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Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń, przy ulicy Lindley’a w Warszawie, zrealizował 

wdrożenie 56 modułów systemu InfoMedica. Za pośrednictwem 300 stacji roboczych korzysta z niego ponad 

tysiąc użytkowników.

Informatyzacja Szpitala
Klinicznego Dzieciątka
Jezus w Warszawie.
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Kontrakt zawarty z Asseco Poland S.A. obejmował dostawę i wdrożenie Szpitalnego Systemu Informacyjnego 

InfoMedica nieomal w pełnym zakresie funkcjonalnym, obejmującym zarówno część białą (usługi medyczne), jak 

i część szarą (procesy administracyjne) szpitala. W ramach realizacji projektu dokonano konfiguracji i instalacji 56 

modułów systemu InfoMedica, a szpital otrzymał pełną dokumentację, zawierającą instrukcje dla użytkowników 

oraz administratorów. Asseco Poland S.A. wykonało też wszystkie prace związane z dostawą i instalacją sprzętu 

jak i oprogramowania systemowego, a także przeprowadziło rozbudowę i modernizację całej sieci komputerowej 

na terenie szpitala. Po zakończeniu wdrożenia placówka została objęta nadzorem autorskim. Z systemu korzysta 

ponad 1 000 użytkowników za pośrednictwem 300 stacji roboczych.
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D ot ychc zasowe roz wiązan ia  in fo rmat yc zne 

wykorzystywane przez szpital nie udostępniały 

w ymaganych funkcjonalności .  W większości 

dedykowane były wyłącznie rozliczaniu i kontroli 

realizacji świadczeń. W związku z tym postanowiono 

zakupić system obejmujący wszystkie obszary 

działalności jednostki wraz z niezbędnym sprzętem 

komputerowym. Decyzja o real izacj i  projektu 

inwestycyjnego zapadła w 2007 roku. Zdecydowano 
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się także na modernizację sieci. Kluczowym celem 

wdrożenia Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI) 

było obniżenie kosztów administracyjnych poprzez 

stworzenie spójnego, jednorodnego, zintegrowanego 

i wydajnego środowiska pracy. Dlatego projekt 

objął niemal wszystkie obszary działalności szpitala. 

Spodziewano się także uzyskać poprawę terminowości 

i jakości sprawozdawczości wymaganych przez organy 

zarządcze i płatników.



Systemy administracyjno-zarządcze pakietu InfoMe-

dica wdrożone w ramach projektu odpowiadają za 

gromadzenie i przetwarzanie wszystkich informacji 

związanych ze zdarzeniami gospodarczymi zacho-

dzącymi w szpitalu. Przy ich pomocy prowadzona 

jest pełna księgowość i zarządzanie finansami, 

realizowana jest rachunkowość zarządcza, przygoto-

wywane są cenniki usług medycznych i oferty, m.in. 

dla NFZ i innych płatników świadczeń zdrowotnych. 

Monitorowane są kontrakty i umowy oraz wpływy 

z tytułu ich realizacji. Prowadzony jest szczegółowy 

rachunek kosztów działalności bieżącej. Wszystkie 

moduły są zintegrowane ze sobą w sposób zapew-

niający przepływ informacji pomiędzy właściwymi 

Korzyści osiągnięte przez klienta.
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jednostkami organizacyjnymi szpitala objętymi 

komputeryzacją.

Systemy medyczne pakietu InfoMedica są wykorzy-

stywane na izbach przyjęć, na oddziałach szpitalnych, 

w pracowniach diagnostycznych, laboratoriach, 

na blokach operacyjnych, w gabinetach i zabiego-

wych, w przychodniach i ambulatoriach szpitalnych, 

w  aptece szpitalnej i w działach statystyki medycznej. 

Odpowiadają za sprawne gromadzenie i dystry-

bucję wszystkich informacji medycznych związanych 

z przebiegiem leczenia pacjenta i zapewniają 

obowiązkową sprawozdawczość statystyczną dla NFZ 

oraz dla instytucji i ośrodków statystyki medycznej.


