Informacja dot. projektu Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny realizowanego w ramach
dotacji unijnej (Priorytet 2 - Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza, Działanie 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu RPO WM) pn. Budowa inteligentnego systemu
zarządzania budynkiem i zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu
Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie
Szpital Św. Rodziny uzyskał dofinansowanie z funduszy unijnych na realizację projektu pn. Budowa
inteligentnego systemu zarządzania budynkiem i zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu
Specjalistycznym im. Św. Rodziny w Warszawie Całkowita wartość projektu wynosi 5.881.860 zł,
natomiast kwota dofinansowania wynosi 4.999.581 zł.
Umowa pomiędzy Szpitalem a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych
o dofinansowanie projektu podpisana zostanie w pierwszej dekadzie maja.
Projekt realizowany będzie w okresie: lipiec 2013 r. - maj 2014 r.
M.st. Warszawa wsparło Szpital Św. Rodziny w staraniach o dofinansowanie ww. projektu poprzez
zabezpieczenie w budżecie środków na wkład własny Szpitala w realizację projektu - kwota 882.297 zł
oraz sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej BMS (inteligentny budynek)
- kwota 60.000 zł.
Projekt przewiduje utworzenie:
I. Systemu inteligentnego zarządzania budynkiem - Szpital Św. Rodziny zostanie wyposażony w
system zarządzania i monitoringu BMS (Building Management System). Dzięki takiemu rozwiązaniu
będzie możliwe zintegrowanie wszystkich instalacji technicznych budynku w jeden spójny system
nadzoru, co umożliwi racjonalne (energooszczędne) gospodarowanie mediami oraz zminimalizuje
koszty eksploatacji obiektu w czasie jego użytkowania.
II. Zintegrowanego systemu informatyzacji szpitala - celem projektu jest unowocześnienie
infrastruktury informatycznej w Szpitalu. Projekt podzielono na zadania tematyczne:
1) opracowanie i wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów z automatyczną skrzynką
podawczą. System ten umożliwi wyeliminowanie z obecnego obiegu dokumentów wersji
papierowych co jednoznacznie przekłada się na duże oszczędności dotyczące zakupu
tonerów i papieru. System ten pozwoli na sprawne prowadzenie kancelarii Szpitala wraz
z archiwizacją dokumentów.
2) zakup i wdrożenie Elektronicznego Systemu Pocztowego. Obecnie Szpital posiada skrzynki konta e-mail na zewnętrznych serwerach Google. Ze względu bezpieczeństwa przeniesiona
zostanie cała korespondencja Szpitala na serwer Szpitala.
3) zakup i wdrożenie Systemu służącego do produkcji leków (cytostatyków). Umożliwi to pełne
wykorzystanie dotychczas posiadanego wyposażenia pracowni cytostatyków.
4) rozbudowa portalu internetowego WWW Szpitala o moduł e-rejestracja polegający na
umożliwieniu pacjentowi sprawdzenia wolnych terminów wizyt do poszczególnych lekarzy i
rejestracji w dogodnym terminie bez konieczności dzwonienia do Szpitala bądź osobistego
stawienia się w rejestracji Szpitala. Strona WWW Szpitala zostanie rozbudowana również pod
kątem edytora CMS.
5) umożliwienie wymiany informacji pomiędzy Szpitalami dotyczących wolnych terminów do
lekarzy, umożliwienie zdalnej konsultacji lekarzy specjalistów przy ocenie zdjęć RTG i badań
USG.
6) zakup urządzeń aktywnych sieci (switch) umożliwiających podłączenie nowych punktów
(hostów) w sieci logicznej. Ujęty jest również jest zakup urządzeń komputerowych takich jak
komputerów i drukarek do wyposażenia gabinetów lekarskich, gabinetów zabiegowych
i pokoi opisowych.
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