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INFORMACJA O REALIZOWANYM PROJEKCIE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku realizuje projekt pn. „Poprawa
jakości świadczeń udzielanych w Szpitalu SPZOZ Świdnik poprzez wyposażenie w sprzęt
medyczny oraz przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych, w tym dostosowawczych
do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych”, złożony w odpowiedzi na konkurs nr
RPLU.13.01.00-IZ.00-06-003/17 w ramach Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia –
wsparcie skierowane wyłącznie do podmiotów leczniczych ujętych w ramach przedsięwzięcia
„Zdrowe Lubelskie optymalizacja usług medycznych w Województwie Lubelskim poprzez
utworzenie i zintegrowanie sieci szpitali powiatowych” RPO WL na lata 2014-2020
Cel projektu :
Poprawa jakości i warunków udzielania świadczeń, utrzymania dostępu do świadczeń
gwarantowanych, dotychczas zapewnianych, w już zorganizowanej strukturze organizacyjnej
i finansowanych przez NFZ w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu
świdnickiego
Zakres projektu obejmuje :
1) zakup sprzętu medycznego na potrzeby oddziałów szpitalnych z pracowniami, Izby
Przyjęć, Bloku Operacyjnego ze Sterylizacją oraz Zakładu Radiologii funkcjonujących
w strukturze Szpitala SP ZOZ w Świdniku przy ul. Aleja Lotników 18, w tym m.in. :
a) zakup łóżek szpitalnych i specjalistycznych oraz wyposażenia dla oddziałów typu
wózki do przewożenia chorych, podnośniki do transportu chorych, stoliki
zabiegowe, wózki inwalidzkie;
b) zakup specjalistycznego sprzętu medycznego : aparaty USG, aparat do
echokardiografii, respiratory, defibrylatory, zestaw do laparoskopii z torem
wizyjnym i oprzyrządowaniem ginekologicznym i chirurgicznym, stoły operacyjne,
lampy operacyjne, aparaty ekg, pulsoksymetry, kardiomonitory, inkubatory,
kardiotokografy, kolonoskopy i gastroskopy z torem wizyjnym, monitorem,
wózkiem medycznym, pompą wodną oraz ssakiem i in.;
2) wykonanie prac remontowych/ modernizacyjnych w pomieszczeniach Oddziału
Wewnętrznego, dostosowujących pomieszczenia do potrzeb osób starszych
i niepełnosprawnych;
3) wymianę dwóch wind medyczno – transportowych;

4) utworzenie Pracowni Tomografii Komputerowej ( zakup tomografu i wykonanie
niezbędnych prac modernizacyjnych dostosowujących pomieszczenia pracowni do
zakupionego urządzenia ).
Okres realizacji Projektu – lata 2019- 2021 .
Całkowita wartość Projektu wynosi : 6 877 836,30 zł,
Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą : 6 822 756,44 zł, w tym :
kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego :
4 548 731,70 zł (co stanowi 66,67 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych
Projektu ),
wkład własny SP ZOZ Świdnik
kwalifikowalnych Projektu ).

: 2 274 024,74 zł ( 33,33 % kwoty całkowitych wydatków

