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Ponad 3,5 km światłowodów, 127 zestawów komputerowych, 6 infokiosków, 8 ekranów
wielkoformatowych, 136 urządzeń peryferyjnych, system zdalnej diagnostyki,
telekonferencje z bloku operacyjnego on-line - to wszystko będzie służyło pacjentom,
lekarzom i administracji Szpitala Śląskiego w Cieszynie, dzięki przeprowadzonej tam
informatyzacji.

Wczoraj (30.06) w sali konferencyjnej Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w Szpitalu Śląskim w Cieszynie odbyła
się konferencja prasowa poświęcona informatyzacji Szpitala. W spotkaniu wzięli udział: Czesław Płygawko Dyrektor
Szpitala Śląskiego, Jerzy Zientek Pełnomocnik ds. Medycznych, Krzysztof Kudzia Kierownik projektu, a także Janusz
Król Starosta Powiatu Cieszyńskiego. Głównym przedmiotem konferencji była informacja o wdrożonym nowym i
nowoczesnym systemie informatycznym w Szpitalu Śląskim, zaprezentowano możliwości telekomunikacyjne
systemu, który otwiera się na konsultacje
on-line, podsumowano także unijny projekt "Zaawansowane
środowisko informatyczne dla elektronicznych usług i dokumentacji medycznej w Zespole Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Cieszynie".
Wspomniany projekt dotyczył modernizacji i rozbudowy infrastruktury informatycznej. Przenieśliśmy Szpital z XX
do XXI wieku – z dumą przyznał Dyrektor Szpitala. Dzięki informatyzacji pacjenci mogą korzystać m.in. z
bezpłatnego dostępu do Internetu, nie leżąc w oddziale szpitalnym pobrać potrzebne formularze, elektronicznie
zarejestrować się do ponad 20 poradni, jak również sprawdzić czas oczekiwania na wizytę u specjalisty. Szpital został
wyposażony w interaktywne punkty informacyjne, ekrany, infokioski z których pacjenci mogą skorzystać by
uzyskać potrzebne informacje.
Jak podkreśla dyrekcja z nowego systemu skorzystają również pracownicy Szpitala. Nowy system lepiej chroni dane,
ułatwia rozliczenie z NFZ, umożliwia prowadzenie dodatkowych statystyk, rejestracji przez Internet, czy
monitorowania kosztów ﬁnansowych. Łatwiejsze jest zarządzanie placówką poprzez stworzenie
zintegrowanego systemu informatycznego. Ta integracja polega na tym aby dane pomiędzy systemami,
aplikacjami dziedzinowymi przebiegały elektronicznie. Aby informacja, czy to medyczna, czy zarządcza
była uzyskiwana szybko i na czas. To w dłuższej perspektywie ma poprawić jakość udzielanych świadczeń –
mówił Krzysztof Kudzia Kierownik projektu.
Wspomniany system pozwoli w niedalekiej przyszłości, bo w 2017 roku przystąpić szpitalowi do tzw. Platformy P1,
czyli elektronicznej platformy gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych.
System ten ma zostać wdrożony za dwa lata w całym kraju. Jesteśmy przygotowani na to co w placówkach
polskiej służby zdrowia ma się wydarzyć. Jednak nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich zawiłości,
które mogą powstać czy w prawie, czy w ustawodawstwie. Co ważne umowa z naszym dostawcą jest tak
skonstruowana, że mamy zagwarantowaną każdorazowo aktualizację naszego oprogramowania, by
dostosować go do wymaganych standardów – podkreślał Krzysztof Kudzia.

Dzięki informatyzacji Szpitala będzie mniej papierologii. Już w tej chwili testujemy na jednym z oddziałów
przekazywanie zleceń do zakładu rediologii, czy laboratorium w wersji elektronicznej. Jesteśmy
przygotowani żeby te wszystkie ułatwienia wprowadzać - dodał Jerzy Zientek Pełnomocnik ds. Medycznych.
Krzysztof Kudzia wspomniał podczas konferencji także o nowoczesnej instalacji. To było największe wyzwanie w
całym tym procesie aby nie zakłócić ciągłości operacyjnej naszego Szpitala. Zdrowie pacjenta jest przecież
najważniejsze. Nie mogliśmy na miesiąc wyłączyć działalności i poświęcić się wdrożeniom czy szkoleniom
– podkreślał.
Cały projekt kosztował 4 mln 346 tys. zł z czego 3 mln 694 tys. zł pochodzi z dotacji Urzędu Marszałkowskiego.
Natomiast pozostała kwota 326 tys. zł pochodzi z budżetu Powiatu Cieszyńskiego. Starostwo nie tylko wsparło

nas ﬁnansowo ale również poręczyło podczas podpisywania umowy z Urzędem Marszałkowskim – mówił
dyrektor Szpitala. Projekt był realizowany od lipca 2014 roku do końca marca br. Myślę, że te udogodnienia,
które w jakiś sposób mają pomóc pacjentom, będą dobrze odebrane przez nich i mieszkańców – podkreślał
Janusz Król. Starosta wspomniał również o planowanych inwestycjach wspólnie ze Szpitalem m.in. remoncie
Pawilonu III i budowie lądowiska dla helikopterów.
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