
9

2020 W r z e s i e ń

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku  
jako przykład odpornej organizacji opieki zdrowotnej  
w dobie COVID-19
The Voivodeship Occupational Medicine Center in Gdańsk  
as an example of a resilient healthcare organization in the COVID-19 era

prof. dr hab. Małgorzata Z. WIŚNIEWSKA*, lek med. Małgorzata BARTOSZEWSKA-DOGAN**,  
lek. med. Dorota CAŁUS-KANIA**, lek. med. Katarzyna LEWOSIUK**, dr Jacek PARSZUTO**, dr Aneta MUZOLF**

DOI: 10.15199/46.2020.9.2

Jakość w ochronie zdrowia

SŁOWA KLUCZOWE STRESZCZENIE

odporność 
organizacji,
opieka zdrowotna, 
studium przypadku, 
WOMP

Celem niniejszej pracy jest opisanie przypadku funkcjonowania WOMP w okresie pandemii COVID-19 pod 
kątem jego przygotowania i reagowania na związane z tym zagrożenia, pozwalających na dalszą, sprawną 
aktywność. W pierwszej części artykułu autorzy wykorzystali analizę i krytykę piśmiennictwa naukowego. 
Na tej podstawie dokonano krótkiego wyjaśnienia zjawiska rezyliencji w odniesieniu do placówek opieki 
zdrowotnej. W kolejnej części – wykorzystano metodę studium przypadku. Posłużono się także metodą 
syntezy oraz wnioskowania logicznego. Autorzy zaprezentowali wyniki samooceny przeprowadzonej w WOMP 
pod kątem realizacji strategii odporności. Dodatkowo opisano wybrane przykłady działań wspierających 
odporność w obszarze szkoleń oraz usług orzecznictwa.
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The aim of this study is to describe the case of the WOMP (the Voivodeship Occupational Medicine Center) 
functioning during the COVID-19 pandemic in terms of its preparation and response to the related threats, 
allowing for further, efficient activity. In the first part of the article, the authors used the method of analysis 
and criticism of the scientific literature. On this basis, a short explanation of the resilience phenomenon 
in relation to health care facilities was made. In the next part – the case study method was used. The 
method of synthesis and of logical concluding were also used. The authors presented the results of the 
self-assessment carried out at WOMP in terms of the implementation of the resistance strategy. In addition, 
selected examples of resilience measures in the area of   training and adjudication services were described. 
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Wprowadzenie 

W bardzo niestabilnych i niepewnych czasach 
organizacje muszą rozwinąć odporność, która po-
zwoli im skutecznie radzić sobie z nieoczekiwany-
mi wydarzeniami oraz wychodzić z kryzysów. Aby 
przetrwać w niepewnych warunkach i wspierać 
przyszłe sukcesy, organizacje winny być w stanie 
poradzić sobie ze wszystkimi przejawami nieocze-
kiwanego zdarzenia. Powinny wykształcić odpor-
ność, która pozwoli im odpowiednio reagować na 
te zdarzenia i wykorzystywać cały swój potencjał, 
by przetrwać i dalej się rozwijać. 

Interesujący w tym kontekście wydaje się przy-
padek Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pra-
cy w Gdańsku (WOMP), jak dotąd jedynej w Pol-
sce placówki z obszaru opieki zdrowotnej, legity-
mującej się tak zintegrowanym podejściem w tym 
zakresie. Oprócz funkcjonowania zgodnie z wy-
mogami modelu doskonałości wpisanego w ramy 
 Pomorskiej Nagrody Jakości, co łączy się ze statu-
sem laureata tej nagrody w roku 2020, placówka ta, 
w ujęciu systemowej dbałości o jakość, dążąc do 
zapewnienia bezpieczeństwa w każdym jego aspek-
cie, funkcjonuje w oparciu o zintegrowany system 
zarządzania, który sprzyja osiąganiu odporności 
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organizacyjnej. Celem niniejszej pracy jest opisa-
nie przypadku funkcjonowania WOMP w okresie 
pandemii COVID-19 pod kątem jego przygotowania 
i reagowania na związane z tym zagrożenia, pozwa-
lających na dalsze, sprawne funkcjonowanie orga-
nizacji. W pierwszej części artykułu autorzy wyko-
rzystali analizę i krytykę piśmiennictwa naukowe-
go, która posłużyła do krótkiego wyjaśnienia zjawi-
ska rezyliencji w odniesieniu do placówek opieki 
zdrowotnej, w kolejnej części – metodę studium 
przypadku. Wykorzystano także metodę syntezy 
oraz wnioskowania logicznego.

1. Rezylientne organizacje opieki zdrowotnej

Jak piszą A. Borucka i K. Ostaszewski, koncep-
cja rezyliencji (ang. resilience) koncentruje się na 
wyjaśnianiu fenomenu, jakim jest dobre funkcjo-
nowanie niektórych jednostek mimo niekorzyst-
nych warunków życia, przeciwności losu i/lub zda-
rzeń traumatycznych. W języku polskim, w do-
słownym tłumaczeniu oznacza ono: elastyczność, 
sprężystość, prężność, odporność, zdolność rege-
neracji sił. Do słownika nauk społecznych termin 
ten został wprowadzony przez badaczy zajmują-
cych się rozwojem dzieci w niekorzystnych warun-
kach życiowych, przy czym największe znaczenie 
dla propagowania idei resilience odegrały wielo-
letnie badania prospektywne nad rozwojem grupy 
698 dzieci urodzonych w 1955 roku na hawajskiej 
wyspie Kauai prowadzone przez amerykańską psy-
cholog Emmy Werner i jej zespół złożony z leka-
rzy pediatrów, psychiatrów, z psychologów i pra-
cowników socjalnych. Około jedna trzecia dzieci 
z wyspy Kauai wzrastała w warunkach biedy, al-
koholizmu lub musiała się mierzyć z problemami 
psychicznymi rodziców. Obserwacje ich rozwoju 
i indywidualnych losów przez ponad 30 lat przez 
wspomniany zespół naukowców należą do klasy-
ki badań nad pozytywną adaptacją [2]. W ujęciu 
szerszym, z perspektywy doświadczeń organizacji, 
do nauk ekonomicznych pojęcie rezyliencji wpro-
wadził Ch.  Perrings w latach 90. XX wieku, odno-
sząc je do zrównoważonego rozwoju [7]. Według 
tego znawcy resilience to zdolność systemu do ra-
dzenia sobie z zaburzeniami. Jest to umiejętność 
wytrzymania wstrząsów rynkowych lub środowi-
skowych, bez utraty zdolności efektywnego przy-
dzielania zasobów (funkcjonalność rynku i insty-
tucji wspierających) lub świadczenia niezbędnych 
usług podstawowych (funkcjonalność systemu pro-
dukcyjnego) [2]. Ponadto, jak piszą T.  J. Vogus oraz 
K.  M.  Sutcliffe, rezyliencja to utrzymanie pozytyw-
nego dostosowania w trudnych warunkach, tak aby 
dana organizacja wyszła z tych warunków wzmoc-
niona i bardziej zaradna [17]. Wedle N. Ortiz-de-
-Mandojana oraz B.  Pratima odporność to przyro-
stowa zdolność organizacji do przewidywania i do-
stosowywania się do otoczenia [12]. To także, jak 
wskazują P. Reinmoeller oraz N. van Baardwijk, 
zdolność do samoodnawiania się w czasie poprzez 

innowacje [13]. To ciekawe ujęcie, odnoszące się do 
procesów innowacyjnych, wskazuje, iż rezyliencja 
organizacyjna wpisuje się w rozwój, postęp i nie za-
trzymuje się li tylko na samym etapie przetrwania. 
Stąd, wydaje się, iż najpełniej to zjawisko określa 
klasyk tematu, S. Somers, na łamach czasopisma 
„Journal of  Contingencies and Crisis Management”, 
pisząc: „odporność to coś więcej niż przetrwa-
nie; obejmuje identyfikację potencjalnych zagro-
żeń i podejmowanie aktywnych kroków (…) w celu 
zapewnienia, że   organizacja rozwija się w obliczu  
przeciwności” [14].

Na podstawie analizy literatury przedmiotu doty-
czącej opieki zdrowotnej można wskazać wybrane 
opinie specjalistów na temat rezyliencji w tym ob-
szarze. Dla przykładu J. Gittel uznaje, iż odporność 
organizacji opieki zdrowotnej dotyczy utrzyma-
nia pozytywnych zmian i możliwości rozkwitu lub 
rozwoju w niekorzystnych dla niej warunkach [6]. 
Jak przytacza M. Iflaifel z zespołem, rezylientną or-
ganizacją opieki zdrowotnej będzie taka, która po-
siada wewnętrzną umiejętność do samoregulacji 
funkcjonowania przed, w trakcie lub po zmianach 
i wobec zakłóceń [8]. Jeśli zaś chodzi o system opie-
ki, zgodnie z S. Crowe z zespołem, rezyliencja to 
zdolność systemu do łagodzenia wpływu zakłóceń 
zewnętrznych na zdolność do spełniania potrzeb 
zdrowotnych danej populacji [4].

W tym wypadku należy zatem zwrócić uwagę 
na rozróżnienie pomiędzy rezylientną organizacją 
opieki zdrowotnej a rezylientnym systemem opie-
ki, w ramach którego funkcjonuje. W przypadku or-
ganizacji odporność dotyczy jej samej, w szerokim 
znaczeniu, począwszy od infrastruktury material-
nej, w tym wyposażenia, technologii, mediów, ale 
także zasobów niematerialnych, czyli jej pracow-
ników, którzy w sytuacji kryzysów, związanych, 
np. z epidemią czy z wystąpieniem zdarzenia nie-
pożądanego, odczuwać mogą stres, przemęczenie, 
strach, lęk, poczucie niebezpieczeństwa, zagubie-
nie, innymi słowy – wyczerpanie fizyczne oraz 
emocjonalne, rzutujące na obniżenie jakości pra-
cy oraz chęć jej podejmowania. Z kolei, gdy mowa 
o odporności systemu opieki, zwrócić uwagę należy 
na fakt, iż odporność owa jest ściśle uwarunkowa-
na odpowiedzialnością, strategią, polityką i działa-
niami  podejmowanymi na centralnym i/lub regio-
nalnym poziomie zarządzania danym systemem.  
Leży w gestii rządzących i płatników.

To, czy w istocie organizacja jest odporna lub 
zbliża się do tego poziomu, zdaniem M. Majchrzak, 
określają cztery współgrające ze sobą składowe. Jak 
wskazuje rodzima znawczyni, są to [11]: 

  oszacowanie ryzyka – należy zidentyfikować, 
skategoryzować i oszacować czynniki ryzyka oraz 
wskazać, jaką strategię należy zastosować w celu 
ich ograniczenia,

  zapobieganie ryzykom – trzeba wdrożyć sto-
sowne strategie zapobiegawcze, które będą mieć na 
celu wyprzedzenie i przeciwdziałanie określonym 
rodzajom ryzyka,
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 wykrywanie nieprawidłowości zgodnie z przy-
jętymi wcześniej obszarami ryzyka – np. poprzez 
okresowy audyt, samoocenę czy stały monitoring,

  reagowanie na nieprawidłowości – należy przy-
gotować scenariusze postępowań w przypadku za-
istnienia nieprawidłowości, tak aby zminimalizo-
wać ich negatywny wpływ na przedsiębiorstwo.

Z tego też powodu ważnym narzędziem ułatwia-
jącym budowanie trwałości organizacji jest opraco-
wanie programu odporności organizacyjnej, na któ-
ry również składają się cztery podstawowe elemen-
ty. Są nimi [5]:

  plan ciągłości działania, który zabezpie-
cza prawidłowe wznowienie działalności opera-
cyjnej w przypadku materializacji wszystkich zi-
dentyfikowanych i prawdopodobnych zakłóceń 
operacyjnych,

  plan odtworzenia (wsparty stosownymi pro-
cedurami), który umożliwia sprawne odtworzenie 
w pełni funkcjonalnej infrastruktury technicznej 
i technologicznej w przypadku wystąpienia realne-
go zagrożenia,

  plan ochrony wartości, który ma zapewnić peł-
ną ochronę aktywów organizacji (w tym dóbr inte-
resariuszy, dobrostan pracowników) w trakcie trwa-
nia zagrożenia i po nim,

  plan adaptacyjny, który pozwala organizacjom 
na wykrywanie i wykorzystywanie możliwości, ja-
kie mogą pojawić się podczas znacznych zakłóceń.

Odporność organizacyjna buduje się stopniowo. 
W literaturze przedmiotu opisano w tym wypad-
ku różne, następujące po sobie etapy postępowa-
nia. S.  M. Southwick z zespołem [15], po przeana-
lizowaniu wielu źródeł, za najważniejsze spośród 
 wielu faz uznają: antycypację, akceptację i adapta-
cję. Antycypacja, jak piszą autorzy, czyli przewi-
dywanie, odnosi się do aspektów prewencyjnych 
w stosunku do możliwych zakłóceń. To zdolność do 
wykrywania krytycznych zmian w organizacji lub 
w jej otoczeniu. Nie oznacza to, że odporne organi-
zacje mogą zapobiec każdej awarii lub kryzysowi. 
Jednakże niektóre podmioty, w tym podmioty me-
dyczne, w związku z obserwowaną cyklicznością 
pewnych zjawisk, są w stanie dostrzec je szybciej 
niż inne i są też w stanie natychmiast na nie zare-
agować, podczas gdy inne „widzą i nadal czekają”. 
Dodać jednak należy, iż choć zdolności przewidy-
wania tworzą fundament dla skutecznej reakcji na 
sytuacje krytyczne, to zapewniają kontrolę tylko 
w ograniczonym zakresie, ponieważ ważne działa-
nia, dostosowanie się i decyzje, muszą być zawsze 
podejmowane w czasie rzeczywistym i bez zbędnej 
zwłoki. Z tego powodu kolejną fazą, wedle cytowa-
nych badaczy, winna być akceptacja, polegająca na 
przyjęciu do wiadomości określonego negatywnego 
wydarzenia, czyli na uświadomieniu sobie danego 
problemu. Autorzy przypominają, iż na poziomie 
organizacji stan ten określa się jako „wyzwanie po-
znawcze”. Bywa bowiem, że krytyczne zdarzenia, 
nawet jeśli są przewidywalne, często są zaskocze-
niem, ponieważ organizacje szukają schronienia, 

obrony w zaprzeczaniu rzeczywistości. Wypierają 
ją i negują. Negatywną konsekwencją jest to, że or-
ganizacje potrzebują zbyt dużo czasu, aby odnieść 
się do danych wydarzeń i podjąć konkretne działa-
nia. Z tego powodu muszą rozwinąć umiejętność 
akceptowania problemu. Tylko wtedy mogą stawić 
czoła krytycznym sytuacjom i szybko, z pokorą za-
reagować. Potrzebują swoistej postawy mądrości. 
Odporne organizacje nie są nigdy ani zbyt pew-
ne siebie, ani zbyt ostrożne, wykorzystują swoje 
doświadczenia, ale też znają swoje ograniczenia 
i poddają pewne kwestie w wątpliwość, stosując 
przy tym różne narzędzia przyczynowo-skutkowe, 
których celem jest zadanie sobie pytania: „co by 
było gdyby?”. W przypadku organizacji medycz-
nych typowym instrumentem wykorzystywanym 
w tym względzie będzie niewątpliwie skuteczna 
metoda HFMEA, czyli Healthcare Failure Mode and 
 Effect Analysis, opisana już w wielu publikacjach 
(por. np. [18]). Kolejną, trzecią fazą jest adaptacja. 
To umiejętność dostosowania się do sytuacji kry-
tycznych i wykorzystywania zmian do własnych 
celów. Zdolność ta odnosi się do przystosowania 
się po kryzysie, a co ważne – jest ukierunkowana 
na postęp organizacyjny. Adaptacja, w istocie, to 
rodzaj uczenia się długoterminowego, pozwalające-
go na zwiększenie bazy wiedzy organizacji, poten-
cjału jej pracowników, a także ich własnej odporno-
ści. Z  tego też powodu, jak piszą cytowani badacze, 
adaptacja obejmuje dwa rodzaje zdolności: refleksję 
i uczenie się oraz zdolność do zmiany organizacyj-
nej, służącej doskonaleniu.

Jak wspomniano, warunkiem zapewnienia od-
porności jest odniesienie się do dobrych praktyk, 
strategii, które tworzone są przez środowiska oraz 
kraje bardziej doświadczone pod kątem radzenia 
sobie z różnymi przeciwnościami o nagłym cha-
rakterze na przestrzeni lat. Dla przykładu, w tak 
trudnym okresie, jakim jest pandemia COVID-19, 
godnymi uwagi mogą być wskazania przygotowane 
przez amerykańskich specjalistów z zakresu medy-
cyny, zarządzania jakością i bezpieczeństwem pa-
cjenta, opublikowane na łamach prestiżowego cza-
sopisma „International Journal for Quality in  Health 
Care”. Zespół w składzie: A. Staines, R. Amalberti,  
D.  M. Berwick, J. Braithwaite, P. Lachman oraz 
C.  A. Vincent [16], na podstawie własnych obser-
wacji oraz doświadczeń proponuje zweryfikowanie 
i ocenę działań podejmowanych przez określoną 
placówkę medyczną pod kątem jej odporności na 
zagrożenia związane z COVID-19. Wedle specjali-
stów ocena tego typu sprowadza się do odpowiedzi 
na postulaty ujęte w ramy pięciostopniowej strate-
gii budowania odporności. Została ona zaprezento-
wana w Tabeli 1.

Wskazana strategia, choć przygotowana na czas 
pandemii, winna być wykorzystywana również 
po niej, a także na wypadek innych negatywnych 
i nieoczekiwanych zdarzeń. Powinna być włączo-
na do planu zarządzania kryzysowego danej pla-
cówki, stać się elementem zarządzania ciągłością 
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działania. Wnioski wyniesione z jej zastosowania 
powinny z kolei przyczynić się do udoskonalenia 
różnych obszarów, na czele z obsługą pacjenta i in-
nych interesariuszy, sprzyjać ochronie pracownika, 
a tym samym służyć rozwojowi danej organizacji.

2. Ogólna charakterystyka WOMP

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdań-
sku jako wojewódzka jednostka służby medycy-
ny pracy realizuje swoje zadania zgodnie z usta-
wą o służbie medycyny pracy (Dz. U. 1997 Nr 96, 
poz. 593 ze zm.) oraz zaleceniami Marszałka Woje-
wództwa Pomorskiego. Celem Ośrodka jest ochrona 
zdrowia pracujących przed wpływem niekorzyst-
nych warunków związanych ze środowiskiem pra-
cy i ze sposobem jej wykonywania oraz kształtowa-
nie sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej 
nad pracującymi przez jednostki podstawowe służ-
by medycyny pracy. Ośrodek prowadzi szkolenia 

dla lekarzy medycyny pracy oraz kontrole w ca-
łym województwie pomorskim lekarzy medycyny 
pracy, lekarzy uprawnionych do badań kierowców, 
psychologów transportu oraz pielęgniarek związa-
nych z medycyną pracy. Ścisłe kierownictwo pla-
cówki tworzą: Dyrektor WOMP, Kierownik Działu 
Nadzoru i Szkoleń, Kierownik Działu Orzecznic-
twa i Chorób Zawodowych, Kierownik Działu Profi-
laktyczno-Szkoleniowego, Przełożona Pielęgniarek 
oraz Pełnomocnik Dyrektora ds. Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania. Nad zdrowiem i bezpieczeń-
stwem każdego pacjenta czuwa zespół specjalistów 
liczący: 33 lekarzy, 11 pielęgniarek, 6 psycholo-
gów, 30 pracowników personelu medycznego i ad-
ministracji. Jak już wspomniano, w Wojewódzkim 
Ośrodku Medycyny Pracy wdrożono zintegrowany 
system zarządzania obejmujący: następujące nor-
my: ISO 9001:2015 – System zarządzania jakością,  
ISO/IEC 27001:2013 – System zarządzania bezpie-
czeństwem informacji, ISO 14001:2015 – System 

Tabela 1. Pięciostopniowa strategia budowania odporności na czas pandemii COVID-19

1.  Wzmacniaj system opieki poprzez ocenę swojej gotowości, zbieranie dowodów, organizowanie szkoleń, promowanie 
bezpieczeństwa personelu i wzajemnego wsparcia

A. Opracuj i stosuj na bieżąco odpowiednią listę kontrolną sprawdzającą swoją gotowość i oceniaj sytuację, w jakiej się znajdujesz
B. Zbieraj doświadczenie i dowody, ucz się od innych, korzystaj z różnych źródeł informacji, podsumuj, co wiesz 
C. Zaplanuj szkolenia dotyczące rzadko dotąd wykorzystywanych umiejętności, wprowadź symulację zachowań na wypadek ryzyka
D. Doradzaj i wspieraj kierownictwo na różnych poziomach, komunikuj się z nim na bieżąco
E. Promuj rangę i zapewnij bezpieczeństwo personelu, w tym bezpieczeństwo psychiczne
F. Zorganizuj wzajemne wsparcie i stale do niego zachęcaj
G. Promuj wyrażanie wdzięczności przez kierownictwo względem personelu

2.  Współdziałaj z obywatelami, pacjentami i ich rodzinami, wypracowuj wspólne zalecenia i rozwiązania, które zależą zarówno 
od podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, jak i osób objętych opieką, w szczególności obywateli, którzy są zobowiązani 
do podjęcia działań zapobiegawczych

A. Bierz pod uwagę i analizuj różne rozwiązania w zakresie zapobiegania, izolacji, leczenia i powrotu do zdrowia
B. Opracuj i rozpowszechnij narzędzia pozwalające pacjentom zachować się odpowiednio podczas pandemii 
C. Wykorzystuj lub nawiąż współpracę z pacjentami
D. Wprowadź zasadę koncentracji na osobie podczas pandemii
E. Monitoruj sprawiedliwość w opiece nad pacjentem i w zapewnieniu jemu bezpieczeństwa
F. Zoptymalizuj zasady odwiedzin/wizyt

3.  Pracuj nad poprawą opieki poprzez takie działania, jak rozdzielne przepływy pacjentów i personelu, organizowanie warsztatów 
dla personelu zgodnie z Just-in-Time 

A. Zaangażuj się w zorganizowanie właściwego rozdzielenia przepływów pacjentów
B. Zapewnij wsparcie dla personelu poprzez systematyczne szkolenie zespołów w momencie, gdy tylko taka potrzeba się pojawia
C. Wykaż swoje wsparcie przy podejmowaniu decyzji klinicznych

4. Zmniejsz szkody, aktywnie zarządzając ryzykiem zarówno dla pacjentów z COVID-19, jak i spoza COVID-19

A. Zaktualizuj wytyczne dotyczące kontroli infekcji
B. Organizuj audyty i przeglądy kluczowych standardów postępowania, wedle reguły Just-in-Time, i weryfikuj je
C. Zapewnij skoordynowaną identyfikację ryzyka, jego analizę i zarządzanie ryzykiem
D. Zapobiegaj działaniom niepożądanym spowodowanym przez pandemię

5. Usprawnij i rozszerz system uczenia się, po to, by wykorzystać wszystkie możliwości doskonalenia w kierunku rezyliencji 

A. Rozwijaj system uczenia się
B. Podkreśl znaczenie identyfikowania incydentów związanych z kryzysem
C. Zwróć uwagę na ryzyka i możliwości poprawy oraz innowacji
D. Wyciągaj konstruktywne wnioski i dziel się nimi
E. Wnieś swój wkład w rozwiązywanie problemów i generowanie rozwiązań
F. Promuj kulturę bezpieczeństwa, rezyliencję i potrzebę uczenia się
G.  Zaangażuj ekspertów, którzy będą uczestniczyć w tworzeniu i wdrażaniu programów zmiany zachowań oraz przeprojektowaniu procesów opieki 

bezpiecznej dla pacjentów i personelu 
H. Zorganizuj przepływ pacjentów, interesantów, aby ograniczyć niepowodzenia i analizuj ich skutki
I. Wspieraj nieustanne uczenie się
J. Korzystaj z modeli zmian, analizuj dane i właściwie je interpretuj 

Źródło: opracowanie własne na podst.: [16]
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zarządzania środowiskowego, ISO 45001:2018 
– System zarządzania bezpieczeństwem i higieną 
pracy. Co ważne, tworzone są również podwaliny 
organizacji rezylientnej, gdyż podmiot stosuje się 
do wymogów wspomnianej już normy ISO 22301, 
dotyczącej zarządzania ciągłością działania. W mi-
sję organizacji wpisane jest hasło: „Profesjonalne 
i efektywne działania na rzecz pracowników i pra-
codawców”. Jego realizacja odbywa się dzięki dba-
łości kierownictwa o stałe podnoszenie kwalifika-
cji, wykorzystanie najlepszej wiedzy, doświadcze-
nia personelu, systematyczny zakup nowoczesnego 
i bezpiecznego sprzętu medycznego oraz poprzez 
organizowanie i udzielanie wysokiej jakości świad-
czeń służących pracownikom w miejscu pracy.

3. Samoocena WOMP pod kątem wdrażania strategii 
odporności

Wskazana we wcześniejszej części artykułu stra-
tegia budowania odporności została wykorzysta-
na przez WOMP do przeprowadzenia samooceny. 
Jej celem było zdiagnozowanie stopnia odporności 
placówki oraz zidentyfikowanie słabości w istnieją-
cym sposobie utrzymania ciągłości działania. Przy-
toczone zestawienie przekształcono w listę kontro-
lną, której fragment zaprezentowano w Tabeli 2. 
W ocenie posłużono się fazami cyklu PDCA [20].

Oceny dokonało kierownictwo placówki i na 
jej podstawie ustalono poziomy zgodności postę-
powania w ujęciu cząstkowym oraz całościowym, 
przyjmując, iż ze względu na liczbę zagadnień (30) 

podlegających ocenie maksymalna liczba punktów 
wynosi 150. W celu interpretacji wyników wyko-
rzystano jednościową skalę stanów względnych 
profesora Romualda Kolmana [9]. Wyniki tej oceny 
zostały zaprezentowane w Tabeli 3.

Uzyskane wyniki, mimo że bardzo dobre, skła-
niają do pewnych refleksji. Przede wszystkim samo-
ocenę przeprowadzono po raz pierwszy, co ozna-
cza, iż winna być ona powtarzana na bieżąco, ze 
względu na ideę samooceny oraz fakt, iż również na 
bieżąco organizacja jest poddawana różnym i zmie-
niającym się wpływom zewnętrznym i wewnętrz-
nym, rzutującym na jej sytuację oraz ryzyko funk-
cjonowania. Po drugie, prowadzenie samooceny 
jest obarczone balastem subiektywizmu, co w nie-
których przypadkach prowadzi do przeszacowania 

Tabela 2. Fragment arkusza samooceny

P D C A Pełen cykl PDCA

Kryterium 0 1 2 3 4 5

3.  Pracuj nad poprawą 
opieki poprzez 
takie działania, jak 
rozdzielne przepływy 
pacjentów i personelu, 
organizowanie 
warsztatów dla 
personelu zgodnie 
z Just-in-Time 

Nie działamy na 
tym polu.
Nie mamy 
świadomości, 
potrzeb lub 
posiadane 
informacje są mało 
wiarygodne.

Mamy 
dopiero 
takie plany.

Właśnie to 
realizujemy/
wdrażamy.

Sprawdzamy/
dokonujemy 
przeglądu tego, 
co wdrożyliśmy 
w tym zakresie, 
i badamy, czy 
robimy rzeczy 
właściwe i we 
właściwy sposób.

Na podstawie 
wyników 
sprawdzenia/
przeglądu 
doskonalimy 
na bieżąco te 
obszary.

Wszystkie działania: 
planowanie, 
wykonywanie, 
sprawdzanie 
i doskonalenie 
prowadzimy regularnie, 
ucząc się od innych.
W tym obszarze 
wkroczyliśmy w pełen cykl 
ciągłego doskonalenia.

A.  Zaangażuj się 
w zorganizowanie 
właściwego rozdzielenia 
przepływów pacjentów

B.  Zapewnij wsparcie 
dla personelu poprzez 
systematyczne szkolenie 
zespołów w momencie, 
gdy tylko taka potrzeba 
się pojawia

C.  Wykaż swoje wsparcie 
przy podejmowaniu 
decyzji klinicznych

Źródło: opracowanie własne na podst.: [16], [20]

Tabela 3. Zestawienie wyników samooceny odporności WOMP

Nr 
kryterium

Liczba 
zagadnień

Liczba 
uzyskanych 

punktów

% 
zgodności Ocena

1  7  30  86% wyróżniająca

2  6  25  83% wyróżniająca

3  3  15 100% znakomita

4  4  18  90% znakomita

5 10  44  88% wyróżniająca

30 132  88% wyróżniająca

Źródło: badania własne
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swoich możliwości. Prowadzona jednak systema-
tycznie pozwala danej organizacji nabrać dystan-
su do podejmowanych inicjatyw, sprzyja także ich 
krytyczniejszej ocenie. Przy założeniu, iż organiza-
cja jest organizacją uczącą się, przyrost wiedzy jej 
pracowników, szczególnie bezpośrednio odpowie-
dzialnych za systemy zarządzania, pozwala rów-
nież dostrzec kolejne, możliwe słabości i wyłomy 
w wiedzy, kwalifikacjach, infrastrukturze, środkach 
zabezpieczeń, zasobach finansowych, procedurach 
oraz metodach komunikacji. Jak wskazuje K.J. Zink 
[19], samoocena uważana jest od dawna za potężne 
narzędzie w zarządzaniu organizacją. K.  Lisiecka 
[10] wskazuje, że samoocena to wszechstronny 
i systematyczny przegląd działań podejmowanych 
przez organizację oraz osiąganych wyników odnie-
sionych do założonych wymagań obligatoryjnych 
i systemu zarządzania jakością lub modelu dosko-
nałości, czyli wymagań o charakterze nieobligato-
ryjnym. Natomiast A. Brown oraz T. van der Wiele 
określają samoocenę mianem narzędzia zarządza-
nia, którego celem jest zwiększenie świadomości 
 jakości, wprowadzenie działań na rzecz poprawy 
 jakości i zwiększenia wydajności organizacji [3]. 
Tak też powinna być traktowana, co oznacza, iż jej 
ważnym elementem winno być sprzężenie zwrotne, 
pozwalające na zastanowienie, samokrytycyzm, po-
zytywną mobilizację i dalsze działanie.

4. Wybrane przykłady działań WOMP sprzyjające 
jego odporności 

Wdrożone systemy zarządzania stały się dla or-
ganizacji głównym narzędziem służącym standary-
zacji działań, poprawie jakości usług medycznych 
oraz minimalizacji błędów wpływających na bez-
pieczeństwo pacjentów i personelu. Wprowadzenie 
systemu zarządzania ciągłością działania okazało 
się w niej niezmiernie istotne w dobie COVID-19. 
Dzięki systemowi zarządzania o charakterze zinte-
growanym wiele działań związanych z zapewnie-
niem bezpieczeństwa pacjentom oraz pracowni-
kom przebiega zgodnie z ustalonymi i wdrożony-
mi wcześniej zasadami, procedurami, standardami 
i programami. System ten stał się integralnym ele-
mentem systemu zgłaszania i analizowania zdarzeń 
niepożądanych, stanowiącego mechanizm popra-
wy bezpieczeństwa pacjenta, pozwalając na sta-
łą czujność i zarządzanie bezpieczeństwem opie-
ki. Jest ukierunkowany na poprawę dotychczaso-
wych rozwiązań, podlega monitorowaniu i ocenie 
w oparciu o określone wskaźniki. Ze względu na 
wprowadzenie do codziennej praktyki postępowa-
nia wedle wymagań normy ISO 22301 sprawniej 
też dokonano reorganizacji pracy WOMP w czasie 
pandemii. Ważnym aspektem było wprowadzenie 
systemu pracy zdalnej oraz rotacyjnej. W celu mi-
nimalizacji ryzyka epidemiologicznego wprowa-
dzono nowe usługi, tj. e-orzecznictwo, e-konsulta-
cje psychologiczne czy e-konsultacje internistycz-
ne, e-zajęcia foniatryczne, a w przypadku obsługi 

personelu medycznego – system szkoleń w trybie 
on-line, z możliwością późniejszego ich odtworze-
nia, o czym wspomniano jeszcze w dalszej części 
rozdziału. W trakcie wdrażania systemu zarządza-
nia ciągłością działania bardzo szczegółowo podda-
no analizie program zastępstw. W trosce o bezpie-
czeństwo pracowników powołano pięć zespołów 
lekarzy, którzy w danym dniu mogą mieć bezpo-
średni kontakt z pacjentem. Celem było stworze-
nie zespołów wymiennych oraz ograniczenie licz-
by lekarzy na terenie obiektu. Ponadto w WOMP 
odbywają się regularne spotkania poświęcone ana-
lizie aktualnej sytuacji w otoczeniu zewnętrznym 
i wewnętrznym [1]. Placówka w okresie od 5 mar-
ca do 22 lipca 2020 r. zawiesiła wszelkie kontrole 
wyjazdowe w podmiotach leczniczych wykonują-
cych działalność w zakresie medycyny pracy. Do-
tyczy to kontroli działalności lekarzy, pielęgniarek 
i psychologów medycyny pracy przeprowadzanych 
przez inspektorów WOMP w Gdańsku. Kontrole te 
zostały wznowione po 22 lipca 2020 r. we wzmożo-
nym reżimie sanitarnym, w udostępnionych przez 
jednostki medycyny pracy osobnych pomieszcze-
niach, bez kontaktu z pacjentami i personelem jed-
nostki (oprócz 1 osoby dostarczającej dokumenta-
cję do kontroli). Wszyscy inspektorzy wyposażeni 
zostali w środki ochrony indywidualnej w postaci 
jednorazowych maseczek chirurgicznych i rękawi-
czek oraz w przyłbice.

Decyzją Kierownika Działu Nadzoru i Szkoleń, 
pełniącego również funkcję Konsultanta Wojewódz-
kiego w dziedzinie medycyny pracy, w okresie naj-
większego zaostrzenia rygorów sanitarnych zwią-
zanych z epidemią pracownicy wykonywali czę-
ściowo swoją pracę w trybie zdalnym, opracowując 
zagadnienia związane ze szkoleniami dla lekarzy 
i pielęgniarek oraz przygotowując materiały staty-
styczne z przeprowadzonych kontroli.

Ze względu na fakt, iż fundamentem działalno-
ści WOMP jest orzecznictwo lekarskie w zakre-
sie zdrowia, kluczową rolę odgrywa w placówce 
Dział Orzecznictwa i Chorób Zawodowych. Leka-
rze realizują tam zadania z szeroko rozumianego 
zakresu orzecznictwa lekarskiego poprzez: udzie-
lanie konsultacji lekarskich w preorientacji zawo-
dowej nieletnich, w zakresie zdolności do wykony-
wania pracy podstawowym jednostkom medycyny 
pracy województwa pomorskiego, wykonywanie 
orzecznictwa odwoławczego od kilkunastu rodza-
jów orzeczeń lekarskich z zakresu medycyny pracy 
(np. od orzeczeń o zdolności do wykonywania pra-
cy, urlopów dla poratowania zdrowia dla nauczy-
cieli i nauczycieli akademickich itp.), prowadzenie 
postępowań orzeczniczych i wydawanie orzeczeń 
lekarskich w zakresie chorób zawodowych, wyda-
wanie opinii lekarskich dla potrzeb sądowych, jak 
również przeprowadzają badania lekarskie i wydają 
orzeczenia lekarskie w odniesieniu do kierowców, 
inspektorów transportu drogowego, instruktorów 
i egzaminatorów prawa jazdy, osób ubiegających 
się i posiadających pozwolenie na broń palną oraz 
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ubiegających się i posiadających licencję pracowni-
ka ochrony fizycznej. Świadczą usługi orzecznicze 
w zakresie zdolności do wykonywania pracy na sta-
nowiskach: prokuratora, sędziego, asesora, kurato-
ra sądowego, detektywa, syndyka, komornika, pra-
cownika zabezpieczenia technicznego itp., a także 
wydają stosowne orzeczenia osobom wykonującym 
pracę na morskich statkach handlowych (między-
narodowe świadectwa zdrowia) oraz osobom wy-
konującym pracę na statkach żeglugi śródlądowej 
(świadectwa zdrowia). Charakter działalności opi-
sywanego działu jest zatem bardzo szeroki i z tego 
powodu, aby zapewnić ciągłość jego działania oraz 
w celu ochrony pacjentów oraz lekarzy orzeczni-
ków przed zakażeniem, w związku z pandemią ko-
ronawirusa, w Dziale Orzecznictwa i Chorób Zawo-
dowych WOMP w Gdańsku wprowadzono hybry-
dowy system przyjmowania pacjentów, polegający 
na zróżnicowanej formie przeprowadzania badań 
lekarskich, w zależności od rodzaju i charakteru 
badania.

Bardzo ważną inicjatywą wprowadzoną w okre-
sie zwiększonego zagrożenia zakażeniem stało się 
podjęcie przez kierownika działu decyzji dotyczą-
cej konieczności opracowywania na bieżąco tygo-
dniowych harmonogramów pracy lekarzy. Taki stan 
rzeczy ułatwia lekarzom dyżurującym, pracującym 
w bezpośrednim kontakcie z pacjentami, zachowa-
nie reżimu sanitarnego. Przyjęto też, po wcześniej-
szym jej zidentyfikowaniu i przeanalizowaniu, iż 
niewymagająca kontaktów bezpośrednich praca bę-
dzie przez lekarzy wykonywana zdalnie. Przykła-
dem tego jest wydawanie orzeczeń lekarskich przez 
lekarzy orzeczników, które odbywa się bez obecno-
ści danego pacjenta. Proces wydawania orzeczeń 
realizowany jest przez lekarza na podstawie wyni-
ków badań pacjenta, zawartych w dostarczonej do-
kumentacji odwoławczej. Jeżeli jest to konieczne, 
przeprowadza się niezbędne badania konsultacyjne 
pacjenta przez lekarzy specjalistów WOMP, wspo-
magane badaniami zarejestrowanych pacjentów, 
przeprowadzanymi przez dyżurującego w danym 
dniu lekarza orzecznika.

Co ważne, opracowano już i przyjęto zasady 
przyjmowania pacjentów, przygotowując się tym 
samym do działania w okresie złagodzenia ob-
ostrzeń epidemiologicznych, wedle zasad:

 w danym dniu przyjmowani na badania są wy-
łącznie pacjenci zarejestrowani (nie przyjmuje się 
pacjentów zgłaszających się spontanicznie),

  nie są rozpatrywane sprawy odwołań od orze-
czeń lekarskich o zdolności do pracy, wydawanych 
w trybie badań okresowych, ponieważ – zgodnie 
z obowiązującymi przepisami – wykonywanie tych 
badań zostało zawieszone na okres trwania epide-
mii koronawirusa,

  rejestracja pacjentów na badania odbywa się 
drogą telefoniczną lub e-mailową,

  na dany dzień rejestrowani są pacjenci w licz-
bie umożliwiającej przeprowadzenie badań lekar-
skich bez zbędnego gromadzenia się w poczekalni,

  podczas rejestracji zbierane są od pacjenta in-
formacje niezbędne do przeprowadzenia badania 
oraz ustalenia potrzebnych badań konsultacyjnych 
i dodatkowych,

  pacjenci są rejestrowani na badania lekarskie 
na konkretne godziny w celu uniknięcia zbędnego 
oczekiwania na badanie,

  przeprowadzanie badań lekarskich przez leka-
rzy orzeczników odbywa się z zachowaniem wszyst-
kich zaleceń i procedur, obowiązujących w WOMP 
w Gdańsku w związku z trwającą epidemią, zapo-
biegających szerzeniu się zakażenia wśród persone-
lu i pacjentów,

  lekarze orzecznicy szczegółowo zapoznają się 
z dokumentacją pacjenta przed przeprowadzeniem 
badania lekarskiego oraz przeprowadzają badania 
w taki sposób, aby czas przebywania pacjenta w ga-
binecie lekarskim był jak najkrótszy,

 w uzasadnionych przypadkach lekarz orzecz-
nik ma możliwość wydania orzeczenia lekarskiego 
w formie zdalnej (na podstawie dostarczonej doku-
mentacji odwoławczej).

Kluczowym elementem działań opisywanej or-
ganizacji są także szkolenia oferowane interesariu-
szom, profesjonalistom medycznym. Prowadzi je 
Dział Nadzoru i Szkoleń. Zgodnie z dobrymi prak-
tykami, wynikającymi między innymi z faktu funk-
cjonowania zgodnie ze standardami zarządzania, 
szkolenia te są zaplanowane, prowadzone systema-
tycznie, a także udokumentowane pod względem 
ich skuteczności. Jak wspomniano, okres pande-
mii wymusił jednak konieczność zweryfikowania 
dotychczasowego sposobu prowadzenia szkoleń, 
ale nie wpłynął na ich ograniczenie liczbowe oraz 
merytoryczne. Ośrodek zdecydował się realizować 
przyjęty wcześniej harmonogram, i, jako jedyna 
 tego typu jednostka w Polsce, wywiązał się w peł-
ni z tego postulatu. Odbyły się bowiem wszystkie 
szkolenia zaplanowane na pierwszą połowę 2020 
roku, co nie powiodło się w podobnych placówkach 
w innych województwach.

Od marca 2020 r. zrezygnowano z przeprowa-
dzania comiesięcznych szkoleń dla lekarzy i pielę-
gniarek z województwa pomorskiego w trybie sta-
cjonarnym, które zwyczajowo odbywają się w sali 
konferencyjnej Wojewódzkiego Ośrodka Medycy-
ny Pracy w Gdańsku. Odwołano również planowa-
ną na maj 2020 r. Konferencję pt. „Medycyna pracy 
na fali” (Gdańsk-Nynashamn-Sztokholm), zakłada-
jąc, iż zostanie ona zrealizowana dopiero po zakoń-
czeniu epidemii. Aby zapewnić ciągłość szkoleń 
cyklicznych i nie rezygnować z zaplanowanych 
i ogłoszonych wcześniej terminów, podjęto decyzję, 
że Dział Nadzoru i Szkoleń WOMP we współpra-
cy z Oddziałem Gdańskim Polskiego Towarzystwa 
Medycyny Pracy podejmie próbę przeprowadzenia 
zaplanowanych szkoleń za pomocą narzędzi inter-
netowych. Po konsultacjach ze specjalistami w za-
kresie streamingu internetowego zakupiono odpo-
wiedni sprzęt umożliwiający transmisję interneto-
wych szkoleń. Personel działu przeszedł szkolenia 
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z obsługi sprzętu i programów komputerowych 
do realizacji materiałów wideo i transmisji online. 
We współpracy z Portalem Medycyna Pracy stwo-
rzono specjalną stronę internetową dla szkoleń, 
umożliwiającą rejestrację uczestników wykładów 
i przekazywanie im informacji i materiałów zwią-
zanych z transmisją szkoleń za pomocą platformy 
internetowej youtube.com.

Jak wspomniano, w konsekwencji powyższych 
działań zrealizowano wszystkie zaplanowane te-
maty szkoleń, które – oprócz szkolenia marcowego 
– zostały przeprowadzone we wcześniej zaplano-
wanych terminach. W związku z dużym zaintereso-
waniem lekarzy i pielęgniarek zmianami przepisów 
związanych z epidemią COVID-19 zorganizowano 
dodatkowe szkolenie w tym zakresie, które odbyło 
się na początku kwietnia 2020 roku. Szkolenia prze-
prowadzano w formie transmisji online na żywo, 
a także w formie materiałów wideo udostępnionych 
na kanale youtube.com.

Ważny jest fakt, iż lekarze i pielęgniarki zaakcep-
towali formę szkoleń online i wzięli w nich udział 
w liczbie o wiele większej w porównaniu do obec-
ności w ramach dotychczasowej tradycyjnej formy 
szkoleń. Odnotowano bowiem bardzo wysoką fre-
kwencję. W drugiej połowie roku zaplanowano dal-
sze szkolenia w trybie wykładów online i odbędą 
się one w miesiącach wrzesień-grudzień 2020  roku, 
według planu ogłoszonego w Gazecie Lekarskiej 
i na stronie internetowej WOMP w Gdańsku.

Edukacją zajmuje się również Dział Profilaktycz-
no-Szkoleniowy, oferujący szkolenia zewnętrzne. 
W dziale pracuje 19 lekarzy, 4 psychologów oraz 
1 rehabilitant głosu. Rolą tej jednostki jest spra-
wowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
pracownikami zakładów pracy, z którymi WOMP 
w Gdańsku ma podpisane stosowne umowy, w tym 
między innymi na wykonywanie badań przewi-
dzianych w Kodeksie Pracy, tj. wstępnych, okreso-
wych i kontrolnych. Dział zajmuje się także orga-
nizacją i prowadzeniem szkoleń podyplomowych 
dla lekarzy województwa pomorskiego z zakresu 
medycyny pracy, a poza tym inicjuje oraz realizu-
je działania w zakresie promocji zdrowia. Wspiera 
też działania pracodawców na rzecz ochrony zdro-
wia pracowników. Przepisy ustawy z dnia 31 marca 
2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiąza-
niach związanych z zapobieganiem, przeciwdziała-
niem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób za-
kaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzyso-
wych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020, 
poz. 568), zwolniły pracodawców z wykonywania 
badań okresowych, jednakże pozostawiły obowią-
zek wykonywania badań kontrolnych i wstępnych. 
Zaistniała sytuacja stała się jednak swoistą mobili-
zacją dla działu, gdyż, funkcjonując w ramach wo-
jewódzkiej jednostki służby medycyny pracy, uzna-
no za swój obowiązek i powinność dostosować się 
jak najszybciej do sytuacji epidemicznej i gospodar-
czej zaistniałej w związku z pandemią, tak aby sta-
nowić przykład dobrej praktyki dla podstawowych 

jednostek medycyny pracy w województwie po-
morskim. Kierownik działu opracowywał na bieżą-
co tygodniowy harmonogram pracy lekarzy i psy-
chologów WOMP, zaś rehabilitant głosu prowadził 
 e-zajęcia foniatryczne, co spotkało się z dużą ak-
ceptacją i zadowoleniem podopiecznych, do tego 
stopnia, że zajęcia w tej formie są prowadzone na-
dal. Dodać należy, iż pracownicy wykonywali swo-
je zadania w sposób rotacyjny, tzn. zgodnie z har-
monogramem pracowali bezpośrednio z pacjentem 
lub wykonywali przydzielone im zadania w spo-
sób zdalny. Kontakt bezpośredni personelu został 
ograniczony do niezbędnego minimum i przyjęto, 
by wzajemne jego konsultacje odbywały się telefo-
nicznie. Ponadto, zgodnie z zasadami ustanowio-
nymi w WOMP, pacjenci są rejestrowani na wizytę 
w taki sposób, aby na korytarzach była wyłącznie 
minimalna liczba oczekujących. Lekarz zapoznaje 
się z dokumentacją medyczną pacjenta przed jego 
wejściem do gabinetu, zaś badanie pacjenta w ga-
binecie lekarskim odbywa się z zachowaniem peł-
nego reżimu sanitarnego (zachowanie dystansu, 
obowiązkowa maseczka pacjenta, strój ochronny 
lekarza, dezynfekcja sprzętów). Gromadzone opi-
nie oraz obserwacje potwierdzają, iż badania zor-
ganizowane i prowadzone w ten sposób spotykają 
się z dużą aprobatą pacjentów, którzy podkreślają, 
że czują się bezpieczni, a jednocześnie zadowole-
ni, gdyż nie są pozbawieni bezpośredniego kontak-
tu z lekarzem.

Podsumowanie i wnioski

Osiągnięcie i utrzymanie poziomu organizacji 
odpornej nie jest zadaniem łatwym, ze względu na 
różne nieoczekiwane wpływy, którym zawsze da-
na organizacja podlega. Szczególnym wyzwaniem 
w obecnej dobie jest COVID-19, który spowodo-
wał zakłócenia w funkcjonowaniu wszystkich or-
ganizacji i społeczeństw na całym świecie. Bardzo 
ważną, jeśli nie kluczową rolę w tym czasie odgry-
wają podmioty opieki zdrowotnej. To od ich spraw-
ności i ciągłości w działaniu zależy zdrowie i życie 
ludzkie – pacjentów oraz pracowników. Aby tak się 
stało, winny być odporne, przygotowane zawcza-
su na zagrożenia. Wiele podmiotów, szczególnie 
w naszym kraju, dopiero zaczyna zaznajamiać się 
ze zjawiskiem odporności oraz z narzędziami, któ-
re sprzyjają jej osiągnięciu. Niezwykle pomocne, co 
potwierdza przypadek opisanej organizacji, czyli 
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdań-
sku, jest wdrożenie i stosowanie systemów zarzą-
dzania, w tym systemu zarządzania ciągłością dzia-
łania. Systemy te, z racji wymogów, zobowiązują do 
wprowadzenia konkretnych działań, do przygoto-
wania się na różne ewentualności funkcjonowania, 
ponieważ wszystkie z nich mają w sobie odniesie-
nie do zarządzania ryzykiem. Są bardzo dobrą pod-
waliną do tworzenia kolejnych usprawnień w tym 
względzie. WOMP, jak wynika z zaprezentowanego 
przypadku, może być bardzo dobrym przykładem 
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działania w tym zakresie i można uznać, iż w wie-
lu obszarach znajduje się aktualnie w fazie adapta-
cji. Jego dotychczasowe zaangażowanie systemowe, 
systematyczne inwestowanie w rozwój potencjału 
kadry, profesjonalistów medycznych, czyni z niej 
organizację uczącą się, otwartą i gotową na kolej-
ne wyzwania. Przeprowadzona samoocena wyka-
zała dużą zgodność z kryteriami strategii odporno-
ści. Wykazała także, że są obszary wymagające dal-
szej troski i doskonalenia. Wydaje się również, iż 
będąc pierwszą placówką tego typu, spośród pod-
miotów oferujących świadczenia z zakresu medy-
cyny pracy, tak zaawansowaną w starania na rzecz 
budowy rezyliencji, może stać się wartościowym 
benchmarkiem dla innych organizacji o podobnym 
charakterze. 
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