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              Dzierżoniów, dn. 10.02.2016 r. 

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW 
DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU 

E-ZDROWIE: ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG MEDYCZNYCH 
zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014, poz. 1146, z późn. zm.) 

 
NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o. ogłasza otwarty nabór partnerów  
w konkursie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Dolnośląskiego 2014 – 2020, zwanej dalej IOK (Instytucja Organizująca Konkurs),  
nr RPDS.02.01.01-IZ.00-02-045/15 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-
komunikacyjne, Działania 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałania 2.1.1 E-usługi publiczne – 
konkursy horyzontalne (E-zdrowie) 
 
do wspólnego przygotowania i realizacji programu zakładającego: 
 
1) dostosowanie istniejących systemów teleinformatycznych podmiotów biorących udział  
w partnerstwie do potrzeb gromadzenia i udostępniania elektronicznej dokumentacji 
medycznej poprzez tworzenie lub rozwój elektronicznych usług wewnątrzadministracyjnych 
(A2A); 
2) eliminację (lub minimalizację) papierowego obiegu dokumentów zawierających dane 
medyczne; 
3) wdrożenie lub rozwój elektronicznych usług dla pacjentów; 
4) zapewnienie wymiany danych z krajowym Systemem Informacji Medycznej; 
5) zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych. 
 
Planowany okres realizacji projektu:  
październik 2016 – grudzień 2017 
 
Regulamin konkursu (zwany dalej: Regulaminem) znajduje się na stronie: 
http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-dzialania-2-1-e-uslugi-publiczne-
poddzialanie-2-1-1-e-uslugi-publiczne-konkursy-horyzontalne-e-zdrowie/ 
 
Cele Partnerstwa: 
- wspólne aplikowanie o dofinansowanie projektu ze środków europejskich przez podmioty 
funkcjonujące w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej,  
- wspólne wdrożenie rozwiązań umożliwiających mobilne tworzenie elektronicznej 
dokumentacji medycznej (wyposażenie personelu medycznego w tablety medyczne pozwoli 
na eliminację dokumentacji papierowej, a także usprawni dostęp do danych medycznych 
pacjenta, a co za tym idzie przyspieszy diagnostykę i proces leczniczy) 
- wdrożenie prawnie wymaganych standardów bezpieczeństwa danych; 
- stworzenie e-usług zorientowanych na potrzeby pacjentów; 
- wymiana danych medycznych wspólnych pacjentów. 
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Partnerzy muszą: 
- spełniać warunki określone w Regulaminie; 
- wnieść do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, a także 
zdolności społeczne tj. umiejętności do samoorganizowania się i współpracy. 
Udział w projektach o podobnym charakterze będzie dodatkowym atutem przyszłego 
partnera.  
 
Zadania zaplanowane do realizacji przez NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie  
Sp. z o.o.: 
 

1. Zakup oprogramowania aplikacyjnego umożliwiającego prowadzenie repozytorium 
elektronicznej dokumentacji medycznej i pełną migrację danych z aktualnie 
użytkowanego oprogramowania aplikacyjnego, a także elektroniczną obsługę 
pacjentów. 
 

2. Zakup sprzętu do digitalizacji archiwalnej dokumentacji medycznej. 
 

3. Ucyfrowienie diagnostyki obrazowej oraz zintegrowanie jej z wdrażanym 
oprogramowaniem aplikacyjnym – zakup urządzeń i oprogramowania do archiwizacji 
i dystrybucji obrazów w formacie cyfrowym (PACS). 

 
4. Zakup agregatu prądotwórczego zapewniającego ciągłość pracy systemu 

teleinformatycznego. 
 

5. Modernizacja światłowodowej sieci szkieletowej (wykonanie wewnętrznych  
i zewnętrznych światłowodowych instalacji teletechnicznych, dodatkowe punkty 
logiczne, przełączniki). 

 
6. Modernizacja serwerowni (zakup: dwóch serwerów na potrzeby tworzenia EDM i 

digitalizacji archiwalnej dokumentacji papierowej; dwóch serwerów na potrzeby 
udostępniania danych w ramach elektronicznej obsługi pacjentów; licencji 
oprogramowania obsługującego bazę danych oraz systemu monitoringu, ostrzegania 
i klimatyzowania pomieszczenia serwerowni). 

 
7. Zakup 150 zestawów komputerowych PC dostosowanych do wymagań nowego 

oprogramowania aplikacyjnego wraz z licencjami systemu operacyjnego. 
 

8. Zakup urządzenia UTM zapewniającego bezpieczeństwo danych poprzez 
monitorowanie ruchu na styku sieci komputerowej LAN i WAN. 
 

9. Zakup dwóch infokiosków (terminali informacyjnych) dostosowanych do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 
 

10. Utworzenie sieci bezprzewodowego internetu (WiFi) oraz zakup 16 tabletów 
medycznych dla lekarzy. 
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Katalog zaplanowanych do wdrożenia elektronicznych usług publicznych dla pacjentów:  
 
W ramach elektronicznego konta pacjenci (po zalogowaniu na indywidualne konto) uzyskają 
dostęp do danych na temat przebiegu ich procesu diagnostyki i leczenia w Szpitalu. Poprzez 
konto możliwy będzie dostęp do następujących e-usług: 

1) e-wyniki - odbieranie wyników badań laboratoryjnych oraz bakteriologicznych przez 
internet; 

2) e-rejestracja - internetowa rezerwacja (anulowanie) terminu wizyty w  przychodni/ 
poradni; 

3) e-powiadomienia - na życzenie pacjenta  przypomnienie poprzez SMS lub e-mail   
o zbliżającym się terminie wizyty lub zabiegu; 

4) e-archiwum - dostęp do archiwalnej dokumentacji medycznej przez internet; 
5) e-profilaktyka - informacja e-mail o programach profilaktycznych dla  konkretnych 

grup pacjentów wraz z możliwością zapisania się na badanie; 
6) e-deklaracja - internetowa deklaracja wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej 

środowiskowej w ramach POZ. 
 

Ponadto planowane jest umieszczenie w Szpitalu w Dzierżoniowie i w Bielawie tzw. info-
kiosków z dostępem do strony internetowej szpitala, możliwością zalogowania się na konto 
pacjenta oraz mapami obrazujących komunikację wewnątrz budynków szpitalnych  
(e-informacja, e-mapa). 
 
Spotkanie organizacyjne: 
3 marca 2016 o godz. 10:00 w sali konferencyjnej NZOZ Szpitala Powiatowego  
w Dzierżoniowie Sp. z o.o. (bud. D przy ul. Cichej 1 w Dzierżoniowie) odbędzie się spotkanie 
organizacyjne wszystkich, którzy zgłosili chęć swojego udziału w Partnerstwie.  
 
Udział w spotkaniu jest obowiązkowy z uwagi na czynności zaplanowane w jego toku. 
 
Celem spotkania będzie:  
- utworzenie Partnerstwa (udział w Partnerstwie wymaga spełnienia wszystkich wymogów 
Regulaminu oraz zgody wszystkich partnerów); 
- wyłonienie spośród partnerów projektu i na podstawie ich wspólnej decyzji partnera 
wiodącego, który będzie rozliczał projekt, odpowiadał za jego prawidłową realizację oraz 
działał w imieniu i na rzecz wszystkich partnerów; 
- określenie reguł Partnerstwa i zadań poszczególnych Partnerów w Projekcie. 
 
Zarząd NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie Sp. z o.o. zastrzega możliwość zmiany 
miejsca lub godziny spotkania, po wcześniejszym uzgodnieniu tej zmiany ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami.  
 
Ostateczny termin składania wniosków do IOK: 7 marca 2016, godz. 15:00. 
 

Termin zgłaszania się do udziału w Partnerstwie: 2 marca 2016, godz. 15:00. 
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Zgłoszeń należy dokonywać w formie elektronicznej na adres: 
katarzyna.strojny@szpital.dzierzoniow.pl 
 
W tytule wiadomości należy wpisać: Oferta partnerstwa. 
 
Do prawidłowego złożenia oferty wymagane jest podanie następujących informacji: 
1) nazwa, forma prawna, adres, NIP, REGON instytucji zainteresowanej udziałem  
w Partnerstwie; 
2) krótka charakterystyka planowanego udziału w projekcie (w szczególności katalog 
planowanych do wdrożenia e-usług); 
3) dane kontaktowe osoby wyznaczonej do reprezentowania instytucji podczas spotkania 
organizacyjnego (imię, nazwisko, stanowisko, telefon).  
 
Kontakt w przypadku pytań: 
Katarzyna Strojny 
specjalista ds. funduszy zewnętrznych 
tel. 74 834 41 21 
kom. 723 695 742 
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