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NOWOCZESNE NARZĘDZIA I USŁUGI

FROMBORK\\\ We fromborskim szpitalu realizowano projekt pt. „Doposażenie i wdrożenie technologii informacyjnokomunikacyjnych”. Dzięki niemu zmodernizowano infrastrukturę informatyczną oraz doposażono oddziały i izbę przyjęć w nowy sprzęt.

amodzielny Publiczny Specjalistyczny
Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku zabezpiecza świadczenia
medyczne w zakresie psychiatrii i terapii uzależnień
dla mieszkańców powiatu
braniewskiego i powiatów
ościennych. Dysponuje 205
łóżkami w ramach:
— czterech oddziałów ogólnopsychiatrycznych – 165 łóżek
— oddziału terapii uzależnień – 25 łóżek
— oddziału detoksykacji
– 15 łóżek
Realizuje również świadczenia medyczne w zakresie
rehabilitacji leczniczej. Dział
ﬁzjoterapii obejmuje trzy ga-
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binety: ﬁzykoterapii, hydroterapii i kinezyterapii.
Wieloletnie plany i starania
dyrekcji szpitala w zakresie
pozyskania środków oraz
wprowadzenia w szpitalu
nowoczesnych technologii
informacyjno-komunikacyjnych zakończyły się sukcesem. Umowę z Zarządem
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację
projektu współfinansowanego ze środków unijnych
pt. Doposażenie i wdrożenie technologii informac y j n o - ko m u n i k a c y j nyc h
w SPSPZOZ we Fromborku
podpisano 30 czerwca 2017
roku.
Projekt realizowany jest
w ramach Regionalnego

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

Programu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 3
– Cyfrowy Region, Działanie 3.2 E-zdrowie. Typ projektu: tworzenie e-usług
placówek ochrony zdrowia:
tworzenie narzędzi i usług
z wykorzystaniem TIK służących wymianie informacji
i danych między pacjentami
i placówkami opieki zdrowotnej, personelem medycznym oraz systemami
informacji medycznej.
Działania podejmowane
w ramach projektu:
— wykonanie studium wykonalności,
— wyposażenie serwerowni
wraz z przeszkoleniem kadry,

— zakup zestawów komputerowych wraz z osprzętem
i oprogramowaniem,
— zakup, wdrożenie oraz
opiekę serwisową programu
dla części białej,
— wdrożenie e-Usług,
— przeprowadzenie szkoleń
dla kadry,
— promocja projektu.
Realizacja projektu przy
wsparciu ze środków funduszy unijnych pozwoliła
na modernizację infrastruktury informatycznej
oraz doposażenie oddziałów i izby przyjęć w nowy
sprzęt. Nowoczesne narzędzia posłużą do wprowadzenia technologii komunikacyjnych w postaci
e-usług, które są od dawna

oczekiwane przez naszych
pacjentów oraz odpowiadają na zgłaszane przez
nich potrzeby.
Wdrożenie e-usług, umożliwi pacjentom rejestrację
do szpitala oraz załatwianie
innych spraw on-line przy
wykorzystaniu technologii
informacyjno-komunikacyjnych, czyli przez internet.
Przykłady: W ramach
doradztwa fizjoterapeutycznego, pacjent otrzyma
odpowiedź na przesłane
do szpitala drogą mailową
pytanie: Jak poradzić sobie
z nabytą dysfunkcją narządu
ruchu lub bólem w momencie oczekiwania w kolejce na
wizytę u lekarza specjalisty
lub na zabiegi terapeutyczne? Drogą mailową będzie

mógł przejść również wstępną kwaliﬁkację na program
terapeutyczny w Oddziale
Terapii Uzależnień.
WARTOŚĆ PROJEKTU
OGÓŁEM: 1 008 194,10 zł
— Wydatki kwaliﬁkowalne:
961 289,68
Wartość unijnego doﬁnansowania: 817 096,23 zł.

Doﬁnansowanie na poziomie: 85% kwoty wydatków
kwaliﬁkowalnych projektu
Termin realizacji projektu:
03.07.2017 - 25.05.2018
Miejsce realizacji projektu:
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
we Fromborku, 14-530 Frombork, ul. Sanatoryjna 1.

