
 
 

 

 

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 

 

OŚ PRIORYTETOWA: XI REACT - EU 

DZIAŁANIE: 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia 

 

 w zakresie 

wsparcia oddziałów zakaźnych oraz innych jednostek organizacyjnych podmiotów leczniczych 

udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym (roboty budowlane, 

doposażenie, w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej 

oraz środków do dezynfekcji) 

oraz 

wsparcia pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką, 

współpracujących z oddziałami/jednostkami wymienionymi powyżej (roboty budowalne, doposażenie,  

w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz 

środków do dezynfekcji) 

 

 

Tytuł projektu 

ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SPZOZ PUŁAWY JAKO 

WZMOCNIENIE ODPOROŚCI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA W 

KONTEKŚCIE PANDEMII COVID -19 

 

TERMIN REALIZACJI: 31.12.2023 

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 7 994 983,00 zł 

 

DOFINANSOWANIE : 100 % Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

 

Zakres rzeczowy projektu obejmie zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby leczenia chorób 

zakaźnych. Planowany w ramach projektu do zakupu sprzęt to niezbędne wyposażenie Oddziału 

Obserwacyjno-Zakaźnego dla dorosłych, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu 

Diagnostyki Obrazowej/Pracowni Radiologii Zabiegowej. 

Efektem przedsięwzięcia będzie poprawa wykorzystania istniejącej infrastruktury, a także nastąpi 

wzrost liczby udzielanych świadczeń. Dzięki zakupom urządzeń nastąpi naturalna wymiana 

posiadanego wyposażenia. Sprzęt zużyty, wyeksploatowany w maksymalnym stopniu  i niespełniający 

wymagań będzie zastępowany nowoczesnymi urządzeniami wyższej klasy, bardziej precyzyjnymi, 

ekonomicznymi, z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Szpital ponosi wysokie koszty 

eksploatacji, roczny koszt serwisu i napraw w tych obszarach. Po realizacji projektu nowy sprzęt będzie 

spełniał standardy wymagane dla szpitali, w tym także dotyczące zwiększonego reżimu sanitarnego  

w czasie panującej pandemii Covid-19. 

Planowany do realizacji projekt jest zgodny z kierunkiem działań określonym w Strategii walki  

z pandemią COVID-19 - zima/wiosna 2022, opisanym jako zwiększanie bazy dla leczenia szpitalnego. 



 
Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego, w całości dedykowanego na potrzeby chorób zakaźnych, 

wpłynie pozytywnie na jakość procesu diagnostyczno-leczniczego (szybsze  

i bardziej precyzyjne badania), poprawę komfortu pacjentów, jak również warunków pracy personelu 

medycznego(mniejsza liczba awarii, szybsze działanie). 

Projekt umożliwi także wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-

19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki 

zwiększającej jej odporność. 

 



 
 


