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Wartość projektu: 2 449 105,00 

Wartość dofinansowania: 2 081 739,25 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Urzędu Miasta 

Częstochowy. 

 

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują 

się na stronie www.rpo.slaskie.pl. 
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Przedmiotem projektu jest utworzenie medycznego systemu informacyjnego oraz systemu wspomagania 

zarządzania w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie poprzez zakup i wdrożenie 

oprogramowania oraz dostawę niezbędnego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.  

W ramach inwestycji zostaną zorganizowane szkolenia dla pracowników, zostanie zapewniony nadzór 

nad realizacją przedsięwzięcia i jego promocja. 

Projekt wspiera rozwój regionu poprzez zwiększenie wykorzystania Internetu oraz nowoczesnych 

technologii informacyjnych i komunikacyjnych do świadczenia usług publicznych. Efektem 

przedsięwzięcia będzie poprawa dostępu do e-usług publicznych i wdrożenie kompleksowego systemu 

elektronicznej obsługi pacjenta, opartego na nowoczesnych narzędziach informatycznych, który będzie 

wykorzystywany do udzielania świadczeń medycznych w ramach publicznego systemu opieki 

zdrowotnej. Natomiast wprowadzenie elektronicznego systemu zarządzania przyczyni się do 

podniesienia jakości funkcjonowania instytucji i sposobu świadczonych usług 
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Projekt wpisuje się w cel główny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2007-2013: Stymulowanie dynamicznego rozwoju przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej 

i przestrzennej regionu, oraz cel główny Priorytetu II. Społeczeństwo Informacyjne,  Działanie 2.2. 

Rozwój elektronicznych usług publicznych: Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego w regionie. 

 
 

Głównym celem projektu jest: 

Rozwój usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia opartych na ICT, służących polepszeniu jakości 

życia mieszkańców regionu śląskiego i miasta Częstochowy. 

Cele szczegółowe projektu: 

• Poprawa jakości świadczonych usług oraz usprawnienie procesu zarządzania instytucją; 

• Podniesienie standardu jakości świadczonych usług, w tym usług elektronicznych; 

• Poprawa dostępu do informacji publicznych (w formie elektronicznej) i świadczenie usług poprzez 



 
Projekt współfinansowany przez Uni ę Europejsk ą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewód ztwa Śląskiego na lata 2007-2013 
 

Internet; 

• Kreowanie nowoczesnego wizerunku Beneficjenta; 

• Szybki przepływ informacji pomiędzy jednostkami Beneficjenta; 

• Unowocześnienie sposobu realizacji wewnętrznych procedur administracyjnych; 

• Poprawa jakości życia mieszkańców regionu śląskiego i miasta Częstochowy; 

• Stworzenie warunków dla wzrostu gospodarczego i podnoszenia konkurencyjności regionu śląskiego i 

miasta Częstochowy. 


