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Projekt pn. „Dostosowanie pomieszczeń  Izby Przyjęć oraz Bloku Operacyjnego w części  
dotyczacej Sterylizacji Szpitalnej  SP ZOZ Świdnik  do warunków wynikających                         
z Rozporządzenia Ministra Zdrowia”.  

 
W lipcu 2014 r. na podstawie uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego  w/w projekt został  

wybrany z listy rezerwowej do realizacji ze zmniejszonym poziomem dofinansowania ( stanowiącym 
71,89 % wydatków kwalifikowanych ).  
 
Planowany okres relizacji projektu : grudzień  2014 r.  – czerwiec 2015 r.  
 
Wymienione poniżej działania mają za zadanie dostosowanie pomieszczeń Izby Przyjęć i Bloku 
Operacyjnego w części dot. Sterylizacji Szpitalnej, do przepisów określonych w  Rozporządzeniu  
Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą ( Dz. U.  z 2012 
r., poz. 739 ) i wynikają z  Programu dostosowania pomieszczeń i urządzeń Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku do wymagań Rozporządzenia  Ministra Zdrowia.  
 

W części projektu dotyczącej Izby Przyjęć planowane są prace modernizacyjno  - 
adaptacyjne w Izbie Przyjęć oraz zakup dla Izby Przyjęć myjni dezynfektora do basenów          
(2 szt.). 
W zakres prac modernizacyjno – adaptacyjnych  Izby Przyjęć wchodzą : 
a/   utworzenie  i dostosowanie do wymogów Rozporządzenia punktu rejestracji i poczekalni, 
b/ utworzenie  i dostosowanie do wymogów Rozporządzenia pomieszczenia do wykonywania 
doraźnych zabiegów, 
c/ utworzenie  i dostosowanie do wymogów Rozporządzenia pomieszczenia zapewniającego 
przeprowadzanie badań związanych z przyjęciem pacjenta do Szpitala,  
d/ przystosowanie łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażenie jej w wózek –wannę 
stosownie do wymogów Rozporządzenia, 
e/ przystosowanie ustępu  dla potrzeb osób niepełnosprawnych, 
f/ utworzenie  i dostosowanie do wymogów Rozporządzenia pomieszczenia  gospodarczo-
magazynowego do przechowywania  czystej bielizny, sprzętu medycznego oraz czasowego depozytu, 
g/ utworzenie  i dostosowanie do wymogów Rozporządzenia pomieszczenia przyjęć dla kobiet 
ciężarnych,   
h/ utworzenie  i dostosowanie do wymogów Rozporządzenia izolatki wraz ze śluzą umywalkowo-
fartuchową oraz doposażenie izolatki w wymagany sprzęt, 
i/ utworzenie  i dostosowanie do wymogów Rozporządzenia pomieszczenia porządkowego wraz           
z brudownikiem. 
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W części projektu dotyczącej Sterylizacji   Szpitalnej  (  Blok Operacyjny)  planowane  są 
prace modernizacyjno  - adaptacyjne trzech stref Sterylizacji : brudnej, czystej i sterylnej oraz 
doposażenie ich  w niezbędne urządzenia i wyposażenie : 
a/ przelotowe urządzenie do  sterylizacji  parowej wraz z kompatybilnym  wyposażeniem, 
b/  przelotowa myjnia – dezynfektor  do mycia i dezynfekcji  narzędzi wraz z kompatybilnym 
wyposażeniem,  
c/ urządzenia do zgrzewania  pakietów z komputerowym stanowiskiem  zgrzewania, kontroli zgrzewu  
wraz z kompatybilnym  wyposażeniem,  
d/ przenośne urządzenia  do dezynfekcji wózków i innych elementów   transportowych,  
e/ lampa bakteriobójcza przepływowa – przenośna,  
f/ dodatkowe wyposażenie Sterylizacji Szpitala  ( regały półkowe, stoły, kontenery i kosze ze stali 
nierdzewnej ). 

Całkowita wartość Projektu : 1 515 099,06  zł, w tym : 
1/ środki Funduszu w kwocie : 836 663,23 zł ( 71,89 % kwoty całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych ), 
2/ wkład własny w wysokości :  678 435,83 zł. 


