
Transkrypcja 

 [Widać na ekranie] Film przedstawia warszawskie Centrum Onkologii, które dzięki 

Funduszom Unijnym może rozbudować swoje systemy informatyczne oraz zacząć 

wprowadzać e-usługi w zakresie ochrony zdrowia. Jako pierwsza w materiale 

wypowiada się Joanna Didkowska, Kierownik Zakładu Epidemiologii Centrum 

Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, to brunetka około sześćdziesiątki. 

Jako kolejna wypowiada się Urszula Wojciechowska z Krajowego Rejestru 

Nowotworów warszawskiego Centrum Onkologii, blondynka po czterdziestce. Następny 

rozmówca to Michał Kamiński, kierownik Centrum Profilaktyki Nowotworów w 

Centrum Onkologii, to mężczyzna po trzydziestce, w ciemnej marynarce. Jako ostatni w 

materiale wypowiada się Bartek Dajnowski, reporter Onetu. To mężczyzna po 

trzydziestce, brunet, ubrany w białą koszulę. 

 Spokojna muzyka. 

 [Widać na ekranie] Warszawskie Centrum Onkologii, szpitalny korytarz, pracownica 

przy komputerze, strona internetowa Krajowego Rejestru Nowotworów.  

 [Lektor] Polska służba zdrowia kojarzy nam się różnie, ale raczej nie z nowoczesnymi 

systemami informatycznymi. W warszawskim Centrum Onkologii próbują to zmienić. 

To właśnie tu stworzono Krajowy Rejestr Nowotworów, czyli informatyczną platformę 

naukową do wymiany wiedzy. System jest unikalny na skalę światową. 

 Spokojna muzyka. 

 [Widać na ekranie] Gabinet lekarski, urządzenia medyczne.  

 [Joanna Didkowska] W żadnym kraju tak dużym jak Polska nie prowadzi się rejestru 

populacyjnego. Są owszem rejestry populacyjne w takich krajach jak Szwecja, Dania, 

Finlandia, ale tam populacja liczy sobie 5 mln osób, czyli tak jak u nas jedno 

województwo. 

 Spokojna muzyka. 

 [Widać na ekranie] Warszawskie Centrum Onkologii, widok z góry, aparatura medyczna. 

 [Lektor] Projekt dostał prawie 6 mln złotych dofinansowania z Funduszy Europejskich. 

 [Urszula Wojciechowska] Wiadomo, że wszystkie ośrodki medyczne w Polsce cierpią na 

niedostatek pieniędzy i na pewno byłoby bardzo trudno zbudować taki system bez 

wsparcia zewnętrznego. 

 [Widać na ekranie] Serwerownia, Michał Kamiński obsługujący sprzęt medyczny.  

 [Lektor] Dzięki dotacjom na informatyzacje wkrótce będą tu też prowadzone usługi tak 

zwanego e-zdrowia, czyli konsultacje lekarskie przez internet. Rozbudowana zostanie 

również infrastruktura informatyczna. Pieniądze z Unii wykorzystano również na zakup 

najnowocześniejszego sprzętu do Centrum Profilaktyki Nowotworów. 

 Spokojna muzyka. 

 [Widać na ekranie] Aparatura medyczna. 

 [Michał Kamiński] Wczesne wykrywanie i profilaktyka jest podstawą w onkologii, która 

daje największe szanse na wyleczenie pacjentów, a nierzadko, w przypadku niektórych 

nowotworów przewodu pokarmowego, również szanse na zapobiegnięcie nowotworom. 

 Spokojna muzyka. 

 [Widać na ekranie] Strefa bloku operacyjnego, lekarz obsługujący urządzenia medyczne, 

komputery, serwerownia, wykresy na ekranach. 

 [Lektor] O podobne dofinansowanie mogą się też starać inne szpitale. Te mniejsze w 

regionalnych programach operacyjnych. Największe placówki, a także inne instytucje 

wykonujące działalność leczniczą, mogą się starać o podobne dofinansowanie z 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dyrektorzy placówek muszą 

jednak pamiętać, że gdy korzystają z Funduszy Europejskich Programu Infrastruktura i 

Środowisko na projekty inwestycyjne czy systemy informatyczne, mogą stanowić 

jedynie element większego projektu rozbudowy infrastruktury. Natomiast w przypadku 



programów regionalnych możemy mieć zarówno oddzielne konkursy dedykowane 

systemom IT dla e-zdrowia, jak i konkursy, gdzie systemy IT mogą być tylko częścią 

większego projektu inwestycyjnego. 

 Spokojna muzyka.  

 [Widać na ekranie] Pacjenci warszawskiego Centrum Onkologii, aparatura medyczna., 

strona internetowa funduszeeuropejskie.gov.pl. 

 [Lektor] Pieniądze na projekt z zakresu e-zdrowia dostępne są również w Programie 

Polska Cyfrowa. Środki są też zarezerwowane na utworzenie krajowej platformy 

wdrażającej e-usługi publiczne w zakresie ochrony zdrowia. Wszystkie szczegółowe 

informacje można znaleźć na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl. 

 Radosna muzyka. 

 [Widać na ekranie] Warszawskie Centrum Onkologii, widok z góry, sprzęt medyczny, 

pacjenci. 

 [Lektor] I tu wracamy do tego, od czego zaczęliśmy, czyli zmiany oblicza polskiej 

służby zdrowia. Informatyzacja może w tym pomóc, jednak rezultaty będziemy mogli 

zobaczyć dopiero, gdy pacjenci na własnej skórze zobaczą efekty zmian. 

 Radosna muzyka.  

 [Widać na ekranie] Drzwi gabinetu cytologii z tabliczką informującą, że zakup urządzeń 

medycznych współfinansowała Unia Europejska, Bartek Dajnowski w szpitalnym 

korytarzu. 

 [Bartek Dajnowski, Onet] Takie tabliczki nie zmienią oczywiście oblicza całej polskiej 

służby zdrowia, ale dla dyrektorów szpitali, to idealna okazja do tego, aby pozyskać 

dodatkowe środki i poprawić jakość opieki nad pacjentami. Bartek Dajnowski, Onet.  

 Radosna muzyka. 

 [Widać na ekranie] Warszawskie Centrum Onkologii. 

 [Widać na ekranie] Logotypy: Krajowy Rejestr Nowotworów, Unia Europejska, Saturn 

Evo, Fundusze Europejskie, Program Infrastruktura i Środowisko.  

Funduszeeuropejskie.gov.pl. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. 


