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Projekt pn. „Doposażenie Szpitala w sprzęt medyczny, modernizacja sieci komputerowej,
zakup oprogramowania wspierającego : zarządzanie, gromadzenie, przetwarzanie
i bezpieczeństwo danych oraz ucyfrowienie aparatów rtg w SP ZOZ Świdnik”
Okres realizacji projektu : 02.12.2010 r. – 30.09.2011 r.
Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007 – 2013. Składał się z dwóch części :
1. Doposażenia Szpitala w sprzęt medyczny,
2. Modernizacji systemu informatycznego SP ZOZ wraz z ucyfrowieniem aparatów rtg.
Sprzęt medyczny w ilości 43 szt. ( w tym 17 szt. sprzętu ukierunkowanego na wykrywanie
chorób układu krążenia i chorób nowotworowych ), został zakupiony na potrzeby
oddziałów:
1/ Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii ( aparaty do znieczulania, kardiomonitor,
kapnograf, defibrylatory, respiratory, respirator transportowy, wózek reanimacyjny ),
2/ Oddział Noworodkowy ( inkubatory, respiratory, system wspomagania oddechu,
kardiomonitor , stanowisko do resuscytacji noworodka ),
3/ Oddział Kardiologii ( kardiomonitory, centrala do kardiomonitorów, aparaty do
defibrylacji, wózek reanimacyjny ),
4/ Oddział Chirurgii (sprzęt do badania układu pokarmowego dla Pracowni Badań
Endoskopowych : m.in. videokolonoskopy, tor wizyjny, myjnia do endoskopów ),
5/ Blok operacyjny ( aparaty do elektrokoagulacji, urządzenie do zamykania naczyń
krwionośnych, histeroskop, lampy operacyjne , stół operacyjny ),
6/ na potrzeby wszystkich oddziałów został zakupiony cyfrowy aparat usg z kolorowym
Dopplerem.
Druga część projektu obejmowała modernizację sieci komputerowej z zakupem
nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz ucyfrowieniem aparatów rtg
w Szpitalu.
Całkowita wartość projektu wynosiła 4.852.180,30 zł.
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu : 4.852.180,29 zł.
Projekt był dofinansowany ze środków europejskich w 85 %. Kwota dofinansowania wynosiła
4.124.353,23 zł.
Wkład własny w wysokości : 727.827,06 zł.

