Informatyzacja Szpitala Bielańskiego im. ks. J. Popiełuszki w Warszawie
Jednym z największych wyzwań, przed jakim stanęła Atende Medica, spółka z Grupy
Atende, był projekt: „System e-zdrowie w Szpitalu Bielańskim”, realizowany dla jednej z
warszawskich placówek medycznych - Szpitala Bielańskiego im. ks. J. Popiełuszki - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
Biorąc pod uwagę szeroki zakres przedsięwzięcia, projekt został zrealizowany na wysoką
skalę w niespełna 12 miesięcy (04/01/2011 r. – 31/12/2012 r.) za kwotę ponad 3 miliony
złotych. Obejmował on wieloetapową oraz wielozadaniową informatyzację szpitala oraz
poradni przyszpitalnych, w tym: rozpoczynając od: dostawy, instalacji, konfiguracji i
wdrożenia Systemu obiegu informacji o pacjencie – Medicus On-Line wraz z systemem do
tworzenia i dystrybucji raportów zarządczych „BI - Business Intelligence”, poprzez: dwukierunkową integrację z systemami dziedzinowymi typu LIS, RIS, ERP, dostawę i wdrożenie
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do telekonsultacji i telekonferencji, kończąc na: wyposażeniu placówki w niezbędne urządzenia, infrastrukturę teleinformatyczną oraz specjalistyczny sprzęt (publiczne punkty
dostępu do Internetu – PIAP, sprzęt do badań Diagnostyki Obrazowej).
Pracownicy Atende Medica, łącząc wiedzę zdobytą w trakcie wieloletniego doświadczenia
wraz z wykorzystaniem najnowszych technologii IT, dołożyli wszelkich starań,
aby wprowadzić placówkę w inny, lepszy wymiar informatyzacji. Osiągnięte cele nie byłyby możliwe bez wkładu i współpracy ze strony Szpitala.
Efekty




tego widzimy dziś:
automatyzacja pracy personelu placówki,
poprawa zarządzania złożoną strukturą placówki,
stałe monitorowanie kosztów leczenia.

Wszystko to przekłada się na najważniejszą „cegiełkę” w strukturze służby zdrowia – Pacjenta. Wdrożone nowatorskie rozwiązania IT umożliwiają bowiem:
 oszczędność czasu personelu medycznego - pracownicy zamiast skupiać się na
zbędnych czynnościach administracyjnych, mogą poświęcić się pełnej opiece medycznej nad chorymi,
 oszczędność pieniędzy - świadome wydatkowanie funduszy placówki,
 zwiększoną kontrolę nad prowadzeniem zapisów Pacjentów na wizyty - zmniejszenie kolejek oczekujących,
 ograniczenie ilości popełnianych błędów – automatyzacja prowadzenia dokumentacji medycznej Pacjentów.
Podane powyżej przykłady stanowią jedynie niewielki zakres korzyści, jakie przyniosła i
jakie nadal niesie za sobą informatyzacja w Szpitalu Bielańskim. Rekomenduje to sama
placówka, która udzieliła firmie Atende Medica referencji w zakresie już wykonanych, jak
i obecnie świadczonych usług.

