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System zarządzania ciągłością działania w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy 

 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku (WOMP), jako wojewódzka jednostka 

służby medycyny pracy, realizuje swoje zadania zgodnie z ustawą o służbie medycyny pracy 

oraz zleceniami Marszałka Województwa Pomorskiego. Celem Ośrodka jest ochrona zdrowia 

pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy  

i ze sposobem jej wykonywania, oraz kształtowanie sprawowania profilaktycznej opieki 

zdrowotnej nad pracującymi, przez jednostki podstawowe służby medycyny pracy. 

Jakość w obszarze opieki zdrowotnej to rezultat oraz sposób użycia środków i organizacji 

usług, a także stopień satysfakcji pacjenta. Uzyskanie określonego poziomu jakości usług 

medycznych, a następnie ich doskonalenie, jest obecnie uwarunkowane wdrażaniem różnych 

systemów zarządzania, na czele z systemem zarządzania jakością. Dlatego też dążąc  

do zapewnienia bezpieczeństwa w każdym aspekcie funkcjonowania Wojewódzkiego 

Ośrodka Medycyny Pracy wdrożony został Zintegrowany System Zarządzania w oparciu  

o następujące normy: 

 ISO 9001:2015 System zarządzania jakością, 

 ISO/IEC 27001:2013 System zarządzania bezpieczeństwem informacji, 

 ISO 14001:2015 System zarządzania środowiskowego, 

 ISO 45001:2018 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, 

 ISO 22301:2012 System zarządzania ciągłością działania. 

Systemy zarządzania stały się aktualnie głównym narzędziem służącym standaryzacji działań, 

poprawie jakości usług medycznych i minimalizacji błędów wpływających  

na bezpieczeństwo pacjentów i personelu
3
. 

Znamienny jest fakt, że usługi medyczne są świadczone zarówno w kontekście istotnej 

misji społecznej oraz społecznej odpowiedzialności
4
. Najważniejszym źródłem specyfiki 

rynku usług medycznych jest ich funkcjonowanie w sytuacji ryzyka i niepewności, która 
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towarzyszy pojawianiu się, a następnie, zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych
5
. Stąd też  wynika  

konieczność bieżącego monitorowania tej sfery usług medycznych. Zważywszy na to,  

iż zarządzanie jakością w podmiotach leczniczych opiera się na dwóch podstawowych 

imperatywach, tj. widocznej trosce o pacjenta oraz przewidywalności, istotna staje się 

zdolność szybkiego reagowania oraz umiejętność optymalnego wykorzystania zasobów. 

Aby spełnić ten postulat, w WOMP wdrożono BCMS (Business Continuity Management 

System), czyli system zarządzania ciągłością działania ISO 22301:2012, który pozwala  

na zmierzenie się z ewentualnymi, niespodziewanymi  zakłóceniami, przed którymi może 

stanąć każda organizacja, nawet najlepsza. Należy wyraźnie podkreślić, iż zarządzanie 

ciągłością działania oznacza szereg działań związanych z analizą, planowaniem, 

monitorowaniem i działaniem w kontekście sytuacji kryzysowej i pozwala: 

 ochronić się przed incydentami zakłócającymi działalność organizacji, 

 zmniejszyć prawdopodobieństwo ich wystąpienia, 

 minimalizować skutki w przypadku wystąpienia incydentów, 

 powrócić do normalnego funkcjonowania w przypadku ich wystąpienia. 

Można zatem stwierdzić, iż system zarządzania ciągłością działania jest znaczącym 

elementem wpływającym na kształtowanie kultury organizacyjnej, w tym kultury jakości oraz 

kultury bezpieczeństwa. Ponieważ kreowanie kultury bezpieczeństwa jest priorytetowym 

celem WOMP uznano, iż system zarządzania ciągłością działania dostarczy odpowiednich 

narzędzi, istotnych dla procesu ciągłego doskonalenia świadczonych usług. Jednocześnie 

wesprze tworzenie swoistego klimatu dla bezpieczeństwa, czyli atmosfery dla właściwych  

i pożądanych odczuć, związanych z bezpieczeństwem i jego przestrzeganiem
6
. 

Warto też odnieść się do określonych przez WHO sześciu wymiarów jakości, którymi 

są: skuteczność, efektywność, dostępność, ukierunkowanie na pacjenta, sprawiedliwość oraz   

bezpieczeństwo. Wymiary te są silnie powiązane z zarządzaniem ciągłością działania, czego 

dowodem jest obecnie panująca epidemia, przekładająca się na rzeczywiste praktyki, 

aktualnie realizowane w WOMP. 

Wdrożony w WOMP system zarządzania ciągłością działania pozwolił bowiem  

na szczegółową analizę kluczowych procesów i zaangażowanych w nie zasobów. Stanowi on 

ramy dla identyfikacji istotnych czynników ryzyka mających wpływ na świadczone usługi 

oraz utrzymanie działalności w najtrudniejszych warunkach. Umożliwił też uzyskanie 
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odpowiedzi na pytania „co” i „kiedy” zagraża funkcjonującym procesom, zasobom czy 

realizowanym działaniom. Norma ISO 22301:2012 wskazuje na mechanizmy zapobiegania 

incydentom zakłócającym procesy oraz pomaga zmniejszyć prawdopodobieństwo ich 

wystąpienia. Podejście oparte na analizie krytyczności wynikającej z analizy wpływu 

biznesowego (BIA)  i analizie ryzyka daje zatem możliwość podejmowania świadomych 

decyzji o realizacji, bądź zaniechaniu działań wynikających z analizy wskaźników  MTPO 

(maximum tolerable period of disruption) - maksymalny tolerowany czas zakłócenia i  RTO 

(recovery time objective) – docelowy czas wznowienia działania oraz zapewnia narzędzia 

reagowania w sytuacji kryzysowej. 

Zważywszy na powyższe można stwierdzić, że zarządzanie ciągłością działania umożliwia 

skuteczną realizację planu strategicznego, przyjętego wcześniej przez organizację. 

Warto wskazać na szereg korzyści wynikających z wdrożenia systemu zarządzania 

ciągłością działania (BCMS) w WOMP: 

 identyfikacja i zarządzanie bieżącymi i przyszłymi zagrożeniami, 

 aktywne podejście do minimalizowania wpływu incydentów, 

 umożliwienie odtworzenia zdolności organizacji do ponownego działania  

w określonym czasie i na ustalonym poziomie, w przypadku nieplanowanych zdarzeń, 

 umożliwienie skutecznej reakcji na sytuacje kryzysowe, 

 oszczędności wynikające z podjęcia działań profilaktycznych chroniących przed 

ponoszeniem nieprzewidzianych strat. 

Korzyści widoczne są w wielu aspektach i tak: 

 W zakresie struktury organizacyjnej: utworzenie nowych komórek organizacyjnych  

i stanowisk. Powstała Sekcja IT oraz Dział Organizacji i Analiz. Rozbudowany został 

Dział Nadzoru i Szkoleń. Utworzono stanowisko Inspektora ds. Medycyny Pracy. 

 W zakresie zarządzania procesowego: analiza procesów pod kątem krytyczności  

i wskazanie zasobów, istotnych z punktu widzenia ciągłości działania, identyfikacja 

nowych procesów, powołanie nowych liderów. 

 W zakresie wymagań interesariuszy: doprecyzowanie określonych wymagań 

interesariuszy co do ciągłości działania, realizacja oczekiwań. 

 W zakresie integracji BCMS z innymi systemami: lepsze zrozumienie i spójność  

z innymi systemami, integrowanie działań i sposobu funkcjonowania, np. w obszarze 

analizy ryzyka, auditów wewnętrznych, udokumentowanych informacji. 
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 W zakresie zarządzania personelem: podnoszenie świadomości pracowników, 

podnoszenie kwalifikacji, zatrudnienie nowych pracowników, aktualizacja zakresów 

obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności, większe zaangażowanie. 

 W zakresie komunikacji: sprawna organizacja w zakresie kontaktu z interesariuszami 

zewnętrznymi. 

 W zakresie zarządzania wizerunkiem WOMP: zdobycie większego zaufania 

interesariuszy.  

 W zakresie zarządzania zespołami zadaniowymi: powołanie zespołu  

ds. bezpieczeństwa opieki medycznej, zespołu zarządzania kryzysowego oraz zespołu 

ds. planowania szkoleń. 

 W zakresie nadzoru nad infrastrukturą w tym IT: wprowadzenie zabezpieczeń  

w poszczególnych obszarach, ograniczenie dostępu Internetu do godzin pracy WOMP, 

codzienne wykonywanie kopii maszyn wirtualnych na drugi serwer oraz na urządzanie 

z dodatkowym zabezpieczaniem migawki, zastosowanie programu sytemu 

antywirusowego z centralnym zarządzaniem i monitorowaniem zagrożeń, 

zastosowanie systemu DLP  monitorującego działania użytkowników, użytkowanie 

sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, większa świadomość personelu w zakresie 

bezpieczeństwa informacji, blokada prywatnej poczty elektronicznej. 

Wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania okazało się niezmiernie istotne  

w czasie epidemii SARS-CoV-2. Wiele działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 

pacjentom oraz pracownikom przebiega zgodnie z ustalonymi i wdrożonymi wcześniej 

zasadami, procedurami, standardami i programami. Z pewnością system zarządzania 

ciągłością działania jest też integralnym elementem systemu zgłaszania i analizowania 

zdarzeń niepożądanych, stanowiącego mechanizm poprawy bezpieczeństwa pacjentów. 

System ten jest ukierunkowany na poprawę dotychczasowych rozwiązań, podlega 

monitorowaniu i ocenie w oparciu o określone wskaźniki. Należy podkreślić, że największy 

odsetek zdarzeń niepożądanych w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej, zgodnie z danymi 

Komisji Europejskiej, stanowią zakażenia związane z opieką zdrowotną
7
. 

Dzięki wprowadzonym zasadom wynikającym z wymagań normy ISO 22301:2012 

sprawniej dokonano reorganizacji pracy WOMP w czasie epidemii. Dążąc do zapewnienia 

ciągłości działania ważnym aspektem było wprowadzenie systemu pracy zdalnej oraz 

rotacyjnej. W celu minimalizacji ryzyka epidemiologicznego wprowadzono nowe usługi, tj.  
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e-orzecznictwo, e-konsultacje psychologiczne czy e-konsultacje internistyczne.  

W zakresie porad kontrolnych dla pracowników instytucji, z którymi WOMP ma podpisaną 

umowę, wprowadzono  e-porady orzeczników. Zmiany organizacyjne wiązały się również  

z wprowadzeniem limitów przyjęć. Rejestracja pacjentów prowadzona jest w systemie  

e-rejestracji oraz telefonicznie. Celem Dyrekcji było wprowadzenie takich zmian, które 

skrócą czas pobytu pacjentów w WOMP. W związku z tym wdrożono tzw. system kolejkowy. 

Ponieważ jednym z zadań ustawowych WOMP jest prowadzenie szkoleń  z zakresu 

medycyny pracy dla lekarzy i pielęgniarek z całego województwa pomorskiego, kontynuacja 

tych szkoleń możliwa jest dzięki wprowadzonemu systemowi e-szkoleń w trybie on-line,  

z możliwością późniejszego ich odtworzenia. W trakcie wdrażania systemu zarządzania 

ciągłością działania bardzo szczegółowo poddano analizie system zastępstw, co również 

niezmiernie usprawniło organizację pracy w czasie epidemii. W trosce o bezpieczeństwo 

pracowników powołano pięć zespołów lekarskich oraz ustalono którzy lekarze w danym dniu 

mają bezpośredni kontakt z pacjentem. Celem było stworzenie zespołów wymiennych oraz 

ograniczenie liczby lekarzy na terenie obiektu. Należy podkreślić, iż dzięki powołanemu 

przed stanem zagrożenia epidemicznego  zespołowi ds. bezpieczeństwa opieki medycznej 

bardzo sprawnie zostały zorganizowane i są nadzorowane działania w obszarze 

podstawowych procesów świadczenia usług. Wszelkie zasady bezpieczeństwa stosowane są 

od momentu wejścia pacjenta i w każdym obszarze świadczenia usług. W WOMP odbywają 

się przy tym regularne spotkania poświęcone analizie aktualnej sytuacji w otoczeniu 

zewnętrznym i wewnętrznym. 

Reasumując, zaistniała sytuacja epidemiologiczna, mimo że ze wszech miar 

niepożądana i trudna dla wszystkich, uwypukliła, jak zmienne i nieprzewidywalne może być 

otoczenie, w jakim realizowane są usługi medyczne. Stała się też ogromnym wyzwaniem dla 

zweryfikowania skuteczności wdrożonego w WOMP systemu zarządzania ciągłością 

działania. Uzmysłowiła, iż szczególnie ważne w zapewnieniu ciągłości działania stało się 

integrowanie wszystkich komponentów procesów świadczenia usług i przestrzeganie 

programów oraz przyjętych standardów na rzecz poprawy i doskonalenia jakości. 

Wysiłek, jaki włożyli wszyscy pracownicy WOMP na rzecz stworzenia 

Zintegrowanego Systemu Zarządzania został doceniony certyfikatem przyznanym przez 

Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A. Wysoki poziom 

usług oferowanych przez PRS wynika z długoletniego doświadczenia w zakresie 

przeprowadzania ocen zgodności systemów zarządzania. Decyzja odnośnie wyboru tej 
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jednostki certyfikującej uzasadniona była faktem, iż jest to organizacja łącząca doświadczenie 

z nieustannym rozwojem, ciesząca się bardzo dobrą opinią. PRS posiada przy tym szeroki 

zakres oferowanych usług. Poza czynnościami certyfikującymi oferuje również szkolenia,  

z których korzystał personel WOMP, oceniając je bardzo wysoko.  Proces certyfikacji 

przeprowadzony został przez zespół doświadczonych i kompetentnych auditorów, którzy 

łączą wiedzę teoretyczną z jej praktycznym wykorzystaniem. 

Dyrekcja WOMP i jej pracownicy, realizujący na co dzień założenia Zintegrowanego 

Systemu Zarządzania, czynią to w poczuciu zaufania do jego założeń, jak również z nadzieją, 

iż włożony trud będzie się przekładał na jakość świadczonych usług, na dobro pacjenta,  

a także na szeroko rozumiane bezpieczeństwo funkcjonowania. 
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