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Lecznica na Karowej jest pierwszym stołecznym szpitalem ginekologicznym, w którym zostaną
wprowadzone usługi przez Internet.
Nowy system ułatwi dostęp do naszej placówki i skróci czas przyjmowania pacjentów – przekonuje
prof. Roman Smolarczyk, dyrektor szpitala na Karowej.
Do wszystkich poradni przyszpitalnych będzie moŜna zapisać się bez wychodzenia z domu – przez
Internet. A jeśli okaŜe się, Ŝe do lekarza jest kolejka, pacjent zostanie o tym szybko powiadomiony.
Przez Internet będzie teŜ moŜna ściągnąć wyniki badań oraz odbyć konsultację specjalistyczną.
Wszystkie te ułatwienia i wiele innych znalazły się w przygotowanym przez szpital projekcie „E-usługi
w ochronie zdrowia". Zarząd województwa mazowieckiego przyznał na jego realizację 4,2 mln zł (z
pieniędzy unijnych). Wczoraj podpisano umowę w tej sprawie.
– Chcemy dostosować się do nowoczesnych norm, które panują w Europie, np. do tego, Ŝe lekarze
posługują się w szpitalu tabletami – mówi prof. Roman Smolarczyk.
Tablety, czyli niewielkie przenośne komputery z ekranem dotykowym, umoŜliwią lekarzom (np. na
obchodzie) szybki dostęp do historii choroby pacjenta oraz wyników jego badań.
Nowy system elektroniczny poprawi teŜ komunikację wewnątrz szpitala oraz posłuŜy do prowadzenia
statystyki przyjęciowo-wpisowej, przygotowywania dokumentacji i zleceń medycznych. W ramach
projektu doposaŜone zostaną równieŜ sale operacyjne i wykładowe. Pojawią się tam urządzenia
multimedialne, na których przez Internet będzie moŜna oglądać wykonywane zabiegi zarówno w
czasie rzeczywistym, jak i off-line. Zakończenie realizacji projektu szpital planuje do 30 czerwca 2013
r.

4,2 mln zł otrzyma szpital na Karowej na realizację projektu e-usługi w ochronie zdrowia
Spośród wszystkich warszawskich szpitali na razie tylko Wolski świadczy e-usługi i, jak twierdzi
Barbara Lis-Udrycka, rzecznik tej placówki, cieszą się one duŜym zainteresowaniem wśród pacjentów.
Natomiast projekty podobne do tego ze szpitala na Karowej realizowane są w Warszawskim Szpitalu
dla Dzieci na Kopernika oraz w Szpitalu Bielańskim. W placówce na Kopernika trwają właśnie ostatnie
przygotowania do przetargów na sprzęt informatyczny i dostawę oprogramowania. Z e-usług będzie
moŜna tam korzystać w połowie przyszłego roku. Szpital Bielański teŜ przygotowuje przetarg. –
Wkrótce wyłonimy firmę, która zrealizuje projekt informatyczny na terenie naszej placówki – mówi dr
Dorota Gałczyńska-Zych, dyrektor Bielańskiego. – System zacznie działać w 2013 r.
Zaawansowany projekt na usługi on-line realizowany jest równieŜ w Centrm Zdrowia Dziecka.

Iwona Kołakowska

