
 

 

 

Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi podstawowej    

i specjalistycznej opieki zdrowotnej realizowanymi przez publiczne zespoły lecznictwa otwartego             

z Mokotowa, Ochoty, Woli i Żoliborza 

 

(Uchwałą Rady m.st. Warszawa z dnia 17 grudnia 2009r. utworzono Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście) 

 

Projekt realizowany w ramach Działania 2.2„ Przyśpieszenie e - rozwoju Mazowsza” RPO WM 2007-

2013, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007- 

2013 

 

(od lewej: Ludwik Rakowski – Wicemarszałek, Lucyna Kasprowicz – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Warszawa – Wola - Śródmieście Lider projektu, Lucyna Hryszczyk -  Dyrektor Samodzielnego Zespołu 

Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Mokotów, Małgorzata Zaława Dąbrowska – Dyrektor 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Żoliborz, Krzysztof Marcin Zakrzewski – 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota) 

W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowiecka 2007-2013 w dniu 18 października Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jako 

Lider konsorcjum czterech ZOZów warszawskich podpisał umowę o dofinansowanie w Ramach Piorytetu II 

“Przyśpieszenie e-rozwoju Mazowsza” 

 

 



Cztery lewobrzeżne ZOZy Warszawskie w składzie: 

 

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Mokotów 

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego  Warszawa Ochota 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Warszawa  Wola - Śródmieście 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Żoliborz 

 

 

Tworzące konsorcjum w dniu 12.10.2008r. złożyły wniosek o dofinansowanie projektu 

pt. „Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami 

medycznymi podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej realizowanymi przez 

publiczne zespoły lecznictwa otwartego  z Mokotowa, Ochoty, Woli i Żoliborza” 

Przedsięwziecie jest bezpośrednio skierowane do mieszkańców Warszawy i gmin 

przyległych korzystających z publicznych placówek zdrowia na terenie warszawskich 

dzielnic: Bielany, Mokotów, Ochota, Ursus, Wola, Wilanów, Żoliborz i gminy Łomianki. 

Realizacja przedmiotowego projektu pozwoli na rozbudowę strktury e-usług dostepnych dla 

społeczeństwa oraz pozwoli na poprawę jakości świadczonych usług przez publiczną słuzbe drowia. 

Projekt jest pilotażowym rozwiązniem integrującym systemy informatyczne kilku niezależnych od siebie 

placówek medycznych stworzonym z myślą o potrzebie zapewnienia ławego i szybkiego dostepu do 

informacji o usługach medycznych. 

Realizacja naszej inwestycji umożliwi wdrożenie 6 e-usług dostępnych  z poziomu interaktywnego 

portalu internetowego: 

 E – pacjent,  usługa pomoże zdobyć informacje dotyczące m.in. czasu oczekiwania na wizytę do 

poszczególnych poradni specjalistycznych  oraz grafik pracy personelu medycznego. 

 E – rejestracja, usługa umożliwi pacjentom rejestrację do lekarza przez sieć Internet 

 E – termin, usługa umożliwi automatyczne wysyłanie przez system 

przypomnienia o zbliżającym się terminie wizyty, odwołaniu wizyty lub 

przesunięciu terminu wizyty.  

 E – recepta, usługa umożliwi złożenie zamówienia na wystawienie recepty na 

regularnie przyjmowane leki 

 E – konsultacje, usługa umożliwiająca zdalną konsultację z lekarzem za 

pomocą sieci Internet 

  

Już teraz pod koniec roku 2010 wszystkie rejestracje w 39 placówkach medycznych zostały okablowane 

w sieć logiczną. Pod koniec roku po zakończonych procedurach przetargowych wyłonimy wykonawcę 

który dostarczy nam sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie niezbędne do 

zarządzanie usługami oraz do szeroko pojętych e- usługi.   

 

 

 

 

 

Działanie 2.2  Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia  

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami 

medycznymi podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej realizowanymi przez 

publiczne zespoły lecznictwa otwartego z Mokotowa , Ochoty, Woli i Żoliborza” 

Całkowity koszt realizacji projektu: 3 987 021,00  zł  

Wartość dofinansowania: 3 388 967,85 zł  

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-

Śródmieście 


