
 

 

Nowoczesne technologie  
w Centralnym Szpitalu Klinicznym Instytucie Stomatologii w Łodzi 

 

 Nowoczesne cyfrowe laboratorium, skomputeryzowana poradnia oraz portale 
wspierające procesy diagnozowania i leczenia – to niektóre z nowych inwestycji szpitala  
z ul. Czechosłowackiej w Łodzi. 

 

 Rok 2011 w szpitalu przy ul. Czechosłowackiej upłynął pod znakiem inwestycji i rozwoju. Jedna 
z nich wiąże się z możliwością znacznie szerszego niż do tej pory wykorzystania nowinek 
technologicznych i możliwości współczesnych systemów komputerowych.  

 Dzięki środkom unijnym uzyskanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego możliwa była rozbudowa systemów informatycznych szpitala. 
Komputeryzacja oddziałów, poradni i laboratoriów szpitala pozwoli przesyłanie drogą elektroniczną 
znacznie większych niż do tej pory ilości informacji. Wyniki badań laboratoryjnych czy obrazowych 
wykonywanych w szpitalu będą dopisywane przez komputer do elektronicznych historii chorób 
pacjentów. Te z kolei wyświetlą się na ekranach komputerów w gabinetach lekarskich. Niepotrzebne 
będzie „wyciąganie kart” z rejestracji czy też przynoszenie papierowych zapisów wyników badań, 
wszystkie dane znajdą się automatycznie w historiach chorób pacjentów. Ograniczenie ilości danych 
przesyłanych tradycyjną drogą papierową i usprawnienie dostępu do nich to podstawowe założenia 
funkcjonowania projektu eZdrowie w Centralnym Szpitalu Klinicznym. 

 Korzyści z wprowadzonych zmian odczują zarówno pacjenci, jak i pracownicy szpitala. 
Elektroniczna wymiana danych pozwoli na znacznie szybsze uzyskiwanie przez personel medyczny 
niezbędnych danych medycznych i łatwiejszy dostęp do nich. Dla pacjentów oznacza to usprawnienie 
wizyt u lekarza i procesu leczenia. 

 To jednak nie wszystkie nowości udostępnione pacjentom przez szpital. W związku  
z komputeryzacją rejestracji szpitalnych poradni pacjenci uzyskają także dostęp do eRejestracji. Dzięki 
niej możliwe będzie – po wcześniejszym zalogowaniu się w systemie – umówienie terminu wizyty bez 
konieczności wychodzenia z domu, wykorzystując przeglądarkę własnego komputera. Dodatkowo 
pacjenci, u których wykonane zostały w szpitalu badania laboratoryjne, będą mogli – po założeniu  
w systemie własnego konta i jego potwierdzeniu – odbierać wyniki własnych badań bez konieczności 
wychodzenia z domu. Wdrożony system zapewnia pełne bezpieczeństwo gromadzonych i przesyłanych 
danych. Dostęp do tych usług możliwy będzie za pośrednictwem strony internetowej szpitala: 
www.csk.lodz.pl. 

 Ponadto, szpital uruchomił dodatkowe eUsługi dla pacjentów poradni zdrowia psychicznego 
oraz członków ich rodzin. Za ich pośrednictwem uzyskają oni dostęp do napisanych przystępnym 
językiem baz wiedzy o zaburzeniach psychicznych, ich objawach, sposobach postępowania,  
a także miejscach, do których można się zwrócić po pomoc. Dla osób zalogowanych portale oferują 
także dodatkowe narzędzia, mogące poprawić skuteczność prowadzonego leczenia. Z portali, 
dostępnych pod adresami www.ekozetka.pl i www.pro-akt.pl, korzystać mogą wszyscy zainteresowanie, 
nie tylko pacjenci poradni Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi. 

 Wprowadzenie wszystkich tych innowacji możliwe było dzięki dofinansowaniu ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Działania IV.2 E-usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego, a także wsparciu Ministerstwa Zdrowia.  

 

(materiał informacyjny CSK IS w Łodzi) 
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