A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002
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ZÁRÓ PROJEKT
ELŐREHALADÁSI JELENTÉS
A GOP-2008-1.2.1 ÉS A KMOP-2008-1.1.3/A JELŰ
PÁLYÁZATOKRA VONATKOZÓAN
Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót!
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A jelentés tárgyát képező
időszak:

Kezdő dátum:

Záró dátum:

2011.09.23.

2011.11.30.

A projekt megvalósításának
tényleges kezdete és várható
befejezése:

Tényleges kezdet dátuma: 2009.10.01

A jelentés kitöltéséért felelős
személy:

Náray Gábor Zsolt

Telefon, fax:

+36/30-530-8110

E-mail:

gnaray@paninform.hu

Várható befejezés dátuma: 2011.11.30.

2. ADJON RÖVID, KÖZZÉTEHETŐ ÖSSZEFOGLALÓT A TELJES PROJEKT SZAKMAI
ELŐREHALADÁSÁRÓL, KIEMELTEN A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN ELÉRT
EREDMÉNYEKRŐL!

A HISCOM (Hospital Information System and COMmunication) – Intézményközi
adatkommunikációs program a Pannon régió egészségügyi szolgáltatói részére témájú, GOP1.2.1-08-2009-0002 azonosítón sikerrel elnyert K+F pályázat szakmai tartalmai
maradéktalanul megvalósultak. A megvalósított K+F eredménytermék ugyanis:
 Olyan alap, mint egy település vízvezeték-rendszere: összeköti az egészségügy
szereplőit, és egy folyamatos szolgáltatást biztosít (informatikai közmű), mindeközben
pedig megfelel az európai szinten is kiemelkedően szigorú magyar adatbiztonsági
követelményeknek.
 A legmodernebb és legmagasabb szintű, világújdonságnak számító technikai
fejlesztések a háztartásokban általánosan elérhető eszközök (kábeltévé, mobiltelefon,
internet) segítségével magas színvonalú egészségügyi ellátás elérését teszik lehetővé
bárki számára. Ezzel párhuzamosan pedig nem szükséges, hogy az egészségügyi
szolgáltatók lecseréljék az eddig használt informatikai eszközeiket, vagyis mindenki a
saját, jól megszokott környezetében tudja végezni a munkáját.


A rendszer teljes kiépítése és használata érzékelhető kiadáscsökkenést eredményezhet
az egészségügy finanszírozási oldalán: általa csökkenhet csökken a feleslegesen
elvégzett és megismételt vizsgálatok száma, javulhat az egészségügyi kapacitások
kihasználási foka, és növelni lehet az aktív munkanapok számát, mivel kevesebb időt
kell utazással, időpontigényléssel, leletekre várakozással tölteni.



Az említetteken kívül a HISCOM biztosítani tudja olyan egészségügyi informatikai
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alkalmazások fejlesztésének lehetőségét, amik nem csak egy adott intézményre, egy
szakmára vagy tevékenységre vannak specializálódva, hanem ezeken átnyúlva régiós,
országos vagy nemzetközi, inter-regionális felhasználásra is alkalmasak lesznek (pl.
határon túli páciensek orvosi ellátása esetén).
A kétéves kutatómunka végeredményeként rendelkezésre álló teljes rendszer egyszerű, gyors
és átlátható, illetve az év minden napján 24 órában megbízhatóan működtethető. A HISCOM
az intézmények már meglévő informatikai hálózatára épül, működtetése és fenntartása is
egyszerű, költséghatékony.
A HISCOM „megelőzte korát”: létrejötte teljes mértékban illeszkedik a magyar egészségügyi
irányítás 2010 októberében, a Semmelweis tervben megfogalmazott célkitűzéséseihez, az
abban vázolt új rendszermodellt fundamentális informatikai megoldásokkal támogatja.
A szeptember 23-n leadott projekt jelentés óta, a HISCOM termékfejlesztés projektzárásig
tartó fázisában (november 30) a piacra vezetést szolgáló és pozícionáló tanulmányok
készültek, az éles üzemmódot támogató optimalizáló fejlesztések, tesztelések, valamint a záró
rendezvényhez kapcsolódó tevékenységek zajlottak.
A termék bevezetéséhez piaci kockázatok elemzése készült a releváns minimalizálási
lehetőségek azonosításával, az ellátórendszer egyéb elemeihez történő kapcsolódási
lehetőségek és szolgáltatások kerültek azonosításra, valamint a vonatkozó nemzetközi
egészségügyi sztenderdekkel való további interoperabilitási lehetőségeket kutattunk (IHE,
HealthShare, epSOS). Elkészült a HISCOM cseh és lengyel lokalizációja, ami megalapozta az
ezen piacokon történő bevezetését.
Győr, Balatonalmádi és Veszprém részvételével éles üzemmódú pilot régió került
kialakításra, melynek során eszköztelepítések, beállítások, specifikációs konzultációk
zajlottak, és a tapasztalatok alapján sor került a legfontosabb modulok optimalizáló
továbbfejlesztésére (kórtörténet, betegelőjegyzés, orvosi előjegyzés, beépített kommunikációs
és konzíliumkezelő modul, továbbfejlesztett betegadminisztrációs és mobil hozzáférést
szolgáló alkalmazások).
A projekt vállalásai szerinti tájékoztató anyagok készültek, aktualizálásra került a Pan-Inform
Kft. honlapja, sajtótájékozató és többszörös televíziós hírek készültek mind helyi, mind
országos csatornákon. November 23-n közel 80 fő résztvevő, médiák és újságírók
részvételével, élő bemutatót is létrehozva, a balatonfüredi Rendszertudományi Innovációs
Központban szép sikerrel megtartásra került a projekt záró rendezvénye.
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3. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSÉT!
3. A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSE
20..

20...

1.n.év 2.n.év 3.n.év 4.n.év 1.n.év 2.n.év 3.n.év 4.n.év Összesen
1. Tevékenység

0

2. Tevékenység

0

3. Tevékenység

0

4. Tevékenység

0

5. Tevékenység

0

6. Tevékenység

0

7. Tevékenység

0

8. Tevékenység

0

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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4. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LÉPÉSEIT!
A projekt tevékenységeinek ütemezése
2009

2010

2011

A megvalósítás

3.n.év

4.n.é
v

1.n.év

1. HISCOM pilot rendszer Tervezett
kezdetefejlesztése
befejezése

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tényleges kezdetevárható befejezése

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.
HISCOM
adatkezelésének
jogi Tervezett
kezdetekörülményei
befejezése

X

X

X

X

X

X

X

Tényleges kezdetevárható befejezése

X

X

X

X

X

X

X

1.n.év

2.n.év

2.n.év 3.n.év 4.n.év 1.n.év 2.n.év 3.n.év 4.n.év

X

Tényleges kezdetevárható befejezése

X

X

rendszer Tervezett
kezdetebefejezése

X

X

X

X

X

X

X

X

Tényleges kezdetevárható befejezése

X

X

X

X

X

X

X

X

5.
Dokumentumtár Tervezett
kezdeteszolgáltatás
befejezése

X

X

X

…

X

X

X

…

Tényleges

kezdete-

4

X

2011.11.30.

2011.06.30.

X

4.
HISCOM
fejlesztése

-

-

3. Biztonsági feltételek
és
teljesítési
módjuk Tervezett
kezdetekidolgozása
befejezése

…

záró dátuma

X

2011.11.30.

X

2011.11.30.

2011.09.30.
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várható befejezése
6. Tájékoztatás és piac Tervezett
kezdeteelőkészítés
befejezése

x

x

x

x

x

…

Tényleges kezdetevárható befejezése

x

x

x

x

x

7. Projektmenedzsment

Tervezett
kezdetebefejezése

x

x

x

x

x

x

x

x

x

…

Tényleges kezdetevárható befejezése

x

x

x

x

x

x

x

x

x

MEGJEGYZÉS:
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x

2011.11.30.

x

2011.11.30.
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4.1 AMENNYIBEN AZ ÜTEMTERVTŐL ELTÉRÉS TAPASZTALHATÓ KÉRJÜK, FOGLALJA
ÖSSZE RÖVIDEN AZ ELTÉRÉS LÉNYEGÉT, OKÁT ÉS A KIALAKULT HELYZET MEGOLDÁSÁRA
TETT, TERVEZETT LÉPÉSEKET!
Tevékenyég száma, és
megnevezése

1. HISCOM
fejlesztése

pilot

3. Biztonsági
teljesítési
kidolgozása

rendszer

feltételek és
módjuk

4.
HISCOM
fejlesztése

rendszer

6.
Tájékoztatás
előkészítés

és

7. Projektmenedzsment

piac

Eltérés oka
Az
egészségügyi
pilotpartnerekkel
való
egyeztetés
során
a
jogszabályi
valamint
adatvédelmi megfelelőségek
összehangolása
a
tervezettnél hosszabb ideig
tartott.
A
pilotrendszernél
meghatározott biztonsági, és
adatvédelmi
szabályok
informatikai
kialakítása,
valamint
ezek
teljeskörű
tesztelése,
betörési,
és
katasztrófa tesztelése több
hónapos feladatot jelentett.
Az 1. és 3. fázis eltéréseiből
adódóan,
valamint
az
alaposabb
és
többkörös
tesztelési
fázis
miatt
módosult a határidő.
A piaci lehetőségek felmérése
illetve
az
előkészítési
lehetőségek
mérlegelése
során a cseh és lengyel
nyelvű változatok elkészítése
tervezettnél hosszabb ideig
tartott.
A projekt teljes időtartama
alatt
szükséges
a
projektmenedzsment
tevékenység biztosítása, így
a véghatáridő módosulásával
a tevékenység határideje is
kitolódott.

Tervezett/megtett
lépések

Ütemezés módosítása

Ütemezés módosítása

Ütemezés módosítása

Ütemezés módosítása

Ütemezés módosítása
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5. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSBEN VÁLLALT
SZÁMSZERŰSÍTHETŐ EREDMÉNYEIT (INDIKÁTORAIT)!

Monitoring mutató
megnevezése

1.
A projekt
fizikai befejezését
követő 2 teljes üzleti
év végig a projekt
keretében
kifejlesztett termék,
szolgáltatás, vagy
technológiai
értékesítéséből
származó, a
pályázónál vagy
tulajdonos
vállalkozásainál
keletkező éves
belföldi árbevétele
3.
A projekt
fizikai befejezését
követő 2 teljes üzleti
év végig a projekt
keretében
kifejlesztett termék,
szolgáltatás, vagy
technológiai
értékesítéséből
származó, a
pályázónál vagy
tulajdonos
vállalkozásainál
keletkező éves
export árbevétele

Muta
tó
mért
ékegys
ége

Kiinduló
érték

A
A
jelentést jelentést
ételt
ételi
megelőző időszakb
időszak
an elért
kumulált változás
értéke

A
Szerződésjelentést ben vállalt
ételi
célérték
időszakig
(adott
számított
évre)
kumulált
érték

(1)
0

(2)
0

(3)
0

(4=2+3)
0

(5)
0

0

0

0

0

0

e Ft

e Ft

MEGJEGYZÉS:
A mutatók értelmezésére csak a fejlesztés megvalósítása után, a projekt fizikai
megvalósítását követően nyílik lehetőség, így a Záró PEJ esetében ezek az értékek 0-ként
kerültek feltüntetésre, nem relevánsak ezen időszak alatt.
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6. KÉRJÜK, MUTASSA BE A KÖZBESZERZÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉT!
6. KÉRJÜK, MUTASSA BE A KÖZBESZERZÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉT!
6.1 TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE:
1.Tevékenység
2.Közbeszerzés köteles?
3.Ha nem közbe-szerzés. köteles, miért nem?
(igen/ nem)

HISCOM pilot rendszer
fejlesztése

Nem

A Kedvezményezett a Közbeszerzési törvény értelmében nem minősül ajánlatkérőnek

HISCOM adatkezelésének
jogi körülményei

Nem

A Kedvezményezett a Közbeszerzési törvény értelmében nem minősül ajánlatkérőnek

Biztonsági feltételek és
teljesítési módjuk
kidolgozása

Nem

A Kedvezményezett a Közbeszerzési törvény értelmében nem minősül ajánlatkérőnek

HISCOM rendszer
fejlesztése

Nem

A Kedvezményezett a Közbeszerzési törvény értelmében nem minősül ajánlatkérőnek

Dokumentumtár
szolgáltatás

Nem

A Kedvezményezett a Közbeszerzési törvény értelmében nem minősül ajánlatkérőnek

Tájékoztatás és piac
előkészítés

Nem

A Kedvezményezett a Közbeszerzési törvény értelmében nem minősül ajánlatkérőnek

Projektmenedzsment

Nem

A Kedvezményezett a Közbeszerzési törvény értelmében nem minősül ajánlatkérőnek
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6.2. SZERZŐDÉSKÖTÉS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE ESETÉN:
1.Tevé2.Közbeszer3.Milyen
4.Ajánlati
5.Indult
6.Ha
kenység
zés tárgya
értékhatár
(részvételi,
jogorvosindult,
szerint
ajánlattételi)
lati eljárás?
született
közbefelhívás
(igen/ nem)
elmarasztaló
szerzés
megjelenése
döntés?
köteles?
(tervezett)
(igen/ nem)
dátuma
(ÉÉÉÉ.HH.NN)

6.3. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS:
1.
2.Közbeszerzés
Tevékenység
tárgya

3. Szerződésmódosítás tartalma

7.Szerződéskötés
(tervezett) dátuma
(ÉÉÉÉ.HH.NN)

4.
Módosítással
szerződés
összege
nőtt?
(igen/ nem)

5. Ha nőtt,
indult
kiegészítő
közbeszerzési.
eljárás?
(igen/ nem)
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8.Szerződés
összege

9.Szerződésben vállalt
utolsó teljesítési
határidő
(ÉÉÉÉ.HH.NN)

10.A teljesítési
határidő
összhangban
van a
támogatási
szerződés
határidejével?
(igen/ nem)

6. Ha nem indult, miért nem?
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7. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG!


Igen

Nem

A tájékoztatás során használt publikációs eszközök

A „Kedvezményezettek
tájékoztatási kötelezettségei”
című dokumentumban foglalt
kommunikációs tervek közül
melyiket valósítja meg?

A
jelentés
készítés
ének
időpontj
ában
érvénye
s érték

Határidő

Tervezett

valós

Eredményt
igazoló
dokumentum




I.kommunikációs terv
II.kommunikációs terv
III.kommunikációs terv

Célérték
(db)

Előző
jelentés
időpontjába
n érvényes
érték





IV.kommunikációs terv
V.kommunikációs terv

Hirdetőtábla (A típus)
Tájékoztatási tábla (B típus)
Plakát (C típus)



2010.04.22.

Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk)



4

2

4

2011.09.30.

Televízió



1

2

3

2011.09.30.

2011.11.30

nyilatkozat (1
db)

Rádió



3

2

3

2011.08.31.

2011.11.23

nyilatkozat
(1 db)

Internet
Nyitórendezvény



1

1

1

Záró-rendezvény



1

0

1

0

1

1




2010.09.13
.2010.02.15
.
másolat a
2011.11.23
megjelent
2011.11.26 cikkekről (2 db)



Egyéb rendezvény, konferencia



Sajtótájékoztató



2

1

2

Sajtóközlemény



2

1

2

Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány



5000

0

5000
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2009.11.27
2011.11.30.

2011.11.23

fénykép (2 db)

2010.12.02
2011.09.30.
2011.09.30.
2011.11.30.

2010.12.02
2011.11.23
.2010.12.08
2011.11.23
2011.11.23
2011.11.18
.

fénykép
(2 db)
Cikk (1 db)
minta (1 db)
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PR-film



Önálló internetes honlap



Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat)
DM-levélkampány
Telemarketing
Közvélemény-kutatás
Reklámtárgy

Egyéb: kockázatelemzés, cselekvési terv
(megnevezés), D típusú tábla

1

0

1

2011.11.30

2011.11.21
.
2010.12.02

CD (1 db)
www.paninfor
m.hu









2

0

2
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2011.11.30.

2011.11.30

cselekvési terv
(1 db –
tartalomjegyz
ék), fotó a
tábláról (1 db)
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8. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA!

Szempont megnevezése
és száma

11. Nők száma a felső-és
középvezetésben
12. K+F területen dolgozó nők
száma
23. Nők száma a
foglalkoztatottak közt

Kiindulási
érték

A
jelentéstét
eli időszak
zárónapjá
n aktuális
érték

A projekt
fenntartási
időszak
végére
várható
érték

fő

0

1

1

fő

0

1

1

fő

0

2

2

Mértékegység

A NEM SZÁMSZERÜSÍTHETŐ SZEMPONTOK ESETÉN KÉRJÜK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRDEKÉBEN
MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET RÉSZLETEZNI:
A szempont megnevezése és száma

A megtett intézkedés rövid leírása

1.Esélyegyenlőségi
munkatárs,
felelős
alkalmazása
2. Esélyegyenlőségi terv, koncepció megléte

Igen, alkalmazunk esélyegyenlőségi
munkatársat.
Igen, rendelkezünk esélyegyenlőségi
tervvel.
Igen az azonos/hasonló munkakörben
dolgozó munkatársak azonos bérezésben
részesülnek.

3.
Egyenlő
munkáért
egyenlő
bért,
hasonló/azonos
munkakörben
dolgozó
munkatársak
azonos
bérezésben
részesülnek e?
10. Infokommunikációs akadálymentesítés
24. Rugalmas munkaidő szervezés vagy
csúsztatható munkakezdés lehetősége

Megvalósul az infokommunikációs
akadálymentesítés.
Rugalmas munkaidő-szervezést
alkalmazunk.
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A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002
A (fő)kedvezményezett neve: Pan-Inform Kft.

9. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA!

Szempont megnevezése
és száma

3.f. A fenntarthatósággal
kapcsolatos tudásmegosztáson
részt vett munkavállalók számatudásmegosztásban részt vettek
száma
3.g. Nyilvánosság számára
aktuális környezeti információkhoz
való hozzáférés rendszeres és a
kötelező mértéken felüli
biztosítása
58. A társadalmi bizalom
szintjének növekedését szolgáló
megoldások száma
60. Partnerei vagy társadalmi
környezete számára szervezett
környezettudatos vagy
fenntarthatóság tanulásával
kapcsolatos akciók, események
száma

Kiindulási
érték

A
jelentéstét
eli időszak
zárónapján
aktuális
érték

A projekt
fenntartási
időszak
végére
várható
érték

fő/év

0

6

5

db/év

0

0

1

db

0

1

1

db/év

0

1

1

Mértékegység

A NEM SZÁMSZERÜSÍTHETŐ SZEMPONTOK ESETÉN KÉRJÜK A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG
ÉRVÉNYESÜLÉSE ÉRDEKÉBEN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET RÉSZLETEZNI:
A szempont megnevezése és száma
3.c. Környezetvédelmi/fenntarthatósági
megbízott vagy környezeti nevelési,
fenntarthatóság-oktatási felelős,
munkacsoport kijelölése
9. A tudásmegosztás (képzések, műhelyek,
konferenciák, megbeszélések, stb.)
választott körülményei
környezettudatosságot tükröznek
13. Helyben (max. kistérségi szinten)
rendelkezésre álló kapacitásokat
(termékeket) használ
35. Újrahasznosított papír használat az
irodai és nyomdai munkák során

A megtett intézkedés rövid leírása
Kijelöltünk fenntarthatósági megbízottat.

Igen, környezettudatosságot tükröznek a
tudásmegosztás választott körülményei.
Helyben rendelkezésre álló kapacitásokat
használunk.
Újrahasznosított papírt használunk az irodai
és a nyomdai munkák során
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A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002
A (fő)kedvezményezett neve: Pan-Inform Kft.
10.

KÉRJÜK

ISMERTESSE
INTÉZKEDÉSEKET!

Ellenőrzés
időpontja
2010.09.16.

Ellenőrző
szervezet
MAG Zrt.

2011.10.11.

MAG Zrt.

A

HELYSZÍNI

ELLENŐRZÉSEK

ALAPJÁN

MEGTETT

Megtett intézkedések
Az ellenőrző szerv egy pontos hiánypótlást rendelt el
(tulajdonosi hozzájárulás csatolása), amelyet rendben,
határidőre
teljesítettünk.
A
jegyzőkönyv
a
projektdossziéba lefűzésre került.
Az
ellenőrző
szerv
mindent
rendben
talált,
hiánypótlást nem rendelt el. A projekt szakmai és
pénzügyi
megvalósulása
összhangot
mutatott.
jegyzőkönyv a projektdossziéba lefűzésre került.

11. AZ ELŐREHALADÁST IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK
(csatolandó mellékletek)
1., A közbeszerzési kötelezettségek jelentését
dokumentumok (amennyiben vonatkozik Önre)

Igen (db)

igazoló

Nem
x

a) Közbeszerzési ajánlati felhívások

x

b) Közbeszerzési jogorvoslati eljárások indításáról értesítés

x

c) Közbeszerzési jogorvoslati eljárások lezárásáról határozat

x

d) Közbeszerzési eljárások összegezése

x

e) Hivatalos
igazolása

közbeszerzési

tanácsadó

igénybevételének

2., A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos
kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok

x
13 db

3., A helyszíni ellenőrzés során tett megállapítások alapján
készített intézkedési terv (amennyiben vonatkozik Önre)

x

4., „Építsd magad” nyilatkozat

x

12. NYILATKOZAT
Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem
teljes tudatában nyilatkozom:
-

a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;

-

a másolatok és az elektronikus adathordozón szereplő adatok az eredeti
példányokkal mindenben megegyeznek;

-

a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten
vannak nyilvántartva.

Kelt: Balatonfüred, 2012. február 2.
……….……………………………………..
(Fő)kedvezményezett, vagy a
(Fő)kedvezményezett aláírásra
jogosult képviselője
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