
1. Strona główna 

Powinna zawierać: 

• Logo, zdjęcie, dane adresowe, NIP, Regon, KRS, adres e-mail Krakowskiego Centrum Rehabilitacji; 

• Aktualności - bieżące informacje dotyczące działalności szpitala 

• Zakładki do:  

- Galerii wyróżnień i certyfikatów dla KCR wraz z ich krótkim opisem; 

- Zintegrowanego systemu zarządzania jakością, oraz Systemu przeciwdziałania zagrożeniom 

korupcyjnym; 

- Strony poświęconej zgłaszaniu uwag przez Pacjentów – opis wraz z adresem mailowym na który 

można przesyłać informacje; 

- Strony dotyczącej zasad udostępniania dokumentacji medycznej; 

- „Napisali o nas” – strona zawierająca zbiór odnośników do stron WWW, na których pisano na 

temat Krakowskiego Centrum Rehabilitacji; 

- Strony dotyczącej Funduszy Europejskich – opis, galeria zdjęć itp. 

- Cenniki usług wykonywanych odpłatnie w KCR. 

Pozostałe podstrony 

2. Dla Pacjenta – strona zawierająca informacje istotne z punktu widzenia Pacjenta KCR – Opis praw, zasady 

przyjęcia i pobytu w szpitalu itp. 

 

3. Oddziały i Poradnie – strona zawierająca: 

• Spis oddziałów i poradni szpitala wraz z opisem wykonywanych zabiegów i udzielanych porad w 

ramach kontraktu z NFZ, oraz opisem i wykazem usług wykonywanych odpłatnie; 

• Odnośniki do: 

- Oddziału Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji; 

- Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałami: Rehabilitacji Dziennej i Rehabilitacji Neurologicznej; 

- Gabinetów Rehabilitacyjnych; 

- Poradni Rehabilitacyjnej; 

- Poradni Urazowo-Ortopedycznej; 

- Poradni Neurologicznej; 

- Poradni Leczenia Bólu; 

- Działu Anestezjologii; 

- Bloku Operacyjnego; 

- Pracowni Diagnostyki Obrazowej – w tym RTG i USG 

- Laboratorium; 

- Apteki; 

- Administracji; 

• Każdy z odnośników wyszczególnionych powyżej musi kierować na stronę zawierającą najważniejsze 

informacje takie jak: 

- Zdjęcia, galeria zdjęć; 

- Dane kontaktowe 

- Informacje o personelu (np. Ordynator, Pielęgniarka Oddziałowa); 

- Opis, najważniejsze informacje, godziny przyjęć itp; 

 

4. Zamówienia publiczne i Ogłoszenia – strona przeznaczona do umieszczania informacji w formie 

chronologicznej o zamówieniach publicznych, przetargach, ogłoszeniach. Powinna zawierać wykaz ogłoszeń z 

możliwością podglądu każdego z osobna. Administrator powinien mieć możliwość szybkiego dodawania 

następujących po sobie pozycji, umieszczania opisu tekstowego ogłoszeń, umieszczania załączników w 

formacie PDF lub zip. 



 

5. Kontakt – strona będąca zbiorem danych takich jak: dane adresowe, numery telefonów poszczególnych 

oddziałów, numery telefonów sekretariatów i poszczególnych osób. 

 

Istotną kwestią dotyczącą zaprojektowanej strony jest to, aby informatyk pracujący w jednostce miał 

możliwość samodzielnego modyfikowania strony w zakresie: 

• Dodawania nowych zakładek wg zdefiniowanych wstępnie szablonów; 

• Zarządzania treścią na poszczególnych stronach; 

• Umieszczania galerii zdjęć, materiałów filmowych 

 

 


