
 
 

 
 
 

„Podniesienie efektywności i dostępności e-usług 
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numer umowy RPPK.11.01.00-18-0001/21-00 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa IX REACT-EU 

Działanie 11.1: Podniesienie efektywności i dostępności e-usług – REACT-EU 

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Podkarpackiego 

           www.podkarpackie.pl 

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie 

ul. Czackiego 3 
35-051 Rzeszów 
Telefon: 017 853 25 60 

Fax: 017 862 90 20 
e-mail: biuro@spzoz1.rzeszow.pl 
www.spzoz1.rzeszow.pl 

Wartość projektu: 3 499 126,95 PLN 

Kwota dofinansowania: 2 419 547,07 PLN 

Okres realizacji: 07.04.2020r. – 30.11.2023r. 

 
Opis projektu: 

 
Głównym celem projektu pn. „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w SP ZOZ 
Nr 1 w Rzeszowie” jest podniesienie poziomu jakości oraz zwiększenie efektywności 
i dostępności usług w sektorze zdrowia na terenie województwa podkarpackiego. Projekt 
dotyczy modernizacji i rozwoju e-usług (w tym telekonsultacje z zakresu kardiologii) oraz 
utrzymanie integracji z platformą regionalną RCIM po jej modernizacji, poprzez zakup i 
instalację sprzętu informatycznego i niezbędnego oprogramowania, a także wdrożenie 
warstwy narzędziowej. Zakres przedmiotowy projektu zapewni skuteczne narzędzia 
dostępu obywateli do informacji sektora publicznego w obszarze zdrowia oraz umożliwi 
im komunikowanie się przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych. 
 



 
Zakres rzeczowy projektu: 
 

1. Dokumentacja projektowa; 

2. Dostawa urządzenia zabezpieczającego styk sieci LAN z WAN w klastrze HA; 

3. Inżynier kontraktu; 

4. Modernizacja i konfiguracja infrastruktury informatycznej oraz e-usług: 

       Zakres prac: 
• Zakup zestawów komputerowych 
• Zakup dysków SSD do macierzy 
• Zakup urządzeń do bezprzerwowego zasilania UPS 
• Zakup podpisów elektronicznych 
• Zakup oprogramowania do podpisu elektronicznego 
• Autoryzacja wyników badań laboratoryjnych i odkładanie do EDM AMMS 
• Autoryzacja badań obrazowych i odkładanie do EDM 
• Optymalna gospodarka magazynowa jako modernizacja EDM 
• Modernizacja strony internetowej 
• Prace instalacyjne i wdrożeniowe 
• Zakup sprzętu medycznego do telekonsultacji - aparat EKG 
• Zakup sprzętu medycznego do telekonsultacji - stetoskop 

1. Promocja projektu; 

2. Integracja z RCIM: 

 

Efekty realizacji projektu: 

Efektem realizacji projektu będzie zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli 
do informacji sektora publicznego w obszarze zdrowia oraz umożliwienie im 
komunikowania się przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych. Modernizacja 
i rozszerzenie e-usług publicznych podniesie efektywność działania jednostek sektora 
ochrony zdrowia z terenu województwa podkarpackiego. 


