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A7. Uzasadnienie, opis i cel Projektu
1.1. Opis stanu istniejącego.
Oparcie działalności jednostek sektora ochrony zdrowia na nowoczesnych narzędziach ICT staje się coraz
częściej nie tylko wynikiem indywidualnych wyborów, lecz koniecznością, za którą przemawia potrzeba
sprostania warunkom współczesnej obsługi pacjenta. Należyte zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej
o rozbudowanej strukturze organizacyjnej bez wsparcia technologii informatycznych jest prawie niewykonalne,
biorąc pod uwagę stale rosnącą liczbę gromadzonych informacji, które następnie należy przetworzyć
i udostępnić innym uczestnikom systemu ochrony zdrowia.
Funkcjonującym obecnie w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo
Mazowieckie, systemom brak jest jednak pełnej spójności i kompleksowości, co powoduje szereg ograniczeń
dla samego podmiotu oraz pacjentów korzystających ze świadczonych przez nie usług.
Poniżej przedstawiono syntetyczną charakterystykę Partnerów Projektu.
Każdy z mazowieckich podmiotów leczniczych, działających w formie samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej, jak też działających w formie spółek prawa handlowego, dla których podmiotem tworzącym/
właścicielem jest Województwo Mazowieckie posiada dostęp do sieci Internet. Kryterium jakości połączenia
z Internetem jest bardzo ważne. W wyniku realizacji projektu „E-zdrowie dla Mazowsza” wszystkie placówki

posiadają łącza o przepustowości niemniejszej niż 10Mbps. Jest to o tyle ważne, że np. wymiana dużych plików
jak zdjęcia radiologiczne musi odbywać się za pomocą dużych łączy, najlepiej symetrycznych, które pozwalają
na komfortową pracę personelu medycznego.
W okresie 1 stycznia 2012 r. - 30 września 2016 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego zrealizował projekt
własny pn.: „E-zdrowie dla Mazowsza” z 23 partnerami – podmiotami leczniczymi, dla których Województwo
Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub właścicielem. Projekt ten był współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza”,
Działania

2.1

„Przeciwdziałanie

wykluczeniu

informacyjnemu”

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego 2007–2013. Celem głównym projektu było dostosowanie podmiotów leczniczych partnerów projektu do wymogów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
(Dz. U. z 2017 r. Nr 1845). Realizacja projektu miała na celu zapewnienie bezpiecznego i zgodnego
z prawem wytwarzania, przechowywania oraz przekazywania dokumentów medycznych pomiędzy podmiotami
leczniczymi. Wdrożono m.in. repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) w warstwie lokalnej
oraz regionalnej u 23 podmiotów leczniczych. Wdrożone w podmiotach leczniczych moduły EDM pozwalają
na zapis danych medycznych w elektronicznym dokumencie medycznym ustrukturalizowanym wg standardu
HL7 CDA (Health Level Seven Clinical Document Architecture). Sam dokument po jego elektronicznym
podpisaniu stanowi osobny i nienaruszalny obiekt niezależny od bazy danych i może zostać umieszczony
w osobnym archiwum elektronicznym. W wyniku realizacji projektu „E-zdrowie dla Mazowsza” w 23 podmiotach
leczniczych, powstały Lokalne Repozytoria Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (LREDM). Za pomocą
specjalnie przygotowanych mechanizmów eksportu na poziomie lokalnym u danego Partnera Projektu istnieje
możliwość przesyłania elektronicznej dokumentacji z szpitalnego sytemu informatycznego (SSI) do Lokalnego
Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (LREDM). Następnie dokumenty te za pomocą szyny
danych mogą być przesyłane do Regionalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
(RREDM), które znajdują się w warstwie regionalnej.
Jednakże jedynie 15 z 23 podmiotów leczniczych, działających w formie samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej, jak też działających w formie spółek prawa handlowego, dla których podmiotem tworzącym/
właścicielem jest Województwo Mazowieckie, udostępnia on-line usługi publiczne, przy czym jedynie w 12 z tych
podmiotów udostępniona została usługa e-rejestracji. W pozostałych 15 podmiotach leczniczych aby zapisać się
na wizytę konieczny jest kontakt osobisty lub telefoniczny. E-usługi udostępniane przez poszczególne podmioty
lecznicze nie są zestandaryzowane. Co więcej, nie wszystkie portale informacyjne podmiotów leczniczych są
zaprojektowane zgodnie z zasadami dostępności, co skutkuje zwiększeniem poziomu wykluczenia cyfrowego
odbiorców, uniemożliwiając lub utrudniając komunikację.
Dostępność placówek medycznych, czyli między innymi przychodni i szpitali to warunek konieczny
dla zapewnienia każdemu obywatelowi realizacji prawa do równego traktowania. W procesie zwiększania
dostępności placówek medycznych, poza dostępnością architektoniczną, kluczowe znaczenie ma również
ich dojrzałość cyfrowa. Odpowiednie wyposażenie placówek w komputery i inny sprzęt IT to warunek
prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej i udzielania świadczeń zdrowotnych w formule
telemedycznej, która pozwala na otrzymanie pomocy medycznej bez wychodzenia z domu czy stały monitoring
parametrów zdrowotnych. W chwili obecnej jedynie 2 spośród 23 podmiotów leczniczych biorących udział
w projekcie udostępnia usługę z zakresu telemedycyny (e-porada w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku
Medycyny Pracy oraz e-konsultacja w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach).
Realizacja projektu przyczyni się do zniwelowania powyższych problemów w podmiotach leczniczych biorących
udział w projekcie, a w szerszym aspekcie - do poprawy ogólnej sytuacji w dziedzinie informatyzacji ochrony
zdrowia na Mazowszu i w Polsce. Projekt wpłynie pozytywnie na poprawę dostępności rozwiązań IT
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w tej niezwykle ważnej dziedzinie życia społecznego.
Usprawni funkcjonowanie wojewódzkich placówek medycznych oraz wpłynie pozytywnie na jakość i dostępność
oferowanych przez nie usług. Pozwoli także zrealizować przyjęte w dokumentach strategicznych prognozy
rozwoju

usług

elektronicznych

i

wdrażania

rozwiązań

ICT

oraz

wynikającej

stąd

innowacyjności

i konkurencyjności województwa mazowieckiego.
1.2. Uzasadnienie Projektu - jak realizacja projektu wpłynie na otoczenie.
Celem strategicznym Projektu jest wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność
społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy, przez rozwój konkurencyjnej
gospodarki regionu opartej na innowacyjności. Realizacja tego celu odbywać się będzie poprzez rozwój e-usług
dla odbiorców usług zdrowia oraz zwiększanie dostępu do technologii ICT. Większość podmiotów leczniczych
województwa

mazowieckiego

świadczy

jeszcze

wiele

usług

w

sposób

tradycyjny

lub

udostępnia

niezestandaryzowane usługi. Proces ten jest czasochłonny i niepotrzebnie wydłuża czas realizacji usługi
zarówno po stronie usługodawcy jak i usługobiorcy. Tymczasem

dane statystyczne wskazują, że rośnie

zapotrzebowanie na wykorzystywanie urządzeń mobilnych oraz Internetu przez mieszkańców Mazowsza. Brak
możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną powoduje, że usługobiorcy muszą załatwiać wiele spraw
poprzez kontakty osobiste w podmiotach leczniczych lub korzystać z rozproszonych, niezestandaryzowanych
e-usług udostępnianych przez podmioty lecznicze na różnych platformach.
Aby dążyć do zdecydowanej poprawy obecnego stanu dostępności usług medycznych w województwie
mazowieckim oraz do wzrostu jakości świadczonych usług medycznych, niezbędnym jest uruchomienie
sprawnego i dynamicznego procesu informatyzacji specjalistycznych jednostek ochrony zdrowia. Wzrost jakości
i dostępności usług medycznych przyczyni się do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa, a nadrzędnym celem
planowanych inwestycji jest wydłużenie przeciętnego oczekiwanego okresu życia obywateli oraz znaczna
poprawa jego jakości.
Oczekiwanym efektem Projektu jest zwiększenie przejrzystości systemu oraz poprawa efektywności
wykorzystania posiadanych zasobów kadrowych, technicznych, informatycznych i kapitałowych, co pozwoli
przyspieszyć oraz poprawić jakość świadczonych usług medycznych.
Stworzenie możliwości umówienia się na wizytę do specjalisty przez Internet (lub rejestracji na inną procedurę
specjalistyczną) w istotny sposób podniesie dostępność usług dla pacjentów. Pacjenci będą mogli zaoszczędzić
czas i środki finansowe dzięki wyeliminowaniu kosztów dojazdu i czasu oczekiwania w kolejce na rejestrację.
Aktualnie rejestracja pacjentów wymaga bardzo często osobistego stawiennictwa pacjenta. Pacjent musi
przyjechać wcześnie rano i stać w kolejce do rejestracji (czasami kilka godzin), co przekłada się na niski komfort
obsługi pacjenta oraz brak realnej aktualności tzw. listy oczekujących.
Skróci się więc także czas oczekiwania na liście oczekujących. Pacjenci będą mieli dostęp do informacji
o możliwych terminach usługi, co pozwoli na monitorowanie dostępności wybranych świadczeń zdrowotnych.
Poprawi się także przejrzystość zasad umieszczania na liście oczekujących.
Ze względu na charakter projektu, który dotyczy m.in. wdrożenia platformy e-usług ułatwiającej funkcjonowanie
placówki i dostęp do oferowanych przez nią świadczeń zdrowotnych, jego oddziaływanie na lokalną, regionalną
i krajową gospodarkę będzie bezpośrednie, pozytywne i trwałe.
Projekt pozwoli realizować ideę Europejskiej Przestrzeni Informacyjnej, zapewniając wszystkim uczestnikom
dostęp do korzyści, jakie niesie ze sobą rozwój społeczeństwa informacyjnego, w tym grupom, które ze względu
na swój wiek, stopień sprawności fizycznej i poziom wykształcenia nie w pełni z nich korzystają.
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Projekt przyczyni się do wzrostu konkurencyjności, spójności gospodarczej i społecznej województwa
mazowieckiego dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii IC w sektorze ochrony zdrowia. Wzrośnie także
spójność przestrzenna regionu, ponieważ wyrównany zostanie dostęp obywateli do usług informatycznych
i usług medycznych. Ochrona zdrowia jest działem gospodarki w istotny sposób rzutującym na wszystkie
pozostałe sfery życia gospodarczego, w tym sektora wytwórczego. Jej poziom przekłada się bezpośrednio
na stopień aktywności gospodarczej społeczeństwa. Skutkuje to wzrostem rozwoju wszystkich dziedzin życia
społecznego.
Projekt będzie realizowany zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczeństwa informatycznego w szczególności
z zapisami

Ustawy

z

dnia

5

lipca

2018

r.

o

krajowym

systemie

cyberbezpieczeństwa

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1560).
1.3. Opis Projektu – przedmiot Projektu, zakres działań przewidzianych do realizacji, uzasadnienie wyboru
rozwiązania technicznego.
I.

Wspólna strategia zarządzania informacjami o potrzebach pacjenta - Mazowieckie Centrum
Obsługi Pacjenta (MCOP)

Korzystanie z e-usług udostępnionych na platformie Mazowieckiego Centrum Obsługi Pacjenta będzie
umożliwione poprzez wykorzystanie identyfikacji i autoryzacji na platformie teleinformatycznej ePUAP.
Wszystkie planowane usługi będą możliwe do zrealizowana pod warunkiem, że u Partnerów Projektu
wdrożone

są

systemy

back-office

(typu

HIS),

które

będą

udostępniać

dane

na

zasadach

interoperacyjności systemu MCOP z HIS. Zadaniem MCOP będzie realizowanie procesów w zakresie
usług obsługiwanych przez Partnerów Projektu.
Pierwszym z zadań przewidzianych do realizacji w Projekcie jest stworzenie na poziomie regionalnym
Mazowieckiego Centrum Obsługi Pacjenta obejmującego m.in. następujące funkcjonalności:
e-rejestracja możliwość zarejestrowania się na wizytę lekarską w wybranym dniu o wybranej godzinie
(o ile lekarz jest wtedy dostępny) w podmiocie leczniczym; możliwość przełożenia wizyty, o ile wybrany lekarz
jest dostępny w nowo wybranym terminie; możliwość odwołania/anulowania wizyty; możliwość przeglądania
dostępnych lekarzy w podziale na specjalizacje w danym podmiocie leczniczym; możliwość przeglądania grafiku
lekarzy z uwzględnieniem czasu dostępnego i niedostępnego; możliwość przeglądania krótkiego opisu
zawodowego lekarza; możliwość zarejestrowania się na wybraną usługę medyczną, podgląd szacowanego
czasu oczekiwania na daną usługę; możliwość wydruku zaplanowanych wizyt; możliwość wysyłania na skrzynkę
kontaktową pacjenta informacji na temat zmiany terminu odbycia usługi medycznej w związku z optymalizacją
kolejki oczekujących; możliwość wysyłania na skrzynkę kontaktową pacjenta przypomnienia dotyczącego
nadchodzącej wizyty, zmianie daty wizyty z powodów niezależnych od pacjenta; możliwość podglądu informacji
o stanie kolejki do specjalisty - bieżącej informacji o długości oczekiwania na wybrane świadczenie zdrowotne
w poszczególnych grupach, zakresach, specjalnościach; system wymaga od pacjenta potwierdzenia wybranego
terminu wizyty/usługi zanim zostanie wpisana do grafiku lekarza; blokowana będzie możliwość rejestracji na
więcej niż jedną wizytę mającą się odbyć w tym samym czasie oraz możliwość rejestracji na więcej niż jedną
wizytę do lekarza specjalisty danego typu; ponowna rejestracja będzie możliwa dopiero po odbyciu wcześniej
zarejestrowanej wizyty lub jej odwołaniu; podczas rejestracji system wymagać będzie od pacjenta wpisania
numeru skierowania (o ile usługa będąca przedmiotem rejestracji tego wymaga); walidacja numeru skierowania
będzie zgodna z udostępnioną dokumentacją techniczną przez platformę P1. Jednocześnie system powinien
umożliwiać rejestrację na wizytę pierwszą i kolejną w ramach obsługi przez personel medyczny (potwierdzenie
wizyty i zmianę terminu wizyty). System umożliwia w czasie rzeczywistym sprawdzenie stanu kolejki do
dowolnej poradni i lekarza specjalisty w systemie;
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e-badania (dostęp do zleconych badań i ich wyników); Usługa umożliwia przeglądanie wyników badań przez
pacjenta metodą zdalną za pośrednictwem Internetu. Pacjent korzystając z przygotowanej witryny internetowej
może się zalogować, wybrać i odczytać interesujące go wyniki na podstawie różnych kryteriów (nazwa badania,
status);
e-powiadomienia (powiadomienia o zbliżającym się terminie wizyty, badania); Celem usługi będzie
automatyczne powiadamianie pacjenta o zbliżających się terminach wizyt oraz innych zdarzeń medycznych
(np. termin badania, wizyty, informacje o badaniach profilaktycznych) za pomocą 2 kanałów komunikacji: e-mail,
opcjonalnie SMS za pomocą bramki SMS;
e-korespondencja (możliwość prowadzenia korespondencji z podmiotem leczniczym, składanie wniosków,
zażaleń itd.); Celem usługi będzie umożliwienie pacjentom prowadzenie korespondencji z podmiotem
leczniczym, w tym składanie wniosków, zażaleń, zapytań i otrzymywanie informacji zwrotnej za pomocą
2 kanałów komunikacji: e-PUAP, e-mail;
e-wypis (system do przeglądania i drukowania udostępnionych dokumentów wypisowych ze szpitala w formie
elektronicznej); Dostęp do tych danych odbywa się z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa
przez

przeglądarkę

internetową.

Dodatkowo

personelowi

szpitala

zapewnia

możliwość

prowadzenia

i nadzorowania procesu udostępniania dokumentacji medycznej związanej z pobytem w szpitalu, zarządzania
dystrybucją powiadomień e-mailowych oraz ewidencjonowanie potwierdzeń odbioru;
e-odpis (e-odpis dokumentacji medycznej); Dostęp do danych w formie elektronicznej dokumentacji medycznej.
Usługa skierowana do odbiorców indywidualnych (pacjentów). Kompleksowa informacja o pacjencie zasilana na
bieżąco danymi pozyskiwanymi z systemów dziedzinowych wdrożonych u beneficjenta. Kompleksowa
informacja medyczna o pacjencie powstawać będzie poprzez wpisywanie parametrów do aplikacji ręcznie przez
osoby upoważnione lub poprzez dedykowane urządzenia zapisujące w formacie cyfrowym parametry
(np. laboratorium, PACS/RIS, USG) i przesyłające wyniki do systemu do indywidualnej dokumentacji pacjenta.
Możliwe będzie również uzyskanie odpisu w postaci skanu z dokumentacji analogowej.
Dzięki tej usłudze pacjent otrzyma po zweryfikowaniu jego tożsamości, możliwość wglądu oraz pozyskania
w formie elektronicznej dokumentacji medycznej.
e-informator (informowanie o warunkach przeprowadzenia badań i pobycie w szpitalu); Celem systemu jest
dostarczenie pacjentom informacji o wszystkich zasadach, czynnościach i warunkach przystąpienia do badań,
zabiegów lub w ramach przygotowania do pobytu na określonym oddziale szpitala oraz informowanie
o zaleceniach. Dzięki wdrożeniu takiej funkcjonalności pacjenci przed badaniami lub zabiegami będą dobrze
poinformowani jakie są warunki ich przeprowadzenia, w szczególności jak przygotować się do badania. Dzięki
dostarczeniu na czas precyzyjnej informacji pacjenci będą poprawnie przygotowani, zmniejszona zostanie liczba
odwołanych lub przesuniętych badań i zabiegów oraz poprawi się jakość wyników;
Telemonitoring może zostać wdrożony w celu wytworzenia możliwości obsłużenia konkretnego procesu
monitorowania cyklicznie mierzonych parametrów przez lekarza specjalistę. W ramach Projektu planowane jest
wdrożenie lokalnie tego komponentu dla określonych grup docelowych wskazanych przez zainteresowane
podmioty lecznicze, np. dla osób z chorobami serca. Telemonitoring umożliwi pacjentom z niewydolnością serca
większą kontrolę nad stanem zdrowia, a także zapewni bezpośredni dostęp do usług, które możliwe są tylko
w placówce medycznej. Należy wspomnieć, że usługi z zakresu kardiologii zostały włączone do koszyka
świadczeń publicznych.
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Telekonsultacje (chat, audio, video) zostaną wdrożone aby umożliwić pacjentowi kontakt z wykfalifikowanym
personelem medycznym (m.in. lekarz, ratownik medyczny, pielęgniarka, położna) bez konieczności wychodzenia
z domu. Telekonsultacje dedykowane będą sytuacjom, gdy nie ma potrzeby wizyty stacjonarnej takim jak
interpretacja wyników lub planowanie dalszego leczenia. Telekonsulatcje będą mogły być prowadzone w trybie
"od ręki" (pacjent trafia do kolejki oczekujących) bądź też w trybie godzinowym (wymagana byłaby wcześniejsza
rejestracja). W trakcie telekonsultacji personel medyczny będzie miał dostęp do EDM pacjenta.

Utworzona platforma – Mazowieckie Centrum Obsługi Pacjenta będzie miała możliwość zwiększenia liczby
użytkowników, tj. podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych bez względu na typ – opieka szpitalna,
ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS), podstawowa opieka zdrowotna (POZ) oraz bez względu
na podmiot tworzący (skalowalność platformy).
Głównym celem Mazowieckiego Centrum Obsługi Pacjenta będzie wzrost efektywności oraz wzmocnienie
konkurencyjności podmiotów leczniczych na Mazowszu, dzięki wdrożeniu wspólnej strategii zarządzania
informacjami o potrzebach pacjenta oraz zwiększeniu dostępności usług medycznych. Projekt wychodzi
naprzeciw potrzebie wzmocnienia potencjału branży medycznej na Mazowszu.
Projekt pozwoli na skrócenie czasu oczekiwania pacjenta na usługi medyczne poprzez optymalizację kolejek
w poszczególnych placówkach medycznych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Mazowieckie.
Mazowieckie Centrum Obsługi Pacjenta będzie wizualizowało kolejki w poszczególnych placówkach
medycznych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Mazowieckie na poszczególne świadczenia
oraz będzie prezentowało trendy dla danych indywidualnych i zagregowanych. Informacje te mogą stanowić
podstawę do decyzji dla zarządów poszczególnych placówek.
Na portalu tym pacjent będzie „widział” informacje o:


podmiotach objętych Projektem,



usługach udostępnianych przez podmioty objęte Projektem,



możliwościach i sposobach zapisów na badania i wizyty,



specjalistach przyjmujących w podmiotach objętych Projektem oraz ich powiązaniach zawodowych,



dokumentach niezbędnych do przyjęcia do poradni/szpitala,



udostępnianiu dokumentacji medycznej nie przechowywanej, ale indeksowanej przez P1.

Podsumowanie celów szczegółowych:


poprawa jakości obsługi pacjentów na Mazowszu,



dostarczenie pacjentom precyzyjnych informacji na tematy, którymi są zainteresowani, których
poszukują,



skrócenie kolejek w szpitalach i innych placówkach świadczących usługi medyczne,



dostarczanie szpitalom wiedzy o tym, czego szukają pacjenci w ich serwisach,



dostarczenie szpitalom i lekarzom informacji o opiniach na ich temat w Internecie.

W podmiotach leczniczych uczestniczących w Projekcie zostaną wdrożone e-recepty i e-skierowania zgodnie
z udostępnionymi dokumentami technicznymi przez platformę P1.
II.

Modernizacja produktów utworzonych w ramach projektu E-zdrowie dla Mazowsza

W ramach Projektu zostanie rozbudowane, utworzone w ramach projektu „E-zdrowie dla Mazowsza”
Regionalne Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz zostanie ono przekształcone
w archiwum długoterminowe. Konieczność utworzenia archiwum długoterminowego wynika z potrzeby
zapewnienia fizycznej możliwości przechowywania archiwalnych dokumentów medycznych w postaci
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elektronicznej, które wynikają z art. 29. ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta: Podmiot
udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat licząc od końca
roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Dodatkowo, w uzasadnionych w ustawie
przypadkach nawet do 30 lat.
W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa systemu i przetwarzanych danych medycznych
i osobowych, systemy informatyczne powinny wykorzystywać kryptograficzne metody ochrony danych. Zakup
usług kryptograficznej chmury obliczeniowej bezpośrednio i wydatnie zwiększy bezpieczeństwo przetwarzanych
informacji bowiem minimalizuje skutki ryzyka niskiej świadomości pracowników, przenosi na usługodawcę
obowiązek ciągłości działania, automatycznie uwzględnia ochronę danych i podnosi bezpieczeństwo
informacji. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego i Komitetu Regionów - Wykorzystanie potencjału chmury obliczeniowej w Europie wskazuje, że
chmura obliczeniowa może przyczynić się do zapoczątkowania nowego etapu w rozwoju jednolitego rynku
cyfrowego.
W ramach projektu mogą zostać przeprowadzone testy penetracyjne (proces polegający na przeprowadzeniu
kontrolowanego ataku na system teleinformatyczny) wdrożonego systemu informatycznego. Podczas testu
specjaliści ocenią poziom bezpieczeństwa systemu oraz zasugerują metody naprawy ewentualnych błędów
i defektów.
W ramach Projektu planowana jest również rozbudowa Centrum Analiz Statystyczno-Ekonomicznych (CASE)
utworzonego w ramach projektu E-zdrowie dla Mazowsza o moduł nadzoru nad aparaturą medyczną. CASE
zostanie rozbudowany o funkcjonalność umożliwiającą kontrolę nad sprzętem medycznym w zakresie jego
eksploatacji. Dzięki temu systemowi będzie można monitorować stopień wykorzystania i zużycia urządzeń,
obsługiwać zgłoszenia dotyczące napraw i przeglądów, śledzić koszty eksploatacji i napraw, prowadzić
terminarz zaplanowanych zdarzeń związanych z kontrolą dopuszczenia do użytkowania. System ten byłby
również narzędziem do bieżącej kontroli nad stanem wyposażenia tj.: wspierał pracę działów technicznych
odpowiedzialnych za sprzęt medyczny. Pracownikom dałby możliwość elektronicznego zgłaszania awarii
i śledzenia na jakim etapie jest naprawa.
Struktura modułu umożliwi także integrację lub migrację danych z bazą środków trwałych każdego Partnera
Projektu w zakresie aparatury medycznej, bądź też dane o środkach trwałych każdego Partnera Projektu
zostaną do niego przeniesione. Z każdego podmiotu zostaną zebrane informacje dotyczące ilości i rodzaju
urządzeń oraz ich przeglądów historycznych. Można utworzyć wspólny Rejestr Aparatury Medycznej
i wykorzystywać go np. do zakupów wspólnych usług serwisowych.
Centrum Analiz Statystyczno-Ekonomicznych zostanie również rozbudowane o moduł nieruchomości. Usprawni
on nadzór nad budynkami użytkowymi Partnerów Projektu (budynki użytkowane przez Partnerów Projektu
wykorzystywane zgodnie z wykonywaną działalnością leczniczą) w szczególności nad ich powierzchnią
całkowitą w podziale na pomieszczenia. W przyszłości będzie istniała możliwość udostępnienia modułu nadzoru
nad aparaturą medyczną dla Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji oraz modułu nieruchomości
dla Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury.
Planuje się również uruchomienie nowych funkcjonalności programu CASE
1)

„kokpity menadżerskie” u Partnerów Projektu oraz dla Wnioskodawcy,

2)

CASE lokalny.

7

„Kokpity menadżerskie” będą pomagały w bieżącym zarządzaniu szpitalami. Będą one tworzyły raporty
oraz zestawienia bazujące na danych gromadzonych w systemach medycznych (HIS) oraz systemach
administracyjnych (ERP), takie jak: kontrola rozliczeń z NFZ, monitorowanie wykonania budżetu, kontrola
kosztów z uwzględnieniem ośrodków ich powstawania, koszty przypadające na jednego pacjenta, całkowite
koszty szpitala, wynik finansowy, obłożenie łóżek, średni czas pobytu w szpitalu, zatrudniony personel, stopa
zwrotu. Dane te będzie można prezentować dla całego szpitala, poszczególnych oddziałów, poradni,
w kumulacji lub w porównaniu z innymi oddziałami, poradniami. Z danych tych będzie można uzyskać informację
o

trendach

w

formie

graficznej

(np.

wykorzystanie

łóżek

w

ciągu

ostatnich

12

miesięcy)

oraz wynikowo informację o wzroście, czy spadku kosztów (np. na danym oddziale w danym miesiącu
czy kwartale). Kokpity te mogą tworzyć raporty w zależności od potrzeb co do zakresu np.: dla dyrektorów,
ordynatorów, oddziałowych. Każdy podmiot będzie mógł zdecydować o dodatkowym zakresie danych,
które mają być prezentowane w raportach lub zestawieniach.
CASE lokalny będzie uniwersalnym systemem do modelowania baz danych, gromadzenia i prezentacji
informacji na potrzeby nadzoru wewnętrznego, audytów i kontroli zewnętrznych. Będzie on umożliwiał tworzenie
własnych rejestrów, budowanie referencyjnej dokumentacji medycznej, budowanie formularzy do zbierania
informacji specjalistycznych np.: dla organów kontrolujących lub sądów.
Kolejnym niezwykle istotnym zadaniem do realizacji w ramach projektu będzie pełna integracja szpitalnych
systemów informatycznych HIS (Hospital Information System), systemów informatycznych części szarej ERP
oraz EDM z programem CASE oraz tych systemów pomiędzy sobą. Integracje pomiędzy systemami będą
prowadzone u każdego Partnera Projektu w zależności od potrzeb. W razie potrzeby systemy informatyczne
zostaną zaktualizowane zgodnie z Polską Implementacją Krajową (PIK) HL7 CDA oraz z formatami EDM.
Wdrożone w ramach projektu E-zdrowie dla Mazowsza w podmiotach leczniczych systemy do generowania
Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) zaktualizowane zostaną o nowe funkcjonalności pozwalające
na uwierzytelnianie EDM np. poprzez profil zaufany e-PUAP, certyfikat ZUS do e-ZLA (elektroniczne zwolnienia
lekarskie), Kartę Specjalisty Medycznego.
W ramach projektu E-zdrowie dla Mazowsza 2 zostanie zbudowana także infrastruktura bezpieczeństwa danych
i systemów informatycznych (backup danych i systemów oraz zapewnienie odtworzenia danych i systemów
„po katastrofie” tj. utworzenie i wdrożenie planu DRP (Disaster Recovery Plan)).

1.4. Cel Projektu oraz:
- wykazanie zgodności z celem działania wskazanym w RPO WM 2014-2020,
- nawiązanie do strategii rozwoju województwa,
- wskazanie na zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego,
- informacja o zgodności Projektu z politykami horyzontalnymi UE tj. polityką ochrony środowiska, polityką
równych szans, polityką społeczeństwa informacyjnego itp.
Celem nadrzędnym realizacji niniejszej inwestycji jest budowa społeczeństwa informacyjnego drogą rozwoju
infrastruktury łączności elektronicznej, technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Bez zwiększenia
dostępności cyfrowej, poziomu innowacyjności oraz zdolności do wykorzystania ICT w praktycznie wszystkich
dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, w tym i w ochronie zdrowia, nie będzie postępował rozwój
ekonomiczny Mazowsza.
Cel ten jest zbieżny z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego,
w szczególności priorytetu II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1. E-usługi, Poddziałanie 2.1.1
E-usługi dla Mazowsza
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Cel nadrzędny projektu zostanie osiągnięty poprzez cele szczegółowe m.in. wdrożenie usług on-line
zorientowanych na użytkowników indywidualnych (obecnych oraz potencjalnych pacjentów) oraz partnerów
projektu (22 podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Mazowieckie)
W zakresie wdrażania nowych usług on-line projekt zakłada budowę Mazowieckiego Centrum Obsługi Pacjenta,
dzięki któremu pacjenci z regionu oraz osoby zainteresowane będą mogły korzystać z niektórych usług
świadczonych przez szpitale zdalnie, za pomocą Internetu w tym aplikacji mobilnych.
Wszystkie usługi zostaną zaprojektowane jako zorientowane na użytkownika i w oparciu o rzeczywiste potrzeby
potwierdzone przeprowadzoną analizą rynku.
Charakterystyczną cechą wdrażanych usług jest ich szeroka powszechność oraz dostępność za pośrednictwem
różnych kanałów dostępu, niezależnie od miejsca przebywania i wykorzystywanej technologii za pomocą
nowoczesnych urządzeń mobilnych (m.in. tablety, telefony komórkowe, laptopy) używanych przez obywateli.
Można zatem stwierdzić, że potencjalni pacjenci w wyniku realizacji projektu zapewnione będą mieli znaczne
oszczędności,

zarówno

w

wymiarze

finansowym

jak

i

czasowym

(szybka

sprawna

obsługa,

bez konieczności wizyty w szpitalu).
Wszystkie usługi zewnętrzne jak i wewnętrzne oparte zostaną na systemie gromadzenia i przetwarzania
informacji medycznej o pacjencie.
Realizacja założonego celu projektu wymaga zarówno budowy i wdrożenia zintegrowanego systemu
informatycznego jak i inwestycji w urządzenia umożliwiające zasilenia tego systemu w niezbędne dane
medyczne oraz umożliwiające niezakłóconą eksploatację systemu gromadzenia, transmisji i przetwarzania
danych (systemy archiwizacji danych, serwery, stacje robocze, sieć WAN).
Tak zdefiniowany cel w sposób bezpośredni przyczyni się do realizacji celu głównego RPO WM 2014-2020,
którym

jest

inteligentny,

zrównoważony

rozwój

zwiększający

spójność

społeczną

i

terytorialną

przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy. Przyczynią się również bezpośrednio do realizacji
celów szczegółowych II Osi priorytetowej, Wzrost e-potencjału Mazowsza jakim są zwiększenie wykorzystania
e-usług publicznych.
Województwo mazowieckie to największe województwo w Polsce, o największym wkładzie w tworzenie
polskiego PKB. Jego cechą jest zróżnicowanie przestrzenne rozwoju gospodarczego. Zgodnie z klasyfikacją
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Mazowsze zostało uznane za najbardziej zróżnicowany
wewnętrznie region w Europie (drugi po Londynie). W województwie znajduje się 105 z 500 najbiedniejszych
gmin w Polsce. Celem Województwa Mazowieckiego określonym w Strategii rozwoju województwa
mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze z dnia 28 października 2013 r. jest osiągnięcie spójności
terytorialnej, rozumianej jako zmniejszenie dysproporcji rozwoju w regionie oraz wzrost znaczenia Obszaru
Metropolitalnego Warszawy w Europie. Ważnym dokumentem w tym kontekście jest również Regionalna
Strategia Innowacji dla Mazowsza do 2020 r., której celem jest wzrost innowacyjności Mazowsza, prowadzący
do przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności w skali UE.
Działania w zakresie cyfryzacji i informatyzacji regionu wpisują się w szerszy kontekst Europejski Europa 2020 oraz działania na szczeblu krajowym wyrażone w Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju, Polska
2030, Trzecia faza nowoczesności oraz w „Programie zintegrowanej informatyzacji Państwa”.
Działania podjęte w Projekcie są komplementarne z Pryncypiami architektury korporacyjnej podmiotów
publicznych opracowanymi przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w 2015 r. Cyfryzacja i informatyzacja
regionu jest jednym z działań, które przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności i zmniejszenia dysproporcji
rozwoju w województwie.
Projekt

jest

zgodny

z

dokumentami

strategicznymi

oraz regionalnym.
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na

poziomie

europejskim

i

krajowym

Poniżej zostały opisane najważniejsze dokumenty strategiczne z zakresu polityki informatyzacji kraju
oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, jak również dokumenty strategiczne, określające kierunki rozwoju
województwa mazowieckiego.

Krajowe Programy Reform (KPR) są najważniejszym narzędziem realizacji na poziomie państw członkowskich
unijnej strategii gospodarczej „Europa 2020”. Zgodnie z wdrażanym od początku 2011 r. nowym mechanizmem
koordynacji polityki gospodarczej UE, KPR muszą być co roku aktualizowane i przekazywane w kwietniu
do Komisji Europejskiej razem z aktualizacją Programów Stabilności i Konwergencji. W KPR państwa
członkowskie są zobowiązane określić m.in.: średniookresowy scenariusz makroekonomiczny, krajowe ambicje
w zakresie realizacji pięciu wiodących celów strategii „Europa 2020”, określenie głównych przeszkód dla wzrostu
i zatrudnienia oraz działania dla ich przezwyciężenia. KPR powinny też zawierać harmonogram realizacji reform
oraz ocenę ich skutków budżetowych. Najnowsza aktualizacja KPR na rzecz realizacji strategii "Europa 2020"
została przyjęta przez Radę Ministrów 25 kwietnia 2017 r. KPR stanowi element systemu zarządzania krajową
polityką rozwoju, a zaproponowane w nim reformy, w powiązaniu z realizacją długo- i średniookresowej strategii
rozwoju kraju oraz zintegrowanymi strategiami krajowymi, umożliwią koncentrację na obszarach priorytetowych
z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, prowadząc jednocześnie do realizacji celów
strategii „Europa 2020”.
Ponadto w Polsce są wdrażane co najmniej trzy ważne polityki strategiczne, które łączą się z okresem
programowania funduszy europejskich:


Polityka Rozwoju Kraju,



Polityka Spójności,



Polityka Regionalna.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) – jest kluczowym
dokumentem w obszarze średnio- i długofalowej polityki gospodarczej, którego głównym celem jest tworzenie
warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze
społecznym,

ekonomicznym,

środowiskowym

i

terytorialnym.

Założenia

te

zostaną

zrealizowane

za pośrednictwem trzech celów szczegółowych:


Cel I – Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną;



Cel II – Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony;



Cel III –

Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu

i gospodarczemu.
Projekt powiązany jest w szczególności z Celem szczegółowym II „Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie
zrównoważony”, w ramach którego jednym z kierunków interwencji jest poprawa dostępności do usług,
w tym społecznych i zdrowotnych.
Ponadto Projekt będzie wspierał realizację założeń Celu szczegółowego III „Skuteczne państwo i instytucje
służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu”, który obejmuje m.in. wykorzystanie w skali
gospodarki możliwości oferowanych przez dostępne technologie cyfrowe (E-państwo). Efektem działań w tym
zakresie będzie zwiększenie zarówno podaży oczekiwanych przez społeczeństwo wysokiej jakości publicznych
e-usług w Polsce, jak i poziomu ich wykorzystania przez obywateli.
W Strategii określono również obszary, które będą miały wpływ na realizację wszystkich ww. celów. Projekt
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wpisuje się w następujące obszary wymienione w Strategii:
- „Kapitał ludzki i społeczny”, w ramach którego przewiduje się m.in. realizację działań w zakresie poprawy stanu
zdrowia obywateli oraz efektywności systemu opieki zdrowotnej, w tym rozwijanie nowoczesnych form
świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej, łączących elementy telekomunikacji, informatyki
oraz medycyny (telemedyczne). Wykorzystanie nowoczesnych technologii wpłynie na zmianę „tradycyjnego”,
kapitałochłonnego lecznictwa w nowoczesne e-zdrowie, skutkując poprawą jakości usług ochrony zdrowia
oraz oszczędnościami w tym sektorze.
- „Cyfryzacja”, w tym wzmocnienie cyfrowego rozwoju kraju. Możliwość szerszego wykorzystania rozwiązań
cyfrowych uwarunkowana jest poziomem świadomości istnienia usług cyfrowych oraz korzyści płynących
z

ich

wykorzystania,

odpowiednim

poziomem

umiejętności

cyfrowych

oraz

dostępnością

sieci

teleinformatycznych. Dlatego też kluczowy jest rozwój sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej oraz pobudzenie
popytu na usługi dostępowe o wysokich przepływnościach. Działania w obszarze cyfryzacji będą realizowane
w ramach trzech kierunków interwencji: rozwój nowoczesnej sieci cyfrowej, bezpieczeństwo danych i budowa
społeczeństwa informacyjnego. Realizacja Projektu będzie miała istotny wpływ przede wszystkim na budowę
społeczeństwa informacyjnego.
Strategiczny cel polityki regionalnej opisanej w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020
to: Efektywne wykorzystywanie specyficznych regionalnych i innych terytorialnych potencjałów rozwojowych
dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie długookresowym.
Cel strategiczny odpowiada na wyzwania stojące przed polskimi regionami wynikające z trendów rozwojowych,
jednocześnie skupiając się na wykorzystaniu potencjałów wyznaczanych w odniesieniu do różnych terytoriów
tak, aby w optymalny sposób wzmacniać przewagi konkurencyjne występujące w kraju i usuwać bariery
rozwojowe. Tak określony cel polityki regionalnej jest ważnym elementem podwyższenia konkurencyjności,
kreowania wzrostu i zatrudnienia oraz spójności w Polsce.
Cele polityki regionalnej do 2020 roku zostały ustalone następująco:
1)

Wspomaganie rozwoju konkurencyjności regionów („konkurencyjność”);

2)

Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych
(„spójność”);

3)

Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań rozwojowych
ukierunkowanych terytorialnie („sprawność”).

W ramach celu pierwszego podstawowymi działaniami są m. in. jak najlepsze wykorzystanie potencjału
terytoriów cechujących się największą zdolnością do kreowania wzrostu gospodarczego oraz budowanie
mechanizmów służących rozprzestrzenianiu procesów rozwojowych z biegunów wzrostu przy jednoczesnej
budowie potencjału absorpcyjnego i wykorzystanie potencjału endogenicznego innych obszarów takich
jak ośrodki subregionalne, obszary wiejskie i inne obszary funkcjonalne o wyraźnej specjalizacji przestrzennej.
W ramach celu drugiego działania obejmują przede wszystkim wsparcie dla przyspieszenia procesów
restrukturyzacyjnych i poprawy sytuacji mieszkańców tych obszarów w zakresie do dostępu do podstawowych
dóbr i usług publicznych mających pierwszorzędne znaczenie rozwojowe w obecnych warunkach społecznogospodarczych.
Cel trzeci dla skutecznego i sprawnego rozwoju regionu realizowany może być także za pomocą
e-usług.
W cele te wpisuje się cel Projektu, który doprowadzić ma do rozwoju społeczeństwa informacyjnego
i przeciwdziałania wykluczeniu informacyjnemu grup zagrożonych na terenie całego województwa.
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Cele rozwojowe, które są spójne z Krajowymi Strategiami Rozwoju Regionalnego zawarte
są w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze. Głównym
celem Województwa Mazowieckiego jest spójność terytorialna, rozumiana jako zmniejszenie dysproporcji
rozwoju w województwie mazowieckim oraz wzrost znaczenia Obszaru Metropolitalnego Warszawy w Europie,
co w konsekwencji przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców.
Cele strategiczne naszego województwa, w obszarze gospodarki to wzrost konkurencyjności regionu
poprzez rozwój działalności gospodarczej oraz transfer i wykorzystanie nowych technologii w obszarze
społeczeństwo: poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego do tworzenia
nowoczesnej gospodarki są podstawą do realizacji takich celów Projektu, jak m.in.: uruchomienie
elektronicznych usług, zapewnienie interoperacyjności i zapewnienie sprawności podmiotów publicznych. Wzrost
konkurencyjności regionu zostanie osiągnięty m.in. poprzez realizację założeń określonych w Regionalnej
Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 r. W dokumencie tym określono 5 celów strategicznych:
- Zwiększenie i wzmocnienie współpracy w procesach rozwoju innowacji i innowacyjności;
- Wzrost internacjonalizacji ukierunkowany na rozwój innowacyjności województwa mazowieckiego;
- Wzrost efektywności wsparcia i finansowania działalności proinnowacyjnej w regionie;
- Kształtowanie i promowanie postaw proinnowacyjnych oraz proprzedsiębiorczych sprzyjających kreatywności
i kooperacji;
- Rozwój społeczeństwa informacyjnego.
Realizacja projektu wpłynie przede wszystkim na Cel V Strategii, tj. Rozwój społeczeństwa informacyjnego
poprzez wsparcie tworzenia i wdrażania inteligentnych systemów zarządzania oraz e-usług. Projekt będzie
wspierał również rozwój inteligentnej specjalizacji regionu „Wysoka jakość życia”, która obejmuje rozwiązania
technologiczne i organizacyjne wykorzystywane do świadczenia usług społecznych, w szczególności w zakresie
edukacji, zdrowia, bezpieczeństwa, pracy i spędzania czasu wolnego.
Zgodność celów Projektu z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020, z dnia 12 lutego 2015 r.
Głównym celem RPO WM 2014 – 2020 jest inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność
społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy.
Dokument uwzględnia cele tematyczne zdefiniowane przez Komisję Europejską oraz odpowiada
na zidentyfikowane wyzwania regionu w zakresie stymulowania rozwoju społecznego i gospodarczego,
w powiązaniu z celami nakreślonymi przez Strategię Europa 2020.
Jednym z celów strategicznych RPO WM 2014-2020 jest zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych
poprzez zwiększenie liczby usług udostępnianych w formie elektronicznej oraz podniesienie jakości usług
zarówno przez podniesienie dojrzałości usług do poziomu 4, jak i przez przystosowanie usług do korzystania
z nich przez osoby niepełnosprawne.
Realizacja Projektu wpłynie pozytywnie na:
•

polepszenie jakości świadczeń zdrowotnych. Przewidziane w Projekcie nakłady inwestycyjne

w obszarze ICT powinny przyczynić się do szybszej, prostszej i bardziej komfortowej obsługi pacjentów przez
personel medyczny podmiotów leczniczych Mazowsza,
•

zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzania i archiwizacji danych o pacjentach, w Projekcie przewiduje

się również inwestycje w szeroko rozumiane bezpieczeństwo ICT;
•

możliwość otrzymania szybkiej i precyzyjnej informacji na temat świadczeń zdrowotnych,

•

w perspektywie czasowej zostaną obniżone koszty funkcjonowania podmiotów leczniczych - wczesna
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diagnoza i podjęcie właściwego leczenia skróci czas hospitalizacji oraz umożliwi pacjentom szybszy powrót
do aktywności zawodowej,
•

redukcję kosztów funkcjonowania wynikających np. z eliminacji kosztów związanych z ponownego

zlecania tych samych badań czy też kosztów osobowych,
Zgodność celów Projektu z Narzędziem 26 Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020
Jednym z kierunków rozwoju nakreślonych w dokumencie Krajowe ramy strategiczne – Policy paper
dla ochrony zdrowia na lata 2014–2020 jest poprawa systemu informacji w ochronie zdrowia.
W ramach perspektywy 2014-2020 powyższe działania będą wspierane w ramach narzędzi takich jak:
– Narzędzie 26: Upowszechnienie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej.
– Narzędzie 27: Upowszechnienie wykorzystania telemedycyny.
– Narzędzie 28: Upowszechnienie wykorzystania systemów rejestrowych i systemów klasyfikacji medycznych.
– Narzędzie 29: Udostępnianie informatycznych narzędzi wsparcia efektywnego zarządzania systemem ochrony
zdrowia.
– Narzędzie 30: Poprawa kompetencji cyfrowych świadczeniodawców i świadczeniobiorców.
Projekt E-zdrowie dla Mazowsza 2, ma na celu m.in. upowszechnianie wymiany elektronicznej dokumentacji
medycznej i w związku z tym jest zgodny z Narzędziem 26 Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014–2020.
Ochrona środowiska i polityka zrównoważonego rozwoju
Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i gleby
Zadanie polega m.in. na dostawie sprzętu elektronicznego i oprogramowania, nie ma w nim fazy
budowy. Realizacja zadania przez podmioty lecznicze w fazie normalnej eksploatacji nie będzie powodowała
zanieczyszczenia

gleb.

Planowane

zadanie

będzie

powodowało

wytwarzanie

odpadów

biurowych,

w tym niebezpiecznych, jak zużyte baterie, tusze i tonery. Będą one przekazywane organizacji odzysku w celu
ich unieszkodliwienia w sposób przyjazny środowisku. Po zakończeniu eksploatacji sprzęt elektroniczny zostanie
poddany utylizacji zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi. Odpady komunalne będą zbierane
w przeznaczonych do tego pojemnikach i wywożone na składowisko odpadów komunalnych.
Realizacja Projektu nie ma negatywnego wpływu na zmianę powierzchni ziemi i gleby.
Oddziaływanie na zasoby i warunki wodne.
Inwestycja obejmuje dostawy i usługi, nie ma etapu prac budowlanych. Tak więc faza realizacyjna Projektu
nie ma negatywnego wpływu na zmianę zasobów i warunków wodnych. W fazie eksploatacji nie przewiduje
się wpływu na wody podziemne i powierzchniowe.
Oddziaływanie na świat fauny i flory
Projekt ma pozytywny wpływ pośredni na faunę i florę (realizacja projektu cyfrowego ograniczy zużycie papieru
i materiałów biurowych oraz istotnie zmniejszy produkcję odpadów przy prowadzeniu, archiwizowaniu
i brakowaniu dokumentacji medycznej).

Oddziaływanie na klimat akustyczny
Inwestycja polega realizacji dostaw i usług bez konieczności przeprowadzania prac budowlanych. Tak więc
realizacja zadania nie ma negatywnego wpływu na środowisko akustyczne.
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Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne
Rozwiązania technologiczne przyjęte przy kompletowaniu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
nie spowodują zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Na etapie eksploatacji sprzętu, zadanie nie będzie
miało negatywnego wpływu na środowisko atmosferyczne. Oddziaływanie Projektu w okresie długoterminowym
pośrednio będzie przyczyniało się do pozytywnego wpływu na środowisko naturalne w tym ochronę powietrza
atmosferycznego dzięki zapewnieniu i udostępnieniu informacji niezbędnych do monitorowania stanu
zanieczyszczenia powietrza.
Oddziaływanie na dobra materialne oraz dziedzictwo archeologiczne i architektoniczne
Zadanie nie ma negatywnego wpływu na zasoby kulturowe, zarówno na dobra materialne, jak i dziedzictwo
archeologiczne i architektoniczne.
Oddziaływanie na bezpośrednie sąsiedztwo
Inwestycja polegająca na dostawie sprzętu nie będzie powodować znaczącej uciążliwości dla środowiska
na terenie sąsiadującym, w związku, z czym nie ma konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego
użytkowania.
Oddziaływanie inwestycji na ludzi
Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma bezpośredniego oddziaływania na ludzi. Planowana
inwestycja jest społecznie akceptowana, szczególnie ze względu na to, że usprawnia komunikację pomiędzy
interesariuszem a instytucją świadczącą usługi w zakresie zdrowia. W związku z tym nie przewiduje
się wystąpienia konfliktów społecznych na tle realizacji przedsięwzięcia. W trakcie realizacji Projektu
nie przewiduje się naruszenia interesów osób trzecich. Inwestycja będzie realizowana w obiektach, którymi
dysponują Partnerzy. Projekt nie wpływa także w żaden sposób na zmianę aktualnego zagospodarowania
użytkowanego terenu.
Wpływ inwestycji na ludzi na etapie eksploatacji może być związany z następującym zjawiskiem:
Komputery zasilane energią elektryczną wytwarzają pewne ilości ciepła. Jest ono wydzielane na zewnątrz
głównie z gorącym powietrzem wywiewanym przez wentylatory komputera. W przypadku pojedynczych
komputerów klasy PC, ilość ciepła nie wpływa istotnie na mikroklimat pomieszczenia. Jednak przy wzroście
liczby komputerów lub stosowaniu większych komputerów (np. serwerów sieciowych) może dojść do znacznego
wzrostu temperatury w pomieszczeniu oraz wysuszenia powietrza, a w konsekwencji do nadmiernego
wysuszania błony śluzowej oczu i skóry u osób z nich korzystających lub stale przebywających w miejscu
ich pracy.
Natomiast

nie

należy

jako

oddziaływania

negatywnego

postrzegać

emisji

czynników

elektromagnetycznych, która jest bardzo mała i natężenia w otoczeniu monitorów są znacznie mniejsze
od maksymalnych poziomów uznawanych za bezpieczne. Ponadto czynniki te nie stanowią zagrożenia dla życia
ani zdrowia pracowników. Szczególnie promieniowanie X, ultrafioletowe i podczerwone są tak słabe,
że zazwyczaj nie można ich zmierzyć aparaturą stosowaną na potrzeby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wdrożenie projektu pośrednio korzystnie wpłynie na komfort życia ludzi i minimalizację uciążliwości związanych
m.in. z ograniczeniem konieczności osobistego transportu i stawiennictwa w placówce celem rejestracji,
uzyskania kopii dokumentacji medycznej czy wymiany danych medycznych między placówkami. Zadanie
ma więc pozytywny wpływ na ludzi.
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Monitoring oddziaływania planowanego przedsięwzięcia
Ze względu na charakter zadania, które polega na dostawie sprzętu i usług bez etapu prac budowlanych
monitoring wpływu na środowisko nie będzie prowadzony. Nowo zakupiony sprzęt będzie eksploatowany
zgodnie z przeznaczeniem, a po zakończeniu cyklu życia zostanie zutylizowany zgodnie z prawem, w sposób
przyjazny środowisku.
Oddziaływanie Projektu na obszary Natura 2000 oraz obszary zgłoszone przez organizacje ekologiczne
do Komisji Europejskiej, umieszczone na tzw. „shadow list”
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami wyznaczonymi do włączenia do Europejskiej
Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz obszarami zgłoszonymi przez organizacje ekologiczne do Komisji
Europejskiej, umieszczone na tzw. „shadow list. Nie jest prawdopodobne, aby Projekt, który jest zlokalizowany
w zwartej zabudowie mógł wpływać na gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze, dla ochrony których
wyznaczone zostały obszary Natura 2000.
Równość szans
Projekt będzie miał pozytywny wpływ na politykę równości szans i niedyskryminacji dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami. Jednym z najczęściej ostatnio podnoszonych aspektów powszechnej dostępności
usług cyfrowych jest tzw. „cyfrowe wykluczenie” (ang. digital divide). Charakteryzuje się ono tym, że osoby
o słabym wykształceniu, niskich dochodach, bezrobotni czy osoby starsze mogą być pozbawione możliwości
korzystania z szans i udogodnień dostępnych dzięki nowym technologiom, a zwłaszcza Internetowi. Projekt
również przyczyni się do eliminacji cyfrowego wykluczenia.
Z rezultatów projektu w taki sam sposób będą mogli korzystać wszyscy pacjenci podmiotów leczniczych
uczestniczących w projekcie bez względu na płeć, miejsce zamieszkania, stopień sprawności, religię
czy orientację seksualną.
Udostępnienie usług elektronicznych pozwoli na szerszy dostęp do usług publicznych oferowanych
przez podmioty lecznicze zarówno osobom pracującym zawodowo, jak i pozostającym w domu z uwagi
na stopień niepełnosprawności uniemożliwiający lub ograniczający fizyczny dostęp do podmiotów leczniczych,
konieczność opieki nad osobami nieletnimi, niepełnosprawnymi, osobom samotnie wychowującym dzieci.
Łatwość obsługi interfejsu ma zagwarantować nie tylko łatwy, ale także intuicyjny dostęp do e-usług.
Zaproponowane rozwiązanie znacznie ułatwi dostęp do usług publicznych świadczonych przez
podmioty lecznicze osobom niepełnosprawnym, które np. w celu rejestracji

nie będą zmuszone do udania

się do wybranego podmiotu leczniczego i pokonania barier ograniczeń niepełnosprawności fizycznych.
Zastosowanie standardu WCAG 2.0 w znacznym stopniu ułatwi korzystanie z usług osobom z takimi rodzajami
niepełnosprawności, jak np.: ze względu na wzrok, słuch, kłopoty z mową, trudności w uczeniu się, ograniczenia
kognitywne, ruchowe, lingwistyczne czy też neurologiczne.
Społeczeństwo informacyjne
Projekt będzie miał pozytywny wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego. Celem głównym projektu jest
wykorzystanie nowoczesnych technik teleinformatycznych dla przeciwdziałania wykluczeniu informatycznemu
w ochronie zdrowia na Mazowszu. Realizacja projektu pozwoli na stworzenie infrastruktury i oprogramowania
umożliwiającego korzystanie z usług elektronicznych na poziomie lokalnym (w podmiocie) oraz regionalnym.
Dlatego też opisywane przedsięwzięcie ma pozytywny wpływ przede wszystkim na realizację polityki
horyzontalnej dotyczącej rozwoju społeczeństwa informacyjnego w krajach Unii Europejskiej.
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Realizacja projektu wpłynie na wykorzystanie rozwiązań ICT i rozwój komunikacji elektronicznej w sektorze
ochrony zdrowia. Wpłynie także na rozwój kompetencji osób pracujących z wykorzystaniem systemu w zakresie
obsługiwania i wykorzystywania funkcjonalności nowoczesnych rozwiązań komunikacyjno – informacyjnych.
System powstały w wyniku projektu będzie spełniał wymagania dotyczące interoperacyjności wynikające
z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r., poz.2247). Powyższa argumentacja dowodzi
pozytywnego wpływu projektu na realizację polityki społeczeństwa informacyjnego.
Efektywność energetyczna
Projekt będzie miał neutralny wpływ na efektywność energetyczną. Realizacja projektu nie będzie miała żadnego
wpływu na instalacje i procesy przemysłowe, lokalne sieci ciepłownicze i lokalne źródła ciepła; nie przyczyni się
również do ograniczenia strat sieciowych w ciągach liniowych, strat w transformatorach czy odzysku energii
w procesach przemysłowych. W wyniku realizacji projektu pobór energii elektrycznej u Partnerów projektu
zwiększy się, jednakże energia służąca do zasilania infrastruktury ICT wykorzystywana będzie w sposób
racjonalny i oszczędny. Sprzęt informatyczny nabyty w ramach projektu będzie nowoczesny, oparty o najnowsze
technologie, zatem również energooszczędny.
1.5. Planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu i rezultatu (zgodnie z listą wskaźników do SZOOP)
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego – 22 podmioty
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 - 3
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja - 1

1.6. Planowany termin rozpoczęcia Projektu i zakończenia inwestycji.
II kwartał 2019 – II kwartał 2022
1.7. Planowane efekty Projektu.
1.

rozwój usług elektronicznych związanych z e-zdrowiem,

2.

poprawa jakości i efektywności ochrony zdrowia w regionie,

3.

poprawa dostępności do publicznej służby zdrowia dla mieszkańców województwa mazowieckiego,

4.

usprawnienie procesu gromadzenia danych i informacji,

5.

przyspieszenie dostępu do danych i informacji,

6.

wspomaganie podejmowania decyzji medycznych i zarządczych,

7.

kreowanie polityki zdrowotnej regionu,

A8. Powiązanie Projektu z projektami realizowanymi z innych środków publicznych, w szczególności Unii
Europejskiej
Projekt „E-zdrowie dla Mazowsza 2” stanowi kontynuację zakończonego w roku 2016 projektu „E-zdrowie
dla Mazowsza”. W ramach projektu „E-zdrowie dla Mazowsza 2” planowana jest rozbudowa stworzonego
w projekcie „E-zdrowie dla Mazowsza” Regionalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
oraz Centrum Analiz Statystyczno-Ekonomicznych. Wdrożone w ramach projektu „E-zdrowie dla Mazowsza”
w podmiotach leczniczych systemy do generowania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM)
zaktualizowane zostaną o nowe funkcjonalności pozwalające na uwierzytelnianie EDM poprzez profil zaufany
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e-PUAP, certyfikat ZUS do e-ZLA (elektroniczne zwolnienia lekarskie), Kartę Specjalisty Medycznego.
Projekt jest również komplementarny w zakresie merytorycznym z projektami realizowanymi na szczeblu
rządowym, w szczególności z projektem pn.: „Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania
zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych” (P1), realizowanym przez Centrum Systemów Informatycznych
Ochrony Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Produkty wytworzone w ramach
Projektu będą integrowane z Platformą P1 za pomocą platformy regionalnej.
A9. Trwałość Projektu
Jak będzie funkcjonował Projekt po zakończeniu jego realizacji oraz kto i w jaki sposób będzie zarządzał i
finansował Projekt po zakończeniu jego realizacji?
Projekt będzie wykazywał trwałość zarówno pod względem organizacyjnym, jak i finansowym przez okres
co najmniej 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu „E-zdrowie dla Mazowsza 2”, tj. rozliczenia końcowego
wniosku o płatność. Zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
z dnia 17 grudnia 2013 roku Projekt nie zostanie w tym okresie poddany zasadniczym modyfikacjom mającym
wpływ na jego charakter oraz zmianę charakteru własności przedmiotu projektu. Projekt realizowany jest
w Partnerstwie przez 22 podmioty posiadające osobowość prawną na podstawie Porozumienia Partnerskiego.
Zapisy Porozumienia zobowiązują jej strony do zachowania celów projektu w okresie trwałości.
Partnerzy Projektu, będący jednostkami medycznymi, świadczą usługi zdrowotne w ramach publicznego
systemu opieki zdrowotnej - posiadają umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej. Realizacja Projektu nie spowoduje konieczności zmiany umowy podpisywanej corocznie z NFZ
przez Partnerów Projektu. Realizacja Projektu nie spowoduje poszerzenia zakresu prowadzonej przez
Partnerów Projektu działalności. Oznacza to, że nie wystąpi sytuacja, w której podjęcie nowego rodzaju
działalności bez posiadania istotnego doświadczenia w tej kwestii spowoduje znaczące pogorszenie sytuacji
Parterów Projektu. Realizacja nie spowoduje również zmiany podaży usług, ani nie będzie miała wpływu na
zmianę popytu. Oznacza to, iż zdolność Partnerów Projektu do generowania przychodów nie zmieni się.
Ponadto Projekt w swoich założeniach jest skalowalny, tzn. istnieje możliwość harmonijnego rozrastania
się systemu w miarę upływu czasu i pomnażania liczby jego użytkowników, zwiększania liczby przetwarzanych
procesów itp., bez konieczności zasadniczych zmian projektowych. Zastosowana technologia umożliwia rozwój
funkcjonalności poprzez integrację nowych systemów z aktualnie posiadanymi systemami. Zasoby ludzkie
Partnerów

Projektu

i

Beneficjenta

(Województwa

Mazowieckiego)

są

wystarczające

zarówno

w celu prawidłowego przeprowadzenia inwestycji, jak i późniejszej eksploatacji produktów powstałych dzięki
realizacji Projektu. Nieruchomości, w których zlokalizowane będą produkty powstałe w ramach Projektu
są własnością Partnerów Projektu, organów założycielskich lub Skarbu Państwa. Nie istnieje niebezpieczeństwo
zmiany przeznaczenia obiektów. Majątek nabyty w ramach projektu „E-zdrowie dla Mazowsza 2” stanowić
będzie wyłączną własność Partnerów Projektu zgodnie z zakresem rzeczowo – finansowym przedsięwzięcia –
z uwzględnieniem wytycznych i przepisów prawa mających związek z udzielonym wsparciem ze środków EFRR.
Koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją powstałych produktów ponoszone będą przez Partnerów Projektu
– analiza finansowa wykazała ich zdolność utrzymania efektów planowanego projektu w wymaganym prawem
okresie. Nakłady odtworzeniowe związane z koniecznością utrzymania produktów w odpowiednim stanie
technicznym również będą pokrywane przez Partnerów Projektu. W tym przypadku również analiza finansowa
wykazała ich zdolność do utrzymania majątku w odpowiednim stanie technicznym w okresie wymaganym
prawem. Dotychczasowa analiza działalności Partnerów Projektu pozwala twierdzić, że są oni w pełni zdolni
organizacyjnie i finansowo do utrzymania Projektu w wymaganym okresie czasu, a nawet poza założonymi
ramami czasowymi.
Partnerzy Projektu dysponują wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą medyczną oraz profesjonalnym zapleczem
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finansowo-administracyjno-technicznym,

doświadczonym

w

organizowaniu

i

nadzorowaniu

inwestycji.

Nie zachodzi zatem ryzyko braku utrzymania technicznej trwałości projektu.
Beneficjent Projektu będzie zobligowany do utrzymania infrastruktury związanej m.in. z trwałością, aktualizacją
i archiwizacją platformy regionalnej.

B. Dane o Zgłaszającym
B1. Zgłaszający
1.
2.

Forma prawna
Adres

wspólnoty samorządowe
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

3.
4.
5.

NIP
REGON
Nazwa dokumentu
rejestrowego i numer

6.

Osoba upoważniona do
kontaktów roboczych w
sprawach Projektu
Numer telefonu
Numer faxu
Adres poczty elektronicznej

1132453940
015528910
Statut Województwa Mazowieckiego będący załącznikiem do Uchwały
Nr 145/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 września
2009 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj.
Maz. 2009.144.4385 z póź. zm.), znowelizowany uchwałą nr 201/17
z 21 listopada 2017 r.
Joanna Dąbrowska-Rudnicka

7.
8.
9.

22-432-4528
22-432-4501
joanna.dabrowska@mazovia.pl

B2. Inne podmioty zaangażowane w realizację Projektu
Poniżej przedstawiono listę przewidywanych Partnerów Projektu. Jednakże liczba Partnerów Projektu może ulec
zmianie z uwagi na konieczność ogłoszenia naboru na partnerów spoza sektora finansów publicznych.
1.

Nazwa podmiotu

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny
im. dr Józefa Psarskiego

2.
3.

Forma prawna
Adres

SP ZOZ
Al. Jana Pawła II 120a
07-410 Ostrołęka

4.
5.
6.
7.
8.

Numer telefonu
Numer faxu
Adres poczty elektronicznej
Rola w Projekcie
Imię i nazwisko osoby do
kontaktów
9. NIP
10. REGON

29/765-21-22, 29/765-21-33
29/760-45-69
sekretariat@szpital.ostroleka.pl
Partner Projektu
Paweł Natkowski

1.

Nazwa podmiotu

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

2.
3.

Forma prawna
Adres

SP ZOZ
ul. Medyczna 19
09-400 Płock
24 /364-61-00
24 /364-61-01
sekretariat@wszplock.pl
Partner Projektu
Stanisław Kwiatkowski

4.
5.
6.
7.
8.

Numer telefonu
Numer faxu
Adres poczty elektronicznej
Rola w Projekcie
Imię i nazwisko osoby do
kontaktów
9. NIP
10. REGON

758-20-10-430
000304616

774-24-11-908
000650070
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1.

Nazwa podmiotu

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki
w Ciechanowie

2.
3.

Forma prawna
Adres

4.

Numer telefonu

SP ZOZ
ul. Powstańców
Wielkopolskich 2
06-400 Ciechanów
23/672-31-27
23/673-02-14

5.
6.
7.
8.

Numer faxu
Adres poczty elektronicznej
Rola w Projekcie
Imię i nazwisko osoby do
kontaktów
9. NIP
10. REGON

23/672-27-64
sekretariat@szpitalciechanow.com.pl
Partner Projektu
Andrzej Kamasa

1.
2.
3.

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
SP ZOZ
ul. Bursztynowa 2
04-749 Warszawa
22/47-35-330
22/615-77-28
sekretariat@mssw.pl
Partner Projektu
Dyrektor Jarosław Rosłon

Nazwa podmiotu
Forma prawna
Adres

4.
5.
6.
7.
8.

Numer telefonu
Numer faxu
Adres poczty elektronicznej
Rola w Projekcie
Imię i nazwisko osoby do
kontaktów
9. NIP
10. REGON

566-10-19-200
000311622

952-17-89-325
010669853

14. Numer telefonu

Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie
SP ZOZ
ul. Wolska 37
01-201 Warszawa
22/ 335-52-25

15.
16.
17.
18.

Numer faxu
Adres poczty elektronicznej
Rola w Projekcie
Imię i nazwisko osoby do
kontaktów
19. NIP
20. REGON

22/335-52-26
sekretariat@zakazny.pl
Partner Projektu
Agnieszka Kujawska - Misiąg

1.
2.
3.

Nazwa podmiotu
Forma prawna
Adres

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy
SP ZOZ
ul. Narutowicza 80
05-400 Otwock

4.

Numer telefonu

22/344 64 71
22/ 344 64 72

5.
6.
7.
8.

Numer faxu
Adres poczty elektronicznej
Rola w Projekcie
Imię i nazwisko osoby do
kontaktów

22 /344 64 74
sekretariat.otw@otwock-szpital.pl
Partner Projektu
Antoni Błachnio

11. Nazwa podmiotu
12. Forma prawna
13. Adres

527-21-53-938
000297945
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9. NIP
10. REGON

532-16-61-002
000676714

1.

Nazwa podmiotu

Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

2.
3.

Forma prawna
Adres

4.

Numer telefonu

SP ZOZ
ul. Niekłańska 4/24
03-924 Warszawa
22/ 672-78-42,
22/617-70-73
22 /672-78-43
szpital@nieklanska.pl
Partner Projektu
Małgorzata Stachurska- Turos

5.
6.
7.
8.

Numer faxu
Adres poczty elektronicznej
Rola w Projekcie
Imię i nazwisko osoby do
kontaktów
9. NIP
10. REGON

113-11-44-295
000297359

1.

Nazwa podmiotu

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im.
Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

2.
3.

Forma prawna
Adres

SP ZOZ
ul. Konopnickiej 65
05-092 Łomianki
22 /765-73-56
22 /765-72-56
sekretariat@szpitaldziekanow.pl
Partner Projektu
Robert Lasota

4.
5.
6.
7.
8.

Numer telefonu
Numer faxu
Adres poczty elektronicznej
Rola w Projekcie
Imię i nazwisko osoby do
kontaktów
9. NIP
10. REGON

118-13-49-898
000291210

1.

Nazwa podmiotu

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów
Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej

2.
3.

Forma prawna
Adres

SP ZOZ
ul. Nowowiejska 27
00-665 Warszawa

4.

Numer telefonu

22 /825-15-66
22/825-20-31 wew. 266
022 /825-10-34
sekretariat@szpitalnowowiejski.pl
Partner Projektu
Andrzej Mazur

5.
6.
7.
8.

Numer faxu
Adres poczty elektronicznej
Rola w Projekcie
Imię i nazwisko osoby do
kontaktów
9. NIP
10. REGON
1.

Nazwa podmiotu

2.
3.

Forma prawna
Adres

4.
5.
6.

Numer telefonu
Numer faxu
Adres poczty elektronicznej

7.

Rola w Projekcie

526-17-44-274
000298070
Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów
Psychiatrycznej
Opieki Zdrowotnej
im. dr B. Borzym
SP ZOZ
ul. Krychnowicka 1,
26-600 Radom
48/332-45-04
48/332 15 08
sekretariat@szpitalpsychiatryczny.radom.pl
szpital@szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Partner Projektu
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Imię i nazwisko osoby do
kontaktów
9. NIP
10. REGON

Mirosław Ślifirczyk

1.

Nazwa podmiotu

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana
Mazurkiewicza

2.
3.

Forma prawna
Adres

SP ZOZ
ul. Partyzantów2/4
05-802 Pruszków,

4.
5.

Numer telefonu
Numer faxu

22/ 739 10 35
22/758-75-70

8.

6.
7.
8.

948-20-40-243
670204531

Adres poczty elektronicznej
Rola w Projekcie
Imię i nazwisko osoby do
kontaktów
9. NIP
10. REGON

sekretariat@mscz..pl
Partner Projektu
Anna Mosiołek

1.

Nazwa podmiotu

Wojewódzki SZPZOZ
im. prof. E. Wilczkowskiego

2.
3.

Forma prawna
Adres

4.
5.

Numer telefonu
Numer faxu

SP ZOZ
ul. Zalesie 1
09-500 Gostynin
24/236-00-00
24 /235-80-89 lub 90

6.
7.
8.

534-001-23-06
000687617

Adres poczty elektronicznej
Rola w Projekcie
Imię i nazwisko osoby do
kontaktów
9. NIP
10. REGON

sekretariat@spzoz-zalesie.pl
Partner Projektu
Katarzyna Osowicz-Szewczyk

1.

Nazwa podmiotu

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

2.
3.

Forma prawna
Adres

SP ZOZ
ul. Kolegialna 17
09-402 Płock
24/ 267-84-52
24/ 267-84-77
plock@mwomp.pl
Partner Projektu
Agnieszka Sulkowska

4.
5.
6.
7.
8.

Numer telefonu
Numer faxu
Adres poczty elektronicznej
Rola w Projekcie
Imię i nazwisko osoby do
kontaktów
9. NIP
10. REGON

971-05-79-072
000291724

774-15-46-233
000301569

1.

Nazwa podmiotu

SPZOZ
„RM-MEDITRANS”
Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w
Siedlcach

2.
3.

Forma prawna
Adres

SP ZOZ
ul. Świrskiego 38
08-110 Siedlce

4.

Numer telefonu

25 /632-67-07;
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5.
6.
7.
8.

Numer faxu
Adres poczty elektronicznej
Rola w Projekcie
Imię i nazwisko osoby do
kontaktów
9. NIP
10. REGON

25 /632-72-53
meditrans@siedlce.home.pl
Partner Projektu
Leszek Szpakowski

1.

Nazwa podmiotu

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ

2.
3.

Forma prawna
Adres

4.
5.
6.

Numer telefonu
Numer faxu
Adres poczty elektronicznej

SP ZOZ
ul. Poznańska 22
00-685 Warszawa
22/ 525-14-05
22/525-13-80
kancelaria@meditrans.waw.pl

7.
8.

821-20-98-373
000297550

Rola w Projekcie
Imię i nazwisko osoby do
kontaktów
9. NIP
10. REGON

Partner Projektu
Karol Bielski

1.

Nazwa podmiotu

2.
3.

Forma prawna
Adres

4.
5.
6.
7.
8.

Numer telefonu
Numer faxu
Adres poczty elektronicznej
Rola w Projekcie
Imię i nazwisko osoby do
kontaktów

Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach
Sp. z o.o.
Sp. z o.o.
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 26
08-110 Siedlce
25/ 640-32-14; 25/640 32 15
25/ 640-32-24
sekretariat.zarzad@szpital.siedlce.pl
Partner Projektu

527-16-36-429
000294674

Prezes: Marcin Kulicki
Wiceprezes: Dariusz Młynarczyk

9. NIP
10. REGON

821-257-76-07
141944750

1.

Nazwa podmiotu

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie
Sp. z o.o.

2.
3.

Forma prawna
Adres

Sp. z o.o.
ul. Kondratowicza 8
03-242 Warszawa
22/326-59-87
22/326-58-99
sekretariat@brodnowski.pl
Partner Projektu
Prezes: Teresa Bogiel
Wiceprezes: Wiesław Malicki
524-26-88-913
141983460

4.
5.
6.
7.
8.

Numer telefonu
Numer faxu
Adres poczty elektronicznej
Rola w Projekcie
Imię i nazwisko osoby do
kontaktów
9. NIP
10. REGON
1.

Nazwa podmiotu

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny
Sp. z o.o.

2.
3.

Forma prawna
Adres

Sp. z o.o.
ul. Aleksandrowicza 5
26-617 Radom
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4.
5.
6.
7.
8.

Numer telefonu
Numer faxu
Adres poczty elektronicznej
Rola w Projekcie
Imię i nazwisko osoby do
kontaktów

48/ 361-39-00
48/ 345-11-18
szpital@wss.com.pl
Partner Projektu
Prezes: Tomasz Skura
Wiceprezes: Krzysztof Zając

9. NIP
10. REGON

796-29-63-679
670209356

1.

Nazwa podmiotu

Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp.
z o.o.

2.
3.

Forma prawna
Adres

Sp. z o.o.
ul.Górczewska 89,
01-401 Warszawa
22/321-14-00
22/321-14-06
zarzad@attis.com.pl

4.
5.
6.
7.
8.

Numer telefonu
Numer faxu
Adres poczty elektronicznej
Rola w Projekcie
Imię i nazwisko osoby do
kontaktów
9. NIP
10. REGON
1.

Nazwa podmiotu

2.
3.

Forma prawna
Adres

4.
5.
6.
7.
8.

Numer telefonu
Numer faxu
Adres poczty elektronicznej
Rola w Projekcie
Imię i nazwisko osoby do
kontaktów
9. NIP
10. REGON

Prezes: Wiktor Masłowski
527-26-99-583
016441803
Mazowieckie Centrum Rehabilitacji. ”STOCER”
Sp. z o.o.
Sp. z o.o.
ul. Wierzejewskiego 12
05-510 Konstancin-Jeziorna
22/711-90-27
22/711-90-28
finanse@stocer.pl
Prezes: Piotr Papaj
123-11-94-950
016441803

1.

Nazwa podmiotu

Mazowieckie
Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu

2.
3.

Forma prawna
Adres

Sp. z o.o.
Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna

4.
5.
6.
7.
8.

Numer telefonu
Numer faxu
Adres poczty elektronicznej
Rola w Projekcie
Imię i nazwisko osoby do
kontaktów
9. NIP
10. REGON

22/468-24-00
22/773-33-23
sekretariat@centrumzagorze.pl

1.

Nazwa podmiotu

Mazowiecki Szpital
Wojewódzki Drewnica
Sp. Z o.o.

2.

Forma prawna

Sp. z o.o.

Prezes: Michał Stelmański
532-20-02-036
142011670
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Adres

Numer telefonu
Numer faxu
Adres poczty elektronicznej
Rola w Projekcie
Imię i nazwisko osoby do
kontaktów
9. NIP
10. REGON

ul. Karola Rychlińskiego 1
05-091 Ząbki
22/419-70-02
22/419 70 04
sekretariat@drewnica.pl
Prezes: Roman Robert Jędrzejczak
125-15-56-511
142256270
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