
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby 

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie 

Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca, znany wśród pacjentów jako Szpital w Ochojcu jest jednym  

z największych wieloprofilowych ośrodków medycznych w kraju. Świadczenia realizowane są kompleksowo  

w zakresie 27 specjalizacji na 23 oddziałach szpitalnych i 35 poradniach specjalistycznych. Rocznie leczonych jest 

tu ponad 160 tys. pacjentów. 

W celu m.in. ułatwienia pacjentom dostępu do informacji z zakresu ochrony zdrowia, a także poprawy 

efektywności systemu ochrony zdrowia w październiku 2014 r. Szpital podpisał  umowę o dofinansowanie 

projektu pn. . „e-Zdrowie GCM – Budowa Medycznej Platformy Informacyjnej  w Górnośląskim Centrum 

Medycznym w Katowicach”. Rzeczowe zakończenie realizacji inwestycji nastąpi już  31 lipca br. 

 

Projekt obejmuje budowę Medycznej Platformy 

Informatycznej polegającej na wdrożeniu 

elektronicznego Informatora Internetowego oraz 

modułów e-Rejestracja oraz e-Kontrakt. W ramach 

projektu zakupione zostaną indywidualne zestawy 

komputerowe, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, 

kioski multimedialne, czytniki kodów i chipów, 

licencje, oprogramowania wraz z wdrożeniem, w tym 

zwłaszcza Moduł Portal Informacyjny, Moduł 

Przychodnia, Moduł Pracownia Diagnostyczna i 

Gabinet Zabiegowy, Moduł Kolejki Oczekujących, 

Hurtownia Danych (Buiness Inteligence). 

 

 

 

 

Co to da Pacjentom ? Możliwość rejestracji do poradni / lekarz poprzez stronę internetową oraz dostęp, zarówno 

przez stronę internetową www.gcm.pl jak i „kioski internetowy” zlokalizowane przy wejściu do budynków 

Szpitalnych, do informacji m.in. o czasie oczekiwania na poradę, lokalizacji oddziałów, paradni, telefonów, 

sklepików jak również informacji o aktualnych wydarzeniach, w tym o organizowanych dla pacjentów akcji 

promujących zdrowie. 

Środki na realizację projektu zostały pozyskane z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Salskiego na lata 2007-2023. 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata  

2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl 

http://www.gcm.pl/

