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Wprowadzenie

Współczesne organizacje potrzebują systemów informatycznych, które pozwalają 
na efektywne i szybkie podejmowanie trafnych decyzji w oparciu o zintegrowane, 
kompletne i wiarygodne dane. W obliczu nieustannego wzrostu konkurencyjno-
ści jednostek ochrony zdrowia oraz dążenia do racjonalnego zarządzania środkami 
publicznymi wymagania stawiane systemom są coraz szersze i bardziej znaczące. 
Systemy klasy Business Intelligence (BI) wraz z paletą specjalistycznych narzędzi, 
których zadaniem jest m.in.: integracja danych z różnych źródeł, czyszczenie i trans-
formacja danych, a także raportowanie i wizualizacja danych w przystępnej formie, 
mogą spełnić te oczekiwania.

Autorzy niniejszej publikacji skupili swoją uwagę na systemach wczesnego ostrze-
gania w kontekście jednostek ochrony zdrowia i możliwości implementacji kokpitu 
menedżerskiego jako warstwy prezentacji systemu Business Intelligence oraz sys-
temu powiadomień (alertów) w tym obszarze. Celem opracowania jest identyfikacja 
obszaru zastosowania kokpitu menedżerskiego w systemie wczesnego ostrzegania 
w kontekście ochrony i promocji zdrowia oraz ustalenie możliwości implementacji 
tego rozwiązania w różnych obszarach zarządzania podmiotami leczniczymi.
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W celu zidentyfikowania zastosowań kokpitów menedżerskich w zarządzaniu pod-
miotami leczniczymi zaproponowano następującą metodykę badawczą: określono rolę 
kokpitów menedżerskich w systemach wczesnego ostrzegania na podstawie przeglądu 
literatury, zaproponowano obszary zastosowań kokpitów w zarządzaniu podmiotami 
medycznymi, wskazano przykłady systemów i zakwalifikowano je do określonych 
rodzajów w wybranych obszarach. Następnie dokonano ich charakterystyki.

1. Problemy zarządzania w podmiotach leczniczych

Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej [26] podmio-
tami leczniczymi są przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r., a także samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jednostki budże-
towe, instytuty badawcze. Działalność podstawowa podmiotów leczniczych polega 
na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także na promocji zdrowia lub realizacji 
zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdro-
wotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych 
oraz metod leczenia. Podmiot wykonujący działalność leczniczą może uczestniczyć 
w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu tych 
osób. W ramach struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego może zostać wydzie-
lona jednostka organizacyjna w celu udzielania świadczeń zdrowotnych mieszkańcom 
domów pomocy społecznej, wychowankom regionalnych placówek opiekuńczo-
-terapeutycznych lub interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, zlokalizowana 
na terenie tych podmiotów.

Określone ustawą prawa i obowiązki podmiotu leczniczego dotyczą wyłącznie 
wykonywanej przez ten podmiot działalności leczniczej i są wykonywane przez kie-
rownika tego podmiotu, chyba że ustawa stanowi inaczej. Zarządzanie podmiotem 
leczniczym wiąże się ze spełnieniem wielu wymogów m.in. musi być zgodne z zasa-
dami kontroli zarządczej. Przykładowo do obowiązków menedżera szpitala należy 
prowadzenie spraw w zakresie powierzonych zadań dotyczących funkcji planowania, 
tworzenia ładu organizacyjnego i monitorowania wyników komórki organizacyjnej 
w celu uzyskania właściwych relacji między uzyskiwanymi przychodami a pono-
szonymi kosztami [14, s. 1922–1938]. Zarządzanie podmiotem leczniczym wpływa 
na jakość ochrony zdrowia i jest związane optymalizacja kosztów leczenia. Niemniej 
optymalizacja kosztów opieki medycznej jest związana z wieloma czynnikami, m.in.: 
z jakością świadczonych usług, finansowaniem i rozdziałem środków pomiędzy 
różnorodne podmioty lecznicze, a także regulacjami państwa dotyczącymi proce-
dur medycznych. Dodatkowo zarządzanie podmiotem leczniczym jest uzależnione 
od efektywności wdrożeń systemów informatycznych oraz jest związane ze stanem 
cyfryzacji w systemie ochronie zdrowia.
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Zarządzanie ogromną ilością informacji na temat funkcjonowania podmiotu 
leczniczego, uzyskanie dostępu do informacji w odpowiednim momencie, a także 
skuteczne przetwarzanie informacji niezbędnych do celów administracyjnych jest 
konieczne dla zapewnienia jak najlepszej opieki zdrowotnej w ramach ograniczo-
nych warunków budżetowych. Możliwość uzyskania wysokiej efektywności w dzia-
łalności podmiotów leczniczych jest możliwe dzięki zapewnieniu odpowiedniego 
systemu wczesnego ostrzegania, którego architektura opiera się na zastosowaniu 
narzędzi Business Intelligence.

2. Systemy wczesnego ostrzegania w organizacji

Pojęcie systemów wczesnego ostrzegania wiąże się z zarządzaniem strategicz-
nym przedsiębiorstwa. Koncepcja systemów wczesnego ostrzegania jest przedsta-
wiana w literaturze związanej z przedsiębiorczością. Autorzy tej koncepcji zwracają 
uwagę na potrzebę wczesnego reagowania na sygnały, będące zapowiedzią nadcho-
dzących problemów i zagrożeń w organizacji, gdyż wcześniejsze ich wykrycie powo-
duje reagowanie z wyprzedzeniem i zastosowanie działań zaradczych [17, s. 25–34]. 
Turbulentne otoczenie organizacji również wymusza na niej szybkie reagowanie 
na zmieniające się uwarunkowania. Różnice stosunku do założonych wielkości 
(odchylenia), zaobserwowane we wczesnej fazie, płynące z bliższego i dalszego oto-
czenia organizacji, również w odniesieniu do wskaźników wewnętrznych, mogą 
zostać wykorzystane w celu przygotowania odpowiednich działań w reakcji na te 
zmiany [29, s. 43]. Brak systemów wczesnego ostrzegania lub zaniedbania, wynika-
jące z analizy ich wyników, mogą mieć negatywne konsekwencje zarówno dla całych 
sektorów gospodarczych, jak i dla gospodarki w ogóle [3]. Dzięki zastosowaniu syste-
mów wczesnego ostrzegania decydenci mogą reagować z wyprzedzeniem na zmiany 
zachodzące w organizacji i w zautomatyzowany sposób ostrzegać o zagrożeniach 
odnośnie uzyskania określonych w strategii kluczowych wskaźników wydajności 
(ang. Key Performance Indicators – KPI) [19]. System wczesnego ostrzegania, jako 
przykład systemu informacyjno-decyzyjnego, wykorzystuje dane pochodzące z róż-
nych źródeł do wspomagania decyzji zarządczych. Systemy wczesnego ostrzegania 
stanowią ważny instrument kontrolingu strategicznego w organizacji. Przyjmując 
za J. Wierzbińskim [28], istotą systemów wczesnego ostrzegania jest wspomaganie 
menedżera w ocenie potencjalnych zagrożeń i szans rozwojowych przedsiębiorstwa. 
Wczesne ostrzeganie może być rozpatrywane w zależności od użytego kontekstu 
zastosowań, bądź jako skuteczne narzędzie kontrolingu, zwiększające „wrażliwość” 
na zmiany w otoczeniu konkurencyjnym organizacji gospodarczej, bądź też jako 
jeden z instrumentów pomiaru i ograniczania ryzyka działalności gospodarczej 
[24, s. 106]. Podobnie według J. Webera głównym zadaniem systemów wczesnego 
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ostrzegania niezależnie od obszaru zastosowań jest wczesne ostrzeganie o zbliżają-
cych się szansach i zagrożeniach [27].

Można wyróżnić trzy rodzaje systemów wczesnego ostrzegania:
1. Systemy informacyjne, wykorzystywane w planowaniu rocznym i krótkookreso-

wym oraz do monitorowania zadanych wielkości i ich odchyleń.
2. Systemy informacyjne, obserwujące szanse i zagrożenia pochodzące z otoczenia 

i z przedsiębiorstwa.
3. Systemy informacyjne wczesnego rozpoznawania oparte na koncepcji słabo ustruk-

turyzowanych, często rozmytych sygnałów według H. I. Ansoffa [2, s. 21–33].
Jako przykładowe grupy narzędzi wykorzystywanych do przetwarzania infor-

macji i wspomagania monitorowania na podstawie różnych źródeł danych zgro-
madzonych w bazach transakcyjnych, hurtowniach danych i otoczeniu organizacji 
wymienia się m.in.: narzędzia systemów Business Activity Monitoring (BAM), nie-
zbędne do monitorowania danych z baz transakcyjnych, systemy BI, pozwalające 
na identyfikację trendów związanych z funkcjonowaniem organizacji gospodarczej, 
oraz systemy agentów oprogramowania zapewniających możliwość analizy danych 
z otoczenia organizacji [4]. Informacje dostarczane przez system BI pozwalają kon-
trolować podstawowe parametry dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego 
otoczenia. Ułatwiają one podejmowanie odpowiednich i właściwych decyzji. Poprzez 
usprawnienie procesu decyzyjnego, poprawę jakości ekspertyz, scenariuszy progno-
stycznych systemy te przyczyniają się do zwiększenia efektywności organizacji, a tym 
samym do wzrostu jej wartości [19].

Cechy systemów wczesnego ostrzegania, wynikające z zastosowania narzędzi BI, 
to przede wszystkim: możliwość przeprowadzenia różnorodnych analiz i prognoz 
na podstawie informacji ostrzegawczych, możliwość eksploracji danych, wsparcie 
dla wielu użytkowników w firmie i poza nią, wsparcie dla rozproszonych zasobów 
danych, szybkość dostarczania potencjalnym użytkownikom informacji i wysoka 
czytelność danych dzięki zastosowaniu technik wizualizacji danych [5, s. 9–24].

3.  Kokpit menedżerski jako narzędzie monitorowania 
procesów w systemie wczesnego ostrzegania

Człowiek blisko 90% informacji odbiera dzięki zmysłowi wzroku, a jego per-
cepcyjne możliwości są zdecydowanie większe w przypadku komunikowania treści 
z wykorzystaniem obrazu niż w przypadku czytania odręcznego tekstu lub słucha-
nia słownej wypowiedzi [21, s. 133]. Niezwykle ważne jest zatem wykorzystanie tych 
właściwości percepcji do efektywnego komunikowania informacji przy projektowa-
niu interfejsów graficznych systemów informatycznych.
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Znaczącym przykładem w kontekście wizualizacji danych jest tzw. kokpit mene-
dżerski, którego zadaniem jest komunikowanie informacji z wykorzystaniem uprosz-
czonych elementów graficznych, maksymalizując tym samym siłę przekazu dla 
użytkownika końcowego [20, s. 149]. Poprawnie wdrożony kokpit w ramach sys-
temu BI umożliwia wygodny dostęp do wiedzy użytkownikom dzięki prostej i inte-
raktywnej formie [8; 10]. Kokpit menedżerski można zdefiniować jako rozwiązanie 
w obszarze warstwy prezentacji systemu klasy BI służące do wizualizacji i rapor-
towania danych opartych na hurtowni danych [35]. Należy nadmienić, że kokpity 
menedżerskie umożliwiają operacje, takie jak: drążenie, filtrowanie, porównywanie 
i eksportowanie danych oraz wysyłanie alertów [34]. Dzięki swoim cechom funkcjo-
nalnym kokpity pozwalają na usprawnienie procesu podejmowania decyzji i zarzą-
dzanie wiedzą w organizacji [31].

Według W. W. Eckersona kokpity znajdują zastosowanie w trzech głównych dla 
organizacji sferach, co zostało zaprezentowane na rysunku 1 [6, s. 4].

Rysunek 1. Obszary zastosowań kokpitu menedżerskiego w organizacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie [6, s. 5].

Można także przyjąć, że kokpit menedżerski ze względu na swoje cechy funk-
cjonalne może pełnić rolę systemu wczesnego ostrzegania w organizacji. Zada-
niem systemu tego typu jest wykrycie pogarszającej się sytuacji danego podmiotu 
w określonym obszarze przy pomocy danych ekonomicznych ujętych np. w postaci 
wskaźników [23, s. 94–105]. Dzięki konsolidacji najważniejszych z punktu widzenia 
organizacji wskaźników (KPI) kokpit dostarcza informacji i wiedzy odnośnie działa-
nia przedsiębiorstwa, wspierając proces podejmowania decyzji na różnych szczeblach 
zarządzania [32]. Wskaźniki te przedstawiane są w odniesieniu do oczekiwanych lub 
niepożądanych wartości [31]. Warto także wskazać, że dzięki zastosowaniu systemu 
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odpowiednich uprawnień kokpit menedżerski może być spersonalizowany w zależ-
ności od potrzeb danego użytkownika [23, s. 94–105].

W literaturze przedmiotu można odnaleźć informacje o tym, że kokpit mene-
dżerski można postrzegać jako interfejs graficzny użytkownika końcowego systemu 
BAM. Systemy te wyposażone są w narzędzia, których zadaniem jest automatyzacja 
procesów „inteligentnych” zwanych IPA (ang. Intelligent Process Automation). Służą 
one m.in.: monitorowaniu zdarzeń, zarządzaniu wiedzą o procesach czy alarmowaniu 
wyjątków. Zadaniem kokpitu w ramach systemu BAM jest graficzna prezentacja róż-
nego rodzaju wskaźników, niejednokrotnie w postaci animowanych obrazów, które 
charakteryzują zachodzące zmiany w napływających w czasie rzeczywistym danych 
[12, s. 140–144]. Pożądaną cechą systemów BAM jest zautomatyzowana wysyłka 
informacji ostrzegawczych (tzw. alertów) w przypadku, gdy nastąpi przekroczenie 
krytycznych wartości [11, s. 9]. Mechanizm alertów ułatwia natychmiastową reakcję 
na niepokojące zjawiska, które pojawiają się w organizacji.

W wąskim ujęciu kokpit menedżerski można traktować jako narzędzie wizualizacji 
warstwy prezentacji systemów klasy BI. W szerszym ujęciu kokpity menedżerskie można 
ogólnie traktować jako metodę wizualizacji danych. Warto też nadmienić, że kokpity 
menedżerskie mogą wchodzić w zakres innych rodzajów systemów wspomagających 
decyzje, takie jak: Systemy Informowania Kierownictwa (SIK), Systemy Wyszukiwa-
nia Danych (SWD) czy Systemy Monitorowania Kierownictwa (SMOK). Niektórzy 
skłaniają się ku tezie, że kokpity stanowią nową odsłonę systemów SIK [13, s. 265].

4.  Przegląd przykładów zastosowań kokpitów 
menedżerskich w zarządzaniu podmiotami 
leczniczymi

Obecnie podmioty medyczne traktowane są coraz częściej jako jednostki biznesowe. 
Z tego względu specjalistyczne systemy informatyczne do wspomagania podejmowania 
decyzji i informowania kierownictwa, w tym systemy wczesnego ostrzegania i kokpity 
menedżerskie, znajdują także zastosowanie w tym obszarze. Należy mieć na uwadze, że 
podejmowanie decyzji w zarządzaniu podmiotem medycznym stanowi wyzwanie ze 
względu na istotność podejmowanej decyzji, trudność i konsekwencje, które są zwią-
zane ze zdrowiem i życiem ludzkim [22]. Kokpity menedżerskie mogą pomóc decyden-
tom w określeniu trendów, wykrywaniu potencjalnych zagrożeń i identyfikacji szans 
w procesie kierowania jednostką ochrony zdrowia. Kokpity menedżerskie mogą zna-
leźć zastosowanie w następujących obszarach w zarządzaniu podmiotami leczniczymi:
a) administracyjnym:

 – zarządzanie personelem (zarówno medycznym, jak i administracyjnym);
 – zarządzanie finansami jednostki ochrony zdrowia;
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 – zarządzanie pacjentami;
 – marketing;

b) epidemiologicznym – wspieranie procesu zarządzania sytuacją epidemiologiczną;
c) operacyjnym i monitorowania stanu pacjenta – wspieranie pracy zespołu me- 

  dycznego.
Jako przykład zastosowań kokpitów menedżerskich w obszarze administracji można 

podać ocenę kondycji jednostek ochrony zdrowia (np. szpitali). Warto zauważyć, że 
z jednej strony ocena taka powinna zawierać głównie miary niefinansowe ze względu 
na stawiane przed takimi jednostkami nadrzędne pozafinansowe cele. Z drugiej strony 
miary finansowe najlepiej odzwierciedlają sytuację ekonomiczno-finansową placówki 
wybranego podmiotu leczniczego. Kokpit menedżerski pozwala na przedstawienie 
nie tylko mierników finansowych, lecz także danych medycznych [16].

Przykładem wykorzystania narzędzi kokpitu menedżerskiego do wspomagania 
zarządzania jednostką ochrony zdrowia w ramach procesów wczesnego ostrzega-
nia i wspomagania decyzji jest system MaxMedControl firmy S4Bi Sp. z o.o. [25] 
(rysunek 2).

Rysunek 2.  Przykład kokpitu menedżerskiego systemu MaxMedControl  
firmy s4Bi Sp. z o.o.

Źródło: [25].

Informacje zamieszczone w formie graficznej na kokpicie stanowią odzwierciedle-
nie potrzeb określonych grup użytkowników, tj.: menedżerów szpitala, koordynato-
rów (pracownicy działu technicznego, działu aparatury medycznej), oddziałowych. 
Informacje znajdujące się na kokpicie muszą odzwierciedlać potrzeby użytkowni-
ków wynikające z zadań im przypisanych w ramach realizowanych procesów i peł-
nionej roli. Przykładowo z punktu widzenia menedżera szpitala najistotniejszymi 
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informacjami są te, które dotyczą planowania finansowego i inwestycyjnego zmie-
rzającego do prowadzenia jak najlepszej działalności leczniczej jednostki: weryfika-
cja zamówień i zakupów towarów oraz usług, weryfikacja zamówień publicznych, 
a także realizacja budżetu jednostki związanego z pracami cyklicznymi, czyli np.: 
przeglądami aparatury medycznej i doraźnymi, dotyczącymi zakupu i wyposażenia 
w aparaturę i sprzęt medyczny oraz techniczny.

Innym przykładem w obszarze administracji jednostką medyczną może być apli-
kacja internetowa „Dashboard Managerski”, opracowana przez firmę itCraft s.c., 
stanowiąca przekrojowe źródło wiedzy dla menedżerów, dyrektorów oraz zarządu. 
Zadaniem aplikacji jest prezentowanie elastycznie konfigurowalnych wskaźników 
dotyczących różnych obszarów działania jednostki, agregujących dane z rozproszo-
nych baz i efektywnie przetwarzających informacje. Kokpit stanowi narzędzie do 
samodzielnego definiowania wskaźników finansowych i niefinansowych wspierają-
cych osiąganie celów operacyjnych i strategicznych [37]. Przykładowy kokpit przed-
stawiono na rysunku 3.

Rysunek 3.  Przykładowe raporty kosztowe tygodniowe w aplikacji  
„Dashboard Managerski”

Źródło: [37].

Przykładem zastosowania kokpitu menedżerskiego w obszarze epidemiologii może 
być opracowany prototyp kokpitu wspomagającego proces zarządzania profilaktyką 
i monitorowanie bieżącej sytuacji zdrowotnej Polaków [36] (rysunek 4).
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Rysunek 4.  Moduł „HIV i AIDS” kokpitu menedżerskiego do monitorowania sytuacji 
epidemiologicznej w Polsce

Źródło: [36].

Kokpit ten zawiera wyłącznie dane niefinansowe, dotyczące głównie zachorowal-
ności i umieralności na poszczególne jednostki chorobowe [33]. Dzięki interaktyw-
nej formie pozwala na uzyskanie pożądanej wiedzy [9]. Wskazany przykład kokpitu 
menedżerskiego stanowi odpowiedź na zmieniające się potrzeby sektora ochrony 
zdrowia, będące konsekwencją intensywnego rozwoju technologii ICT i wdrożeń 
w tym sektorze oraz rozwoju prosumpcji w tym obszarze [22].

Jako przykład kokpitu zastosowanego w obszarze operacyjnym może posłużyć 
kokpit opracowany przez zespół z University of Washington and Harborview Medi-
cal Center. Głównym celem opracowanego kokpitu było zwiększenie świadomości 
sytuacyjnej całego zespołu medycznego oraz podniesienie jakości leczenia i wzrost 
bezpieczeństwa pacjenta w szpitalu. Na oddziałach OIOM zamontowano po jednym 
monitorze. Na ekranie monitora prezentowano kokpit z informacjami dotyczącymi 
pacjentów (parametry medyczne i przypisanie do konkretnego zespołu). Kokpity 
zawierały ostrzeżenia odnośnie pogorszenia się stanu klinicznego pacjentów [1]. 
Innym przykładem w tym obszarze może być tzw. Operacyjna Sala Przyszłości (ang. 
Operating Room of the Future – ORF) powstała w Massachusetts General Hospital, 
w której na jednym monitorze wyświetlany jest kokpit menedżerski z kluczowymi 
dla życia i zdrowia pacjenta wskaźnikami, a na drugim – obraz z kamery wykorzy-
stywanej podczas operacji [7, s. 354–361]. Kokpity te można określić mianem kokpi-
tów klinicznych, pozwalających na podjęcie natychmiastowej decyzji, jakie czynności 
należy podjąć, by ratować życie pacjenta.
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Kluczowe wskaźniki sukcesu wdrożenia kokpitu menedżerskiego można odnieść 
do czynników sukcesu wdrożenia systemu wspomagania decyzji. Ważne jest zarówno 
zaangażowanie kadry kierowniczej jednostki, jak i jakość implementacji oraz nadzoru 
nad działaniem systemu [18]. Istotną rolę pełni prawidłowa specyfikacja wskaźników 
KPI danej jednostki opracowanych przez specjalistów [10, s. 11]. Z drugiej można 
przyjąć czynniki sukcesu wdrożenia systemu BI jako determinanty sukcesu kokpitu, 
będącego elementem warstwy prezentacji systemu BI. Jako czynniki te można wska-
zać: dokładną specyfikację wymagań przyszłych użytkowników końcowych oraz ich 
gotowość na zmiany i świadomość przyczyn wdrożenia kokpitu. Aspekt ludzki jest 
zatem kluczowym wskaźnikiem sukcesu wdrożenia kokpitu menedżerskiego [38].

Podsumowanie

Celem artykułu było przedstawienie zastosowania kokpitów menedżerskich 
w systemach wczesnego ostrzegania dla jednostek ochrony zdrowia. Na podstawie 
przeglądu literatury w artykule scharakteryzowano systemy wczesnego ostrzegania 
oraz opisano obszary i funkcje kokpitu menedżerskiego jako narzędzia, które można 
zastosować w tym systemie.

W artykule przedstawiono rolę kokpitów menedżerskich w systemach wczesnego 
ostrzegania dla potrzeb zarządzania jednostkami ochrony zdrowia. Zwrócono uwagę 
na fakt, iż kokpity menedżerskie mogą znaleźć zastosowanie w różnych obszarach 
zarządzania podmiotem leczniczym, poczynając od zarządzania personelem (medycz-
nym i administracyjnym), zarządzania finansami zdrowia podmiotu leczniczego, 
zarządzania pacjentami, a skończywszy na zarządzaniu sytuacją epidemiologiczną 
czy wspieraniu pracy zespołu medycznego.

Dokonano przeglądu przykładowych kokpitów menedżerskich dedykowanych 
określonym użytkownikom systemów wczesnego ostrzegania. Zwrócono uwagę 
na istotę ich potrzeb i zadań realizowanych w ramach określonego procesu w jed-
nostce ochrony zdrowia. Zgodnie z istotą systemów wczesnego ostrzegania kokpity 
menedżerskie mogą być wykorzystywane z jednej strony do monitorowania i analizy 
działalności zdrowia podmiotu leczniczego, dotyczącej sytuacji finansowej w zakresie 
płynności, rentowności i zadłużenia, a z drugiej zaś – do analizy jego konkurencyj-
ności związanej z obsługą procesów leczenia pacjentów w odniesieniu do czynników 
wewnętrznych i otoczenia podmiotu leczniczego.

Zastosowanie kokpitów menedżerskich w systemach wczesnego ostrzegania 
w jednostkach ochrony zdrowia daje możliwości uzyskania przewagi konkuren-
cyjnej w zakresie usług medycznych i szansę efektywnego zarządzania jednostką 
ochrony zdrowia.



149ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 4 / 2016 (174)

Znaczenie kokpitu menedżerskiego w systemie wczesnego ostrzegania w podmiotach leczniczych 

Bibliografia
[1] Aaronson B. i in., A Dynamic Electronic Medical Record Based Dashboard to Insure Inpa-

tient Quality & Safety, http://faculty.washington.edu/aaronson/Aaronson_MD/Clinical_
IT_files/NLM%20Poster%2009.pdf, [17.02.2016].

[2] Ansoff H. I., Managing strategic surprise by response to weak signals, “California Mana-
gement Review”, No. 18 (2).

[3] Blanco S., Lesca H., Business Intelligence: Integrating knowledge into the selection of early 
warning signals, http://www.veille-strategique.org/docs/1998-Blanco-Lesca-Articlewksp.
pdf, [01.03.2016].

[4] Dudycz H., Uwarunkowania identyfikacji sygnałów w system wczesnego rozpoznania, 
http://www.swo.ae.katowice.pl/_pdf/382.pdf, [01.03.2016].

[5] Dudycz H. Visualization Methods in Business Intelligence Systems: an Overview, Prace 
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. “Informatyka Ekonomiczna” 
2010, t. 16, nr 104, “Data Mining and Business Intelligence”.

[6] Eckerson W. W., Performance Dashboards. Measuring, Monitoring and Managing Your 
Business, John Wiley & Sons, Hoboken 2006.

[7] Egan M., Clinical Dashboards Impact on Workflow, Care Quality and Patient Safety, “Cri-
tical Care Nursing Quarterly” 2006, Vol. 29, No. 4.

[8] Furmankiewicz J., Furmankiewicz M., Ziuziański P., Implementation of business intelli-
gence performance dashboard for the knowledge management in organization, “Zeszyty 
Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: “Organizacja i Zarządzanie”, nr 78, Wydawnictwo 
Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015.

[9] Furmankiewicz M., Sołtysik-Piorunkiewicz A., Ziuziański P., Zaawansowane techniki 
graficznej analizy danych epidemiologicznych na kokpicie menadżerskim, „Informatyka 
Ekonomiczna” („Business Informatics”), nr 2 (32)/2014/NTIE, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014.

[10] Furmankiewicz M., Ziuziański P., Wdrażanie kokpitu menedżerskiego w ramach BI 
w organizacji, „Przegląd Teleinformatyczny” nr 4 (37), A. Donigiewicz (red.), Instytut 
Teleinformatyki i Automatyki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrow-
skiego, Warszawa 2014.

[11] Januszewski A., Bussines Intelligence jako system wspomagający zarządzanie wydajności 
przedsiębiorstwa, „Studia i Materiały”, nr 14, W. Bojar (red.), Bydgoszcz 2008.

[12] Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. T. 2, Systemy 
Business Intelligence, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

[13] Kisielnicki J., Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi, Wolters Kluwer Pol-
ska S. A., Warszawa 2013.



150 ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 4 / 2016 (174)

Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, Piotr Ziuziański  

[14] Kozera J., Kozera M., Cichańska M., Cieślik-Behnke A., Krupa A., Boehlke J., Koncep-
cja menedżera oddziału i próba jej implementacji w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. 
A. Jurasza w Bydgoszczy. Studium przypadku, “Logistyka” 2014, nr 5.

[15] Matysiewicz J., Smyczek S., Modele relacji jednostek medycznych z pacjentami w otocze-
niu wirtualnym, Placet, Warszawa 2012.

[16] Mućko P., Rachunkowość jako podstawa systemu oceny dokonań szpitali, [w:] System 
pomiaru i oceny dokonań szpitala, M. Hass-Symotiuk (red.), Wolters Kluwer Polska 
Sp. z o.o., Warszawa 2011.

[17] Reinhardt W. A., An early warning system for strategic planning, „Long Range Planning” 
1984, No. 17 (5).

[18] Rączka K., Kowalski M., Gąsiorek S., Systemy wspomagające podejmowanie decyzji 
w przedsiębiorstwie, „Inżynieria Rolnicza” 2007, nr 6 (94), s. 209, http://ir.ptir.org/arty-
kuly/pl/94/IR (94)  _1890_pl.pdf, [01.10.2016].

[19] Sadowski R., Systemy BI – rewolucja w głowie menedżera, http://solemis.com/wp-con-
tent/uploads/2012/11/BI_rewolucja_w_glowie_menedzera_-_artykul_ekspercki.pdf, 
[01.03.2016].

[20] Smok B., Kokpit menedżerski a system wczesnego ostrzegania, [w:] Business Intelligence 
w zarządzaniu, B. Smok (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wro-
cławiu, Wrocław 2010.

[21] Sołtysik A., Rozwój badań nad technikami wizualizacji w komputerowym wspomaganiu 
kreatywności, [w:] Rozwój metod i narzędzi dla potrzeb komputerowych systemów wspo-
magania kreatywności, S. Stanek, M. Pańkowska (red.), Wydawnictwo Akademii Eko-
nomicznej, Katowice 2010.

[22] Sołtysik-Piorunkiewicz A., Furmankiewicz M., Ziuziański P., Kokpit menedżerski jako 
narzędzie do wspomagania decyzji prosumenta w e-zdrowiu, [w:] Uwarunkowania tech-
nologiczno-społeczne i modele prosumpcji, M. Pańkowska (red.), Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014.

[23] Sołtysik-Piorunkiewicz A., Furmankiewicz M., Ziuziański P., Spersonalizowany kokpit 
menedżerski jako przykład podejścia kontekstowego w zarządzaniu wiedzą, [w:] Infor-
matyka i ekonometria (1), „Studia Ekonomiczne” nr 216, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015.

[24] Sołtysik-Piorunkiewicz A., Kontroling w organizacji i zarządzaniu. Koncepcja informa-
tyzacji, WSH, Sosnowiec 2009.

[25] Twardowski Z., Ja Koordynator, http://www.s4bi.com.pl/ index.php?ffo=kbase&fkbase-
=kbase5#t0, [01.03.2016].

[26] Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654, 
[data ogłoszenia 07.10.2016].

[27] Weber J., Wprowadzenie do controllingu, Oficyna Controllingu PROFFIT, Katowice 2001.



151ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 4 / 2016 (174)

Znaczenie kokpitu menedżerskiego w systemie wczesnego ostrzegania w podmiotach leczniczych 

[28] Wierzbiński J., Systemy wczesnego ostrzegania, „Ekonomika i Organizacja Przedsię-
biorstw” 1998, nr 7.

[29] Žilinskas R., Skyrius R., Management Decision Support by Using Early Warning Environ-
ments, “Ekonomika” 2009.

[30] Ziuziański P., Furmankiewicz M., Kokpit menedżerski jako narzędzie do wizualizacji 
danych w kontekście zarządzania wiedzą w organizacji, Zeszyty Naukowe Politechniki 
Białostockiej „Ekonomia i Zarządzanie” 2015, z. 7 (1).

[31] Ziuziański P., Furmankiewicz M., Projektowanie interaktywnych kokpitów menedżerskich 
zorientowanych na użytkownika, Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Infor-
matyki Stosowanej „Informatyka”, Wydawnictwo Wrocławskiej Wyższej Szkoły Infor-
matyki Stosowanej “Horyzont”, Wrocław 2014.

[32] Ziuziański P., Furmankiewicz M., Rola kokpitu menedżerskiego w procesie podejmowa-
nia decyzji, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: „Organizacja i Zarządzanie”, 
nr 77, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015.

[33] Ziuziański P., Furmankiewicz M., Sołtysik-Piorunkiewicz A., E-Health Artificial Intelli-
gence System Implementation: Case Study of Knowledge Management Dashboard of Epide-
miological Data in Poland, “International Journal of Biology and Biomedical Engineering” 
2014, Vol. 8, http://www.naun.org/main/NAUN/bio/2014/a062010–089.pdf, [01.03.2016].

[34] Ziuziański P., Furmankiewicz M., Sołtysik-Piorunkiewicz A., Kokpity menedżerskie jako 
narzędzie monitorowania efektów kształcenia studentów, „e-mentor” 2015, nr 3 (60).

[35] Ziuziański P., Kokpit menedżerski jako efektywne narzędzie do wizualizacji danych 
w organizacji, [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje 
i implikacje interdyscyplinarne, Z. E. Zieliński (red.), z. 1, Wydawnictwo Wyższej Szkoły 
Handlowej, Kielce 2014.

[36] Ziuziański P., Kokpit menedżerski jako narzędzie BI wspierające zarządzanie wiedzą 
w e-zdrowiu (niepublikowane), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013.

[37] Źródło internetowe http://itcraft.eu/referencje/md-dla-medi-system/, [01.10.2016].

[38] Źródło internetowe http://www.jcommerce.pl/uslugi-it/business-intelligence/faq-busi-
ness-intelligence/wdrozenie-business-intelligence, [01.10.2016].



152 ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 4 / 2016 (174)

Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, Piotr Ziuziański  

ZNACZENIE KOKPITU MENEDŻERSKIEGO W SYSTEMIE 
WCZESNEGO OSTRZEGANIA W PODMIOTACH LECZNICZYCH

Streszczenie

Celem opracowania jest zaprezentowanie kokpitów menedżerskich oraz możliwości ich 
wykorzystania w systemach wczesnego ostrzegania w kontekście zarządzania podmiotami 
leczniczymi. Autorzy zdefiniowali podmiot leczniczy w oparciu o przepisy polskiego prawa, 
a także scharakteryzowali systemy wczesnego ostrzegania na podstawie przeglądu literatury. 
Dokonano analizy kokpitów menedżerskich i przedstawiono ich zalety w zakresie wizuali-
zacji danych i udostępniania informacji w systemie wczesnego ostrzegania. Na podstawie 
badań systemów wyszczególniono obszary zastosowań kokpitów menedżerskich w zarządza-
niu podmiotami leczniczymi i omówiono przykłady kokpitów menedżerskich w podmiotach 
leczniczych dla potrzeb administracji (w tym: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie 
finansami, zarządzanie pacjentami, marketing), epidemiologii, a także w obszarze operacyj-
nym i monitorowania stanu pacjenta.

Słowa kluczowe: podmiot leczniczy, kokpit menedżerski, system 
wczesnego ostrzegania, wizualizacja danych

THE ROLE OF PERFORMANCE DASHBOARDS IN EARLY 
WARNING SYSTEM FOR HEALTH UNIT

Abstract

The aim of article is to present performance dashboard and its usage in early warning systems 
for health unit. Authors defined health unit in the context of Polish law and characterized 
early warning systems based on literature review. Performances dashboard and its advantages 
in data visualisation and information communication have been described. Examples of usage 
performance dashboard in health care units management system have been presented in areas 
like: administration (includes human resources, finance management, patient management, 
marketing), epidemiology, operational and patient status monitoring area.

Key words: data visualising, early warning system, health care unit, 
performance dashboard


