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Agenda 

1. Informacje o projekcie 

2. Zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które stanowią przyczynę 
realizacji projektu 

3. E-usługi tworzone w ramach projektu oraz inne produkty projektu 

4. Procesy realizowane przez podmioty publiczne, które zostaną 
usprawnione w wyniku wdrożenia projektu 

5. Cele projektu wyrażone mierzalnymi wskaźnikami  

6. Okres i koszt realizacji projektu 

7. Harmonogram zamówień publicznych 

8. Dyskusja 



O projekcie - zakres 

 Wdrożenie e-usługi zbierania danych z domowych pomiarów prowadzonych 

przez pacjenta kardiologicznego i ankiet 

 Wdrożenie e-usługi udostępniania danych z domowych pomiarów 

prowadzonych przez pacjenta kardiologicznego i ankiet innym lekarzom / 

jednostkom opieki zdrowotnej 

 Wdrożenie mechanizmów monitoringu danych pacjenta kardiologicznego w 

celu usprawnienia koordynacji opieki medycznej 

 Zakup i wdrożenie sprzętu IT 

 Szkolenia 

 





O projekcie – komplementarność 

Projekt  jest kolejnym krokiem w strategii rozwoju systemów IT 

prowadzonych w Instytucie od prawie 10 lat, w szczególności 

bazuje na rezultatach i efektach 3 projektów: 

 "Zintegrowany system informatyczny wspomagający badania 

nad schorzeniami układu krążenia„ w ramach POIR działanie 2.3 

 „Rozwój systemu e-usług w Instytucie Kardiologii w Warszawie” 

w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020  

 CARDIOlogic – wewnętrzny projekt Instytutu Kardiologii 



O projekcie – nurty prac 

  Technologiczny – zakup oprogramowania i sprzętu, wdrożenie i konfiguracja 

 Organizacyjny – przygotowanie i wdrożenie zmian organizacyjnych 

związanych z usprawnieniem procesów 

 Szkoleniowy – przygotowanie personelu oraz pacjentów do wdrożenia 

nowych rozwiązań technologicznych 

 

 Zarządzanie projektem i rozliczenia finansowe 

 



O projekcie – źródło finansowania 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 
 
II oś priorytetowa  E – administracja i otwarty rząd 
  
Działanie 2.1   Wysoka dostępność i jakość e-usług 
    publicznych 
 
   Komponent I 
  



O projekcie – perspektywa POPC  

 Projekt CARDIOlogic 2 - Rozwój innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie 

dojrzałości w zakresie usprawnienia koordynacji opieki dla pacjentów 

kardiologicznych: 

 Poszerza zakres spraw, jakie obywatele mogą realizować drogą elektroniczną 

 Wpisuje się w jeden z kluczowych obszarów wskazanych w POPC: ochrona zdrowia  

 Przyczynia się do realizacji krajowego programu reform poprzez poprawę 

efektywności kosztowej wydatków i ogólnej wydajności sektora opieki zdrowotnej  

 Modernizuje pozyskiwanie danych, integruje ich obieg oraz umożliwia ich wymianę 

 

 

 



Zdiagnozowane potrzeby - ankieta 

Przygotowując się do realizacji projektu wśród 

pacjentów przeprowadzone zostało badanie 

ankietowe dotyczące zapotrzebowania na eUsługi 

planowane do wdrożenia w ramach projektu 

CARDIOlogic 2. 

 



Zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które 
stanowią przyczynę realizacji projektu 

90,00% 

10% 

Czy byłaby Pani / byłby Pan zainteresowana/y wsparciem 
kontaktu z lekarzem z wykorzystaniem komunikacji przez 

internet? 

Tak

Nie



Zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które 
stanowią przyczynę realizacji projektu 

86% 

14% 

Czy byłaby Pani / byłby Pan zainteresowana/y wykorzystaniem 
dedykowanej strony internetowej i/lub aplikacji na telefon 

komórkowy do gromadzenia i udostępniania lekarzowi danych 
o swoim stanie zdrowia? 

Tak

Nie



Zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które 
stanowią przyczynę realizacji projektu 

88% 

12% 

Czy byłaby Pani / byłby Pan zainteresowana/y otrzymywaniem 
spersonalizowanych sugestii dot. swojego leczenia poprzez 
dedykowaną stronę internetową i/lub aplikację na telefon 

komórkowy? 

Tak

Nie



Zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które 
stanowią przyczynę realizacji projektu 

39% 

37% 

12% 

11% 

Preferowana forma korzystania z ww. usług 

Telefon

Strona WWW

Obie możliwości

brak odpowiedzi



E-usługi tworzone w ramach projektu oraz inne 
produkty projektu 

 e-usługa zbierania danych z domowych pomiarów 

prowadzonych przez pacjenta kardiologicznego i ankiet 

 

 e-usługa udostępniania danych z domowych pomiarów 

prowadzonych przez pacjenta kardiologicznego i ankiet innym 

lekarzom / jednostkom opieki zdrowotnej 



Procesy realizowane przez podmioty publiczne, 
które zostaną usprawnione w wyniku projektu 

 Proces koordynacji opieki medycznej  pacjenta kardiologicznego 

 

 Proces monitoringu stanu zdrowia pacjenta kardiologicznego 



Cele projektu wyrażone mierzalnymi 
wskaźnikami  

Cel główny: 

 Wysoka dostępność i jakość e-
usług publicznych 

 

 
 
Liczba pacjentów korzystających z 
e-usług: 100 000 (docelowo) 

 

Cele pośrednie: 

 Zwiększenie liczby e-usług 
oferowanych pacjentom  

 Poprawa koordynacji opieki 
medycznej  pacjentów 

 

 
 
Liczba nowych e-usług: 2 
 
 
Liczba usprawnionych procesów: 2 



Okres i koszt realizacji projektu 

Planowany okres realizacji projektu: 

 

Maj 2018 – Kwiecień 2020 

 
Szacowany całościowy koszt realizacji projektu: 

 

6.910.000 zł brutto  



Harmonogram zamówień publicznych 

Zakupy i usługi Szacowany termin Szacowany koszt 
(zł brutto) 

Sprzęt IT - wyposażenie zespołu 
projektowego i do testów 

II kw. 2018 80.000 

Zakup i wdrożenie komponentów 
systemu CARDIOlogic 2 (backend, 
web, aplikacja mobilna, integracje) 

III kw. 2018 2.800.000 

Zakup i wdrożenie systemu 
OpenEHR 

III kw. 2018 400.000 

Modyfikacje i integracja z HIS  III kw. 2018 400.000 

Sprzęt IT – dodatkowe macierze 
dyskowe 

II kw. 2019 200.000 

Zakup usług prawnych, audyty itp.  II kw. 2019 60.000 

Zakup usług i materiałów 
promocyjnych 

II-III kw. 2019 40.000 



Dyskusja 

Pytania i odpowiedzi 



DZIĘKUJĘ  ZA  UWAGĘ 
 

TOMASZ  BERDYGA 
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych 


