
 
 
 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego– realna odpowied ź na realne potrzeby 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Uni ę Europejsk ą z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013, Priorytet II Społecze ństwo informacyjne, 

działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publiczn ych 

 

 

 

Budowa internetowej platformy usług publicznych e-S zpital  

w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chir urgii Urazowej  

im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 

 

 

 

Beneficjent: 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba 

w Piekarach Śląskich 

 

 

 

 

W dniu 13 marca 2012r. zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w 

Piekarach Śląskich uzyskał dofinansowanie realizacji projektu pn.: 

Budowa internetowej platformy usług publicznych e-Szpital  

w SP W. Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 

 

 

 

 



Przedmiotem projektu było stworzenie nowoczesnej i bezpiecznej internetowej 

platformy usług publicznych typu e-Szpital w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim 

Szpitalu Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich, słuŜącej do łatwego, bezpłatnego 

udostępnienia pacjentom Szpitala informacji zawartych w ich historiach choroby, jak równieŜ 

do dokonania rejestracji, sprawdzenia miejsca w kolejce oczekujących itp.                   

Platforma funkcjonuje przy zapewnieniu określonego przepisami prawnymi poziomu ochrony 

danych osobowych pacjentów, stabilności i bezpieczeństwa systemu informatycznego 

Szpitala oraz wymaganej archiwizacji zgromadzonych danych.  

 

Inwestycja polegała na budowie bezpiecznego systemu udostępniania dostępu do 

zgromadzonych danych, archiwizowanych w bezpieczny sposób. System składa się zarówno 

z oprogramowania umoŜliwiającego dostęp do danych oraz wymianę informacji                    

jak i z urządzeń, za pomocą których dane te są zabezpieczane, gromadzone, 

przechowywane i archiwizowane. W skład systemu wchodzą teŜ wewnątrzsieciowe terminale 

umoŜliwiające korzystanie z zasobów systemu pacjentom Szpitala oraz stanowiska 

komputerowe, przy pomocy których pacjent zaopatrywany jest w zestaw haseł dostępu do 

systemu.  

 

Realizację rzeczowego zakresu inwestycji rozpoczęto w 2011r. a zakończono w IV kwartale 

2013r. Całkowity koszt projektu wynosi 569.444,40 zł., w tym dofinansowanie ze środków 

Unii Europejskiej to kwota 268.669,33 zł.  

 

Niniejsza inwestycja jest komplementarna z projektami juŜ zrealizowanymi,                          

jak i przewidzianymi do realizacji w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu 

Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich.  

 

 

 

 

 

 

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl  


