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WSTĘP

Menedżer placówki medycznej, obok doskonałej znajomości branży  
ochrony zdrowia, łatwości poruszania się w gąszczu przepisów, musi 
mieć także wiele innych umiejętności. W skutecznym zarządzaniu cho-
dzi przecież nie tylko o wykreowanie wizji rozwoju w dłuższej perspek-
tywie, umiejętność planowania, delegowania i egzekwowania zadań, 
lecz także o zaangażowanie i motywowanie pracowników, orientację na  
pacjenta, również o budowanie świadomości marki placówki.

Czy podejmując się roli menedżera placówki medycznej, zastanawia-
łeś się, czy masz predyspozycje do bycia liderem? Czy szybko nawiązu-
jesz kontakty z innymi ludźmi i umiesz przekonać ich do swoich pomy-
słów? A może lepiej czujesz się, wykonując pracę analityczną i pozostając 
z dala od ludzi?

Współczesny, szybko zmieniający się rynek pracy wymaga refleksji 
nad własnymi umiejętnościami i nieustannej pracy nad ich rozwojem. 
Tylko jak je wskazać? Czasem nie jest to takie jednoznaczne, gdyż wie-
le zależy od profilu działalności placówki medycznej, którą zarządzasz.  
Jednak dużo uniwersalnych kompetencji można zidentyfikować, prze-
glądając np. ogłoszenia o pracę na podobne stanowiska.

Jedno jest pewne. Samodoskonalenie się jest nieodłącznym wyzwa-
niem dla menedżera i tylko taka postawa zagwarantuje ci sukces.

Ta publikacja pomoże ci w rozwoju wybranych kompetencji. Książka 
składa się z 6 rozdziałów omawiających takie zagadnienia, jak:
1) orientacja biznesowa i myślenie strategiczne;
2) przywództwo i podejmowanie decyzji;
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3) planowanie, delegowanie;
4) rozliczanie efektów i zarządzanie zespołem;
5) orientacja na pacjenta;
6) budowanie lojalności i zarządzanie marką.

Na początku każdego z rozdziałów zebraliśmy katalog kompetencji, 
które zdobędziesz dzięki lekturze. Z kolei w każdym podrozdziale wska-
zujemy jedną konkretną kompetencję, której się nauczysz.

Życzymy owocnej lektury i efektywnej pracy nad rozwojem wybranych 
kompetencji!

UOV105.indd   6UOV105.indd   6 26.11.2021   09:4026.11.2021   09:40



7

ROZDZIAŁ I.  
ORIENTACJA BIZNESOWA 
I MYŚLENIE STRATEGICZNE

Kompetencje, które zdobędziesz po lekturze tego rozdziału:
z	z	 umiejętność opracowania strategii,
z	z	 badanie i analiza sytuacji wyjściowej,
z	z	 umiejętność angażowania zespołu do prac nad strategią,
z	z	 umiejętność wdrożenia strategii,
z	z	 umiejętność doboru współpracowników do opracowania strategii,
z	z	 umiejętność wykorzystania koncepcji zrównoważonego rozwoju 

w działaniach strategicznych.
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1.1. Od czego rozpocząć opracowanie strategii placówki 
medycznej

Kompetencja, którą zdobędziesz: umiejętność opracowania strategii
Wizje rozwoju własnej placówki możesz bardziej lub mniej sprecyzo-

wać. Warto jednak wytyczyć konkretny kierunek i zmienić myślenie oraz 
podejście do tego, co było, aby na bazie wypracowanego kapitału stwo-
rzyć lepszą jakość, poprawić ofertę rynkową i wizerunek.

Nie zawsze sami mamy pełen wpływ na planowanie, szczególnie dłu-
gofalowe, np. gdy funkcjonujemy w strukturze sieci szpitali czy przy-
chodni. Wówczas działanie każdej placówki jest podporządkowane wy-
pracowanej już rynkowej wizji, przyjętej dla całej struktury i jej rozwoju 
na ogólnopolskim rynku. Stajemy się zatem realizatorami działań stra-
tegicznych, niekoniecznie nawet ich współtwórcami.

Zupełnie inaczej jest, gdy prowadzimy własną działalność i sami decy-
dujemy w pełni, w jakim kierunku chcemy ją rozwijać. Dochodzimy wów-
czas do momentu, gdy planowanie z roku na rok, typowe dla małych 
gabinetów lekarskich, daje poczucie osiągnięcia sufitu, a przecież chce-
my się rozwijać, mamy możliwości, potencjał, czas i ludzi. Nic nie stoi 
na przeszkodzie, by zawalczyć o większą liczbę pacjentów, znaczniejszy 
kawałek rynku lokalnego albo i wojewódzkiego, może nawet rozszerzyć 
usługi, zwiększyć liczbę specjalistów.

Nie sposób podejmować takich decyzji w sposób odpowiedzialny, ba-
zując jedynie na dobrych chęciach i własnej intuicji. Choć oczywiście 
w przypadku prywatnych gabinetów lekarskich, stawiających sobie za 
cel przekształcenie w niepubliczną przychodnię tak się dzieje. To jed-
nak ryzykowna droga testowania swoich szans i możliwości, konfrontacja 
z innymi nieco na ślepo, bez wstępnych analiz, z kim, czym i jak mamy  
rywalizować o pacjenta.
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