Outsourcing 
Utrzymanie budynku przez firmy zewnętrzne to co-
raz częstsza praktyka także w przypadku obiektów 
szpitalnych. Niesie to za sobą wiele przesłanek, ale 
i zagrożeń związanych z możliwym spadkiem jakości 
i utratą kontroli nad budynkiem. Wszystko, jak zawsze, 
zależy od serwisu, na jaki się zdecydujemy: od jego do-
świadczenia, stopnia przeszkolenia i kompetencji ka-
dry pracowniczej, potencjału technicznego, warunków 
współpracy określonych w umowie oraz zakresu odpo-
wiedzialności. Odpowiednia analiza danych, a za nią 
optymalne dopasowanie zakresu usług do naszych 
potrzeb może przyczynić się do uzyskania znacznych 
oszczędności. Należy jednak zdawać sobie sprawę z za-
grożeń powierzenia obsługi mienia firmie zewnętrznej. 
Warto sprawować nad tymi usługami systematyczną 
kontrolę, a także weryfikować jakość przeprowadzo-
nych czynności naprawczych i konserwacyjnych.

Coraz modniejszy staje się także outsourcing w za-
kresie utrzymania sprzętu medycznego. W klinikach 
na Zachodzie i w krajach skandynawskich coraz częściej 
podpisywane są tzw. umowy in-house team, które za-
pewniają zespół inżynierów do utrzymania i naprawy 
sprzętu specjalistycznego. Zapewniony zespół spe-
cjalistów sprawuje na co dzień pieczę nad zaawan-
sowanymi urządzeniami. Usprawnia to szczególnie 
postępowanie w czasie poważniejszych awarii, skraca 
przestoje urządzeń, ponieważ serwisanci są kompe-
tentni i potrafią podjąć pierwsze działania, a w razie 
problemów kontaktują się ze zdalnymi serwisantami 
celem trafnej diagnozy.

Kontrakty takie nie są tanie, gdyż zapewniają specjali-
styczny personel techniczny, działający na terenie szpi-
tala. Niemniej jednak może mieć to swoje ekonomiczne 
uzasadnienie w przypadku jednostek zlokalizowanych 
z daleka od dużych aglomeracji, kiedy oczekiwanie 
na serwis zewnętrzny wiązałoby się z długim wyłą-
czeniem urządzenia z eksploatacji, a to generowałoby 
odczuwalne straty.

CAPEX vs. OPEX 
Niejednokrotnie koszt zakupu nowego urządzenia 
jest nieznaczny i zupełnie niewspółmierny w stosunku 
do całkowitego kosztu jego posiadania. Dlatego war-
to analizować umowy zakupu pod kątem elementów 

ŁukaSz WoŁczyk
dyrektor sprzedaży Serwisu GE Healthcare na terenie Polski, Litwy i Łotwy

Można myśleć o autoryzacji jak o dyplomie ukończenia uczelni, ale takim, który, aby go nie 
stracić, musi być ciągle ulepszany i broniony przed komisją egzaminacyjną. To dobra analo-
gia, lecz autoryzacja to dużo więcej, czyli m.in.: odpowiednie procedury, fabryczne szkolenia 
wykonywane u producenta, dostęp do wiedzy wyszkolonych ekspertów rozsianych po całym 
świecie. To również system audytów oraz procesów zapewniających, że opisane w dokumen-
tacji procedury są wdrażane z najwyższą starannością. Kiedy myślimy o życiu ludzkim i zdrowiu 
pacjenta, powinniśmy równolegle rozważyć zastosowanie możliwie najwyższej dostępnej 
jakości. Natomiast jeżeli mówimy o wolnym rynku, to kryteria wyboru ofert w stosowanej 
obecnie postaci (cena oraz jakość) promują zarówno wolną konkurencję, 
bo dopuszczają start wszystkich podmiotów, jak i zarazem dają klien-
towi skuteczne narzędzie, które gwarantuje wykonywanie usług 
na najwyższym poziomie, jeżeli tylko jako kryterium jakości zostanie 
użyta autoryzacja producenta.
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zużywalnych (nie tylko ich kosztów, ale także często-
tliwości ich wymiany). W tym przypadku przysłowie 
„skąpy dwa razy traci” staje się regułą. Firmy często kuszą 
klienta niską ceną urządzenia, aby ten stał się ich sys-
tematycznym nabywcą elementów eksploatacyjnych. 
Nie dajmy się zatem złapać w taką pułapkę. Dla ekono-
mistów będzie miał także znaczenie rodzaj nakładów, 
który będzie nieatrakcyjny: znacznie wyższe wydatki 
operacyjne (OPEX) w stosunku do wydatków kapita-
łowych (CAPEX).

Grupy zakupowe 
Dokonywanie zakupów w ramach tzw. grup zakupo-
wych to dość rozpowszechnione działania w prywat-
nych sieciach medycznych, które posiadają jednostki 
w różnych regionach kraju. Organizuje się wówczas 
wspólne zakupy dla różnych placówek połączonych 
ze sobą kapitałowo. Przynosi to duże korzyści finan-
sowe, daje większe pole negocjacyjne, dzięki czemu 
można otrzymać produkt lepszy jakościowo w korzyst-
niejszej cenie. Natomiast oryginalna idea grup zakupo-
wych dotyczy dokonywania zakupów przez podmioty 
bez więzi kapitałowych. Niestety w Polsce jest to nadal 
mało popularna praktyka1.

Niepełne wykorzystanie
możliwości sprzętowych 

Kolejnym punktem w kwestii optymalizacji kosztów 
eksploatacyjnych jest problem zakupu aparatu nie 
do końca odpowiadającego potrzebom użytkownika, 
a co za tym idzie – niewykorzystywanego w pełnym 
zakresie swoich możliwości bądź wykorzystywanego 
sporadycznie. Nie zwalnia to bowiem szpitala z syste-
matycznej kontroli technicznej i wymiany elementów 
eksploatacyjnych, które w przypadku urządzeń zaawan-
sowanych są drogie. Zakup zbyt zaawansowanych 
aparatów do pracowni o przeciętnym zakresie badań 
generuje zatem nadmierne koszty. Firmy medyczne 
coraz częściej kuszą nas nowymi rozwiązaniami techno-
logicznymi, które niekoniecznie będą wykorzystywane 
przez użytkownika.

Można sobie bowiem zadać pytanie, czy do wyko-
nania standardowego badania struktur anatomicznych 

kości potrzebny jest 256-rzędowy tomograf kompute-
rowy? Oczywiście, że nie! Tak zaawansowane systemy 
są predysponowane do badań struktur ruchomych, 
szczególnie w dziedzinie kardiologii i angiologii. Przy-
kłady takie jak ten można mnożyć. Z tego względu tak 
ważne jest określenie zakresu badań i realnych potrzeb 
personelu medycznego podczas opracowywania spe-
cyfikacji zamówienia danego sprzętu. Wpłynie to nie 
tylko na niższą cenę zakupu sprzętu, ale także jego 
późniejszej eksploatacji. 

Na bieżący rachunek kosztów bezpośredni wpływ 
ma także pełne wykorzystanie sprzętu medycznego 
pod względem czasowym. Dobrze funkcjonujący szpi-
tal nie może sobie pozwolić na sytuację, w której wy-
soce specjalistyczny sprzęt stoi przez większość czasu 
nieużywany. Tutaj kluczowe jest odpowiednie definio-
wanie potrzeb użytkowników. 

Rozwiązanie, które umożliwiłoby lepsze wykorzysta-
nie sprzętu, wiązałoby się ze zmianą organizacji polskich 
oddziałów – tak, by sprzęt, na jakim pracuje personel, 
nie był przypisany do konkretnych komórek organiza-
cyjnych. Oczywiście nie jest to możliwe w przypadku 
każdego rodzaju aparatury. Problemem mogą okazać 
się także wymogi NFZ, które nakładają na poszczegól-
ne podmioty obowiązek posiadania konkretnych urzą-
dzeń, przez co te są nierzadko irracjonalnie dublowane. 

Systemy zarządzania jakością 
Omawiając temat optymalizacji kosztów, nie sposób nie 
wspomnieć o systemach zarządzania jakością. Głów-
nym celem wprowadzania systemów jakościowych 
w szpitalach jest nie tylko podwyższenie standardów 
obsługi pacjenta, ale także optymalizacja kosztów funk-
cjonowania jednostki oraz ujednolicenie i usprawnienie 
procesów.

Działanie systemu zarządzania jakością zgodnie z nor-
mą ISO 9001 opiera się na sprecyzowaniu mierzalnych 
wskaźników, na podstawie których możliwa będzie 
ocena efektywności funkcjonowania danych procedur. 
W przypadku urządzeń szpitalnych mierzalnym wskaźni-
kiem mógłby być np. średni czas wyłączenia urządzenia 
z użytku ze względu na awarię (mierzony w skali kwar-
tału/roku) czy liczba awarii (konkretnego urządzenia, 
grup urządzeń, określonych modeli etc.). Tego rodzaju 
wskaźniki pozwoliłyby w miarodajny sposób opisać na-
szą szpitalną rzeczywistość, aby rokrocznie ją kontrolo-
wać i móc kontynuować proces udoskonalania.

Lean Six Sigma 
Omawiając racjonalizację kosztów, nie można pomi-
nąć strategii Lean Six Sigma. Na świecie coraz więcej 
placówek służby zdrowia funkcjonuje z tą filozofią biz-
nesową lub jest zainteresowanych jej implementacją 
celem usprawnienia procesów związanych z działaniem 
szpitala (obsługą pacjentów, administracją, zakupami, 
utylizacją itd.). Wszystko to przy jednoczesnej optyma-
lizacji kosztów2. Six Sigma działa w oparciu o analizę 
procesów, zidentyfikowanie tzw. „wąskich gardeł”, opóź-
nień i nieoptymalnych praktyk. Celem jest wdrożenie 

GrzeGorz koŁoDziej
dyrektor zarządzający Medikol Systems

Z wielką satysfakcją przeczytałem artykuł autorstwa Pani Magdaleny Szałapskiej-Papugi. Jest 
to niewątpliwie jedna z niewielu prób kompleksowego spojrzenia na zagadnienie realnych 
kosztów ponoszonych w związku nabyciem i eksploatacją sprzętu medycznego. Autorka bar-
dzo słusznie zwraca uwagę na fakt, że poza samą ceną zakupu aparatury medycznej olbrzymi 
wydatek stanowi jej późniejszy serwis. Dlatego, wybierając dostawcę aparatury medycznej, 
należy zwrócić uwagę nie tylko na cenę zakupu, ale również na koszt dalszej eksploatacji, 
w tym koszty serwisu pogwarancyjnego w okresie eksploatacji urządzenia. W tym kontekście 
bardzo ważny jest wybór odpowiedniej firmy serwisującej urządzenie – sprawdzonego, posia-
dającego dostęp do części zamiennych oraz odpowiednio przeszkolony 
personel serwisu. Wybór niezależnej (nieautoryzowanej) firmy pozwala 
użytkownikowi na znaczne oszczędności, według wyliczeń ekspertów 
z grupy Medikol nieautoryzowany serwis pozwala obniżyć koszt eksplo-
atacji urządzenia nawet o 35%.
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skutecznych strategii i tzw. zarządzania proaktywnego, 
gdzie ponoszone koszty mają charakter zapobiegaw-
czy, w przeciwieństwie do zarządzania reaktywnego, 
nastawionego na działania naprawcze. W drugim przy-
padku koszty są nieplanowane (pośrednie) i trudniejsze 
do identyfikacji oraz oszacowania3. Na przykład: w sy-
tuacji poważnej awarii sprzętu medycznego byłyby 
to (oprócz utraconych dochodów) ukryte koszty zwią-
zane m.in. z: bezczynnością pracowników (personelu 
obsługującego uszkodzone urządzenie), koordynacją 
usług naprawczych, ewentualną wypłatą nadgodzin 
pracownikom celem nadrobienia niewykonanych ba-
dań spowodowanych awarią sprzętu itd.

Szpitale, które wprowadziły system Six Sigma, popra-
wiły swoją zyskowność i cieszą się przewagą w zakresie 
jakości świadczonych usług nad konkurencją.

Zamienniki 
Tak jak w przypadku serwisu stoimy przed dylematem 
wyboru firmy autoryzowanej lub nieautoryzowanej, tak 
w przypadku zakupu akcesoriów (tj. czujników, prze-
wodów itd.) rozważamy zakup osprzętu oryginalnego 
lub zamienników.

Coraz łatwiej można znaleźć na rynku dostawcę, który 
oferuje akcesoria nie gorszej jakości od oryginalnych, 
a będące nawet kilkakrotnie tańsze od tych zalecanych 
przez producenta. Dlatego warto sprawdzać i testować 
takie elementy, gdyż nie zawsze za wysoką ceną ory-
ginalnych komponentów stoi jakość, a często płacimy 
za renomę i znak firmowy producenta. Weźmy także 
pod uwagę fakt, że ogromna konkurencja wymusza 
coraz to lepsze produkty. Znienawidzone przez nas pro-
dukty Made in China charakteryzują się coraz częściej 
dobrą jakością.

Czynnik ludzki 
Niestety bardzo często przyczyną awarii sprzętu jest 
jego nieprawidłowa obsługa. Działania zapobiegawcze, 
jakie należałoby podjąć w tym zakresie, to częste szkole-
nia oraz uświadamianie pracowników, jak prawidłowo 
użytkować i konserwować sprzęt.

Personel medyczny przechodzi szkolenia z obsłu-
gi urządzeń podczas ich instalacji. Warto rozważyć 
wprowadzenie cyklicznych szkoleń, co bezpośrednio 
przełoży się na minimalizację liczby awarii związanych 
z nieprawidłową obsługą aparatury. Rzeczywistość wy-
gląda bowiem tak, że nieświadomy użytkownik skraca 
cykl życia aparatu. Powtórne szkolenia z obsługi urzą-
dzeń przyczynią się również do zwiększenia komfortu 
pracy oraz poprawy bezpieczeństwa użytkowników 
i pacjentów.

Pobór energii elektrycznej 
Koszty eksploatacji to także lub przede wszystkim opła-
ty za energię elektryczną. Koszt zużycia prądu ma szcze-
gólne znaczenie w przypadku wysokospecjalistycznej 
aparatury medycznej oraz rozbudowanych systemów 
infrastruktury budynkowej. Podczas definiowania 
przedmiotu zamówienia, szczególnie w przypadku ma-

szynowni, które charakteryzują się ciągłą pracą, warto 
zwrócić uwagę na parametr, jakim jest pobór mocy, 
a także ewentualną opcję przechodzenia urządzeń 
w „tryb czuwania”.

Tematyka związana z oszczędnością prądu w budyn-
kach służby zdrowia to bardzo złożony temat, wymaga-
jący szerszego omówienia w osobnym artykule.

Podsumowanie 
Ze względu na to, że sprzęt medyczny stanowi znaczą-
cą część majątku szpitala, optymalne zarządzanie nim 
jest bardzo ważną kwestią i ma bezpośredni wpływ 
na wynik ekonomiczny placówki. Rolą inżynierów 
w szpitalu oprócz codziennej opieki nad maszynami 
(ich awariami i naprawami) jest przeprowadzanie sys-
tematycznych analiz kosztów bieżących i stosowanie 
metod umożliwiających ich optymalizację poprzez: 
racjonalne planowanie działań serwisowych, systema-
tyczny monitoring stanu aparatury medycznej oraz 
kosztów jej utrzymania.

Odpowiednie narzędzia (systemy) pozwalają doko-
nywać interpretacji ilościowej i dają konkretne dane 
(wskaźniki) umożliwiające optymalne zarządzanie bazą 
sprzętową poprzez podejmowanie racjonalnych decy-
zji. W dłuższej perspektywie pomagają w dokonywaniu 
wyboru sprzętu mniej awaryjnego oraz generującego 
mniejsze koszty eksploatacyjne w skali roku. Umożliwia 
to obranie odpowiedniej strategii w przyszłości – pod-
czas tworzenia planów zakupowych i określania wymo-
gów dotyczących nowo kupowanych urządzeń. Mamy 
możliwość, aby dostrzec moment, w którym aparat się 
wysłużył i generuje nadmierne koszty (np. zbyt częsta 
wymiana materiałów eksploatacyjnych). To z kolei pre-
dysponuje do przyspieszenia zakupu nowej aparatury 
ze względu na nieopłacalność utrzymania obecnej. 

Dlatego warto inwestować w narzędzia, jakimi są sys-
temy do zarządzania urządzeniami, ponieważ przyczy-
niają się one bezpośrednio do ograniczenia kosztów 
eksploatacyjnych: pozwalają znaleźć „słabe punkty” 
w szpitalu, dają konkretną odpowiedź dotyczącą wy-
eksploatowania aparatury, umożliwiają tworzenie analiz 
kosztowych, a zatem ułatwiają optymalne zarządzanie 
bazą sprzętową, za którą jako inżynierowie i menedże-
rowie odpowiadamy. 

Przypisywane Hipokratesowi słowa dotyczące profi-
laktyki zdrowotnej: „lepiej zapobiegać niż leczyć” dosko-
nale wpisują się także w racjonalny sposób zarządzania 
sprzętem, w którym polityka proaktywna bezdyskusyj-
nie przynosi sukcesy ekonomiczne. q
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