W dniu 24 czerwca 2019 r. podpisano umowę partnerstwa pomiędzy Lotniczym Pogotowiem
Ratunkowym, a Górnośląskim Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach, dotyczącą zadania pn. „Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym (TOPSOR)”.
13 placówek z woj. śląskiego podpisało umowy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, które zostało
wyznaczone na koordynatora projektu TOPSOR.
Wartość całkowita ww. projektu wynosi 39 001 776,12 zł, wartość wydatków kwalifikowalnych:
39 001 776,12 zł, wartość dofinansowania: 39 001 776,12 zł, w tym ze środków EFRR: 33 029 629,15 zł.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020.
Projekt zakłada wprowadzenie jednolitych dla całego kraju zasad triażu, czyli segregacji pacjentów
według stopnia pilności udzielenia pomocy medycznej. Ma to usprawnić pracę i zwiększyć efektywność
udzielania świadczeń.
Pacjent po przyjeździe, od razu otrzyma numerek. Personel szpitalnego oddziału ratunkowego dokona
segregacji i wprowadzenia pacjenta do systemu, ustali stan pacjenta i przydzieli kolor, do jakiego pacjent
przynależy, od którego będzie zależał czas pobytu pacjenta i czas diagnostyki. Będzie też informacja dla
pacjenta o czasie oczekiwania na pomoc.

W ramach projektu zostanie zakupione:
1. Fabrycznie nowe urządzenia do systemów kolejkowych, wdrożenie oprogramowania
pozwalającego na przeprowadzenie segregacji medycznej oraz startującego praca systemów wraz
z modułami do generowania raportów i analiz, przeprowadzenie testów poprawności działania
systemów (z uwzględnieniem kompatybilności z systemem segregacji medycznej oraz
kardiomonitorami) i szkolenie dla operatorów i administratorów.
2. Licencje na wykorzystanie systemu segregacji medycznej wraz ze szkoleniami dla personelu
medycznego.
3. Fabrycznie nowe kardiomonitory, wdrożenie oprogramowania pozwalającego na export danych do
karty segregacji medycznej.
Przedsięwzięcie będzie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury
ochrony zdrowia, Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
informuje, iż zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu pn. „Tryby Obsługi Pacjenta
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)” w ramach osi priorytetowej IX Wzmocnienie
strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 –
2020 „Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje
o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub
nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego
umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia
finansowego
w szczególności poprzez:
a) specjalny adres e-mail lub
b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej."
Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem
specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub
za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.
Jednocześnie na podstawie umowy o dofinansowanie, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka
Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach jest zobowiązane zaniechać podejmowania
działań odwetowych wobec swoich pracowników, wykonawców jak również innych osób powiązanych
z realizowanym Projektem, które skorzystały z mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie
o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych i w dobrej wierze przekazały informację
o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

