Szpitalna Automatyka
dla Swissmed Centrum
Zdrowia S.A.
Naszym celem jest stworzenie dla Warszawiaków otwartej, przyjaznej placówki medycznej, oferującej
międzynarodowe standardy w leczeniu. We wszystkich naszych obiektach medycznych wielką wagę
przywiązujemy do zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu zarówno naszym pacjentom, jak i personelowi
medycznemu. Tym samym stosujemy zaawansowane rozwiązania technologiczne i cieszymy się z profesjonalnego
wsparcia specjalistów Asseco Poland przy wyposażaniu kolejnego naszego szpitala.
Roman Walasiński
prezes firmy Swissmed

asseco.pl

Profil klienta.
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. działa w Gdańsku od 1996 roku. Oferuje szeroki zakres usług: od medycyny rodzinnej
poprzez konsultacje w specjalistycznych przychodniach do leczenia szpitalnego. Obiekt Swissmed o powierzchni
niemal 8 tys. m kw. był pierwszą tego typu placówką w Polsce i – jako dotychczas jedyny szpital w Gdańsku –
uzyskał akredytację Ministra Zdrowia. Potwierdza ona wysoką ocenę poziomu świadczeń medycznych i dbałości
o bezpieczeństwo pacjenta. W Polsce na liście szpitali certyfikowanych znajduje się jedynie 100 placówek. Jesienią
tego roku Swissmed uruchamia kolejny swój szpital: w Warszawie na Targówku. Podobnie jak w pierwszym szpitalu
spółki w Gdańsku, specjaliści Asseco Poland wykonali w nim wszystkie instalacje elektryczne, niskoprądowe i automatyki oraz zaprojektowali i uruchomili system zarządzania budynkiem – BMS.
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Nasze doświadczenia w zakresie automatyki,
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Zakres projektu.
Szpital Swissmedu stanowi część zespołu budynków
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Unibep SA zlecił specjalistom Asseco Poland także
wykonanie projektu wykonawczego i realizację
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Nowoczesny szpital technologią stoi.
Duże doświadczenie w zakresie automatyki budynków szpitalnych pozwoliło specjalistom Asseco Poland nie tylko na
profesjonalną kompleksową instalację systemów, ale i na uniknięcie kłopotów.
Udało nam się już na początku wychwycić pewne niedociągnięcia projektowe.
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Szpitale muszą spełniać rygorystyczne wymogi dotyczące zarówno zasilania we wszystkie media, jak i utrzymania
aseptyki, a jednocześnie chcą zapewnić jak największy komfort pacjentom i personelowi medycznemu. Jak pogodzić
te wymagania z optymalizacją kosztów eksploatacji?

Za pośrednictwem technologii – w nowoczesnym szpitalu niezbędni są inżynierowie, którzy nie tylko czuwają
nas stanem poszczególnych instalacji, ale umieją podpowiedzieć, jak zapewnić pacjentom optymalne warunki
w najbardziej ekonomiczny sposób. Nasi specjaliści przygotowali im warsztat pracy, jakim jest system BMS. Ten
zainstalowany właśnie w warszawskim Szpitalu Swissmed został zrealizowany w tej samej technologii, co system
w szpitalu gdańskim. Pozwoli to wykorzystać efekt skali – obydwoma systemami będzie można sterować z jednej
lokalizacji.
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Dzięki temu, że system BMS oprócz obrazowania stanu instalacji pozwala na aktywne zarządzanie parametrami
pracy urządzeń, szpital może optymalizować swoje koszty eksploatacyjne, wykorzystując niższe zapotrzebowanie
na media w nocy. Dotyczy to nie tylko aktywnego zarządzania oświetleniem, ale także central wentylacyjnych, które
można przestawić na programy oszczędnościowe. Szpital zdecydował się na zainstalowanie systemu przywoławczego najnowszej generacji Visocall-IP. Każdy element systemu ma swój adres sieciowy, a komunikacja odbywa się
w wydzielonej sieci systemu przywoławczego. Wartość kontraktu zrealizowanego dla Swissmed Warszawa wyniosła
niemal 5,5 mln zł netto.
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