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Wstęp 

 

Na skuteczne zarządzanie placówką medyczną wpływa wiele elementów. 

Należą do nich m.in. optymalizacja kosztów, np. za pomocą wspólnych 

zakupów grupowych czy wspólnego ubiegania się o kredyt, niekonwencjonalne 

sposoby pozyskania funduszy na inwestycje, np. emisja obligacji, dzierżawa 

całego szpitala lub jednego z oddziałów, racjonalna polityka lekowa, czy 

wykorzystanie istniejącego potencjału kadrowego.  

Ważne, aby te działania wpływały nie tylko na lepszy wynik finansowy 

placówki, ale także przyczyniły się do podniesienienia bezpieczeństwa 

medycznego, poprawy satysfakcji pacjentów, a przy tym wzrostu prestiżu 

placówki medycznej.  

W e-booku przedstawiamy 10 sprawdzonych przykładów rozwiązań, które 

menedżerowie wdrożyli z sukcesem w swoich placówkach. Te przedsięwzięcia 

wyznaczają trendy w zarządzaniu na 2015 rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


