
 

 

 

Projekt realizowany jest przez  
Krakowskie Centrum Rehabilitacji 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
EFEKTY  REALIZACJI PROJEKTU: 

Bezpośredni efekt realizacji projektu to  nowopowstały/ zmodernizowany/ rozbudowany 

system zarządzania administracją publiczną lub innymi jednostkami publicznymi. W 

ramach informatyzacji, Beneficjent zastosuje nowoczesne rozwiązania techniczne, które 

ulepszą te dotychczas stosowane w  Krakowskim Centrum Rehabilitacji.  Będą to 

urządzenia wykonane zgodnie z aktualnymi normami i wymogami. Personel Szpitala, 

który będzie pracował na zakupionym sprzęcie, będzie mógł wprowadzać lub 

wyszukiwać odpowiednie dane łatwiej i szybciej. Zakup opisanych urządzeń pociągnie też 

za sobą zwiększenie liczby świadczonych usług medycznych. Umożliwią one 

zastosowanie dodatkowych komponentów funkcjonalnych (np.: w celu pełnej 

informatyzacji obiegu dokumentów w Centrum planowa jest dalsza rozbudowa systemu o 

kolejne moduły). W ramach informatyzacji Centrum, zostanie zapewniona właściwa 

ochrona poufnych danych osobowych pacjentów. Zasoby i systemy informacyjne i 

informatyczne będą chronione zgodnie z obowiązującym prawem przepisów, reguł i 

procedur.  

FINANSOWANIE: 

Całkowite wydatki objęte wnioskiem          322 622,89 zł  

W tym: 

Wydatki kwalifikowane:  302 835,63 

 W tym: 

 Środki UE:   227 126,72 zł 

 Wkład własny:  75 708,91 zł 

Wydatki niekwalifikowane:     19 781,26 zł  

 

CZAS TRWANIA: 

01. 03. 2010  - 29.06.2012  



 

 

 

Informatyzacja i wdrożenie systemów 
zarządzania w Krakowskiego Centrum 
Rehabilitacji  w celu poprawy jakości 

świadczonych usług 
  

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 

Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy  

Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego   

 

 

 

 



 

 

 

CELE PROJEKTU: 

 wdrożenia Systemu Informatycznego – narzędzia pozwalające na zbieranie i 
przetwarzanie wszelkich informacji dotyczących pacjenta, udostępnianie informacji 
pracownikom stosownie do ich potrzeb i uprawnień, pełną sprawozdawczość dla 
uprawnionych organów kontroli i nadzoru, analizowanie danych w różnych 
przekrojach i raportowanie wg ustanowionych wzorców, a w kontekście 
biznesowym poprawienie zarządzania zapasami, zwiększanie stopnia wykorzystania 
zasobów ludzkich i infrastruktury, poprawianie jakości obsługi pacjenta i komfortu 
pracy personelu, zwiększanie satysfakcji pacjentów, optymalizację kosztów 
funkcjonowania Wnioskodawcy oraz oszczędność kosztów; 

 kompleksowość, 

 pełna integracja wszystkich modułów; 

 ewidencja wszystkich zdarzeń medycznych, przypisanych każdemu pacjentowi, 

 tworzenie pełnej dokumentacji medycznej pacjenta; 

 możliwość wystawienia rachunku za hospitalizację z wysokim stopniem 
dokładności; 

 budżetowanie oddziałów; 

 poznanie rzeczywistych kosztów działalności; 

 poprawa konkurencyjności zakładu oraz rozwoju społeczeństwa informatycznego w 
obszarze realizacji projektu co wpłynie na polepszenie jakości życia mieszkańców 
województwa; 

 zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji publicznej oraz zwiększenie jej 
efektywności, łatwiejszy dostęp do informacji dla mieszkańców regionu oraz 
zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Małopolskiego; 

 integracyjne społeczeństwo informacyjne oferujące wysokiej jakości usługi 
publiczne i przyczyniające się do poprawy jakości życia w województwie 
małopolskim; 

 zintegrowanie procesów tworzenia, obiegu i archiwizacji dokumentacji szpitalnej, 
mające przyczynić się do poprawy jakości zarządzania jednostką, poprzez wdrożenie 

 systemu informatycznego, a także do poprawy jakości i dostępności usług 
medycznych, świadczonych przez Krakowskie Centrum Rehabilitacji; 

 podniesienie poziomu wykorzystania technologii telekomunikacyjno-
informacyjnych w administracji publicznej w postaci nowoczesnych systemów 
teleinformatycznych;  

 poprawa w zarządzaniu realizacją zadań publicznych. 

 



 

 

 
 
 

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU: 

 

 zakup serwera pełniącego rolę kontrolera domeny, odpowiedzialnego za 
przechowywanie kont użytkowników; 

 wymiana stanowisk komputerowych – 25 szt., co podniesie szybkość obiegu 
dokumentów elektronicznych oraz zapewni bezpieczeństwo przechowywania 
danych; 

 zakup systemu bazodanowego Oracle (System bazodanowy zapewni 
przechowywanie i prawidłowy obieg dokumentacji związanej z  pobytem pacjenta w 
Centrum, rozliczeniami z NFZ, a także przechowywaniem i przetwarzaniem danych 
administracyjnych. Nabycie nowej wersji systemu bazodanowego jest procesem 
niezbędnym, z uwagi na konieczność dostosowania do takiej wersji która jest 
rozwijalna i wspierana przez producenta oprogramowania); 

 rozbudowa oprogramowania InfoMedica (rozbudowa będzie polegała na dodaniu 
nowych części aplikacji, pozwalających na sprawniejsze zarządzanie danymi 
pacjenta, prowadzenie rejestracji w formie elektronicznej, wydruki recept); 

 rozbudowa szkieletu sieci komputerowej opartej na światłowodach – w ramach 
projektu nastąpi rozbudowa sieci teleinformatycznej i doprowadzenie do wszystkich 
budynków Centrum. 


