
Informacja dotycząca realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pt. 

„Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych poprzez modernizację 
infrastruktury” 

w 
Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Gruźlicy i Chorób Płuc w Ludwikowie 

W czerwcu 2004 roku został ogłoszony nabór wniosków aplikacyjnych w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 
Przed jednostkami służby zdrowia zaistniała szansa wpisania się w program, który umożliwił 
pozyskanie środków Unii Europejskiej do projektu na lata 2004-2006 w celu spełniania 
wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia, zaleceń instytucji kontrolujących, oraz dbałości 
o mienie Województwa Wielkopolskiego. 
W ramach realizacji projektu „Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych poprzez 
modernizację infrastruktury” wyodrębniono 4 zasadnicze grupy zadań przewidzianych do 
realizacji: 

 Modernizacja elewacji pawilonu chorych nr 1, wpisanego do krajowego rejestru 
zabytków 

 Modernizacja zabytków leżalni nr 1 i nr 2, wpisanego do krajowego rejestru zabytków 
 Remont przyległej drogi o nawierzchni asfaltowej, 
 Rekultywacja terenu parku zieleni przy pawilonie nr 1 

 
Po wnikliwej analizie ekspertów oraz rekomendacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego, projekt został zakwalifikowany do realizacji. 
Niestety z powodu braku wystarczających środków finansowych u Wojewody, umowa na 
realizację niniejszej inwestycji została podpisana dopiero we wrześniu 2005r. 
Podpisanie umowy pozwoliło Szpitalowi rozpocząć realizację procedury przetargowej 
zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych. 
Po wyłonieniu wykonawcy w kwietniu 2006 r. przystąpiono wykonywania szerokiego 
zakresu prac, których zakończenie przewidziano do 31 maja 2007 r. 
Całkowita wartość projektu to 1.530.000,00 zł, z czego 75% pokrywa Unia Europejska w 
ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Kwota 252.000,00 
zł to środki przyznane Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Pozostała kwota 
130.500,00 zł to środki własne Szpitala. 

Realizacja powyższej inwestycji przyczyni się do: 

 podniesienia wartości zabytków wpisanych do Krajowego Rejestru Zabytków, a 
stanowiących majątek Marszałka Województwa Wielkopolskiego, 

 podniesienia jakości usług świadczonych w Szpitalu, 
 promocji Szpitala na terenie Gminy i Województwa Wielkopolskiego. 

  

 
 
 



 
 
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu zrealizowało projekt 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 
 

„Zakup sprzętu medycznego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i 
Torakochirurgii w Poznaniu” 

 
Przedmiotem inwestycji było optymalne wyposażenie WCPiT poprzez zakup 

niezbędnego sprzętu medycznego, który jest jednym z kluczowych czynników wpływających 
na skuteczność procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Mowa tu m. in. o zakupie: sprzętu 
ratującego życie, sprzętu do przetoczeń, sprzętu diagnostycznego, sprzęt do monitorowania 
stanu pacjenta, sprzęt do sterylizacji, wyposażenie bezpośrednio wspomagające proces 
leczenia, sprzęt do diagnostyki laboratoryjnej. 

Potrzeba zakupu sprzętu i aparatury medycznej podyktowana była koniecznością 
zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług, efektywności procesu terapii i 
diagnostyki oraz dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie 
chorób płuc, gruźlicy, chorób nowotworowych, torakochirurgii, opieki długoterminowej i 
paliatywnej. Projekt w znacznym stopniu wpisuje się w strategię i polityki zdrowotne na 
poziomie regionalnym i krajowym, tj. w cele Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-
2015, czyli zmniejszenie zachorowalności przedwczesnej umieralności z powodu 
nowotworów złośliwych, zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z 
powodu przewlekłych chorób układu oddechowego, zwiększenie skuteczności zapobiegania 
chorobom zakaźnym i zakażeniom, usprawnienie wczesnej diagnostyki i czynnej opieki nad 
osobami zagrożonymi chorobami układu oddechowego.  

Projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 
2020. wpisuje się także w cel, jakim jest zapewnienie mieszkańcom województwa optymalnej 
dostępności do usług zdrowotnych, polepszenie jakości świadczonych usług medycznych, 
racjonalizacji zasobów systemu opieki zdrowotnej, usprawnienie wczesnej diagnostyki i 
zwiększenie efektywności leczenia nowotworów złośliwych oraz ograniczenie skali chorób 
społecznych. 
 
 
Całkowita wartość projektu wyniosła 5 225 660,38 PLN 
Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wyniosły 5 221 802,98 PLN w tym: 

1) dofinansowanie w kwocie 3 916 352,23 PLN i stanowiącej 75% kwoty całkowitych 
wydatków kwalifikowanych Projektu, w tym: 

a) środki z funduszu 3 916 352,23 PLN, co stanowi 100% kwoty dofinansowania, 

2) wkład własny Szpitala w wysokości 1 305 450,75 PLN 

 



 
 
 
 
 
 
 

 



 

Informacja dotycząca realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na Lata 2007-2013 

„Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” 
w 

Wielkopolskim Specjalistycznym Szpitalu Chorób Płuc i Gruźlicy im. dr Władysława 
Biegańskiego w Chodzieży, który  z dniem 01.03.2013r. wszedł w struktury Wielkopolskiego 

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii s.p.z.o.z. 

W lutym 2009 roku został ogłoszony nabór wniosków aplikacyjnych w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2007-2013. 
Przed jednostkami służby zdrowia zaistniała szansa wpisania się w program, który umożliwił 
pozyskanie środków Unii Europejskiej do projektu na lata 2007-2013. 
W ramach realizacji projektu „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia 
w województwie” zrealizowano zadanie pt.: 

 Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do podniesienia jakości usług 
medycznych dla Wielkopolskiego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i 
Gruźlicy w Chodzieży. 

 
Po wnikliwej analizie ekspertów oraz rekomendacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego, projekt został zakwalifikowany do realizacji. 
Umowa na realizację niniejszej inwestycji została podpisana 15.05.2009r. 
Podpisanie umowy pozwoliło Szpitalowi rozpocząć realizację procedury przetargowej 
zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych. 
Po wyłonieniu wykonawców we wrześniu 2009r. przystąpiono do zakupu sprzętu i aparatury, 
którego zakończenie przewidziano do 31 marca 2010 r. 

Całkowita wartość projektu wyniosła 3 497 328,83 PLN 
Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wyniosły 3 393 499,99 PLN w tym: 

1) dofinansowanie w kwocie 2 545 124,99 PLN i stanowiącej 75% kwoty całkowitych 
wydatków kwalifikowanych Projektu, w tym: 

a) środki z funduszu 2 545 124,99  PLN, co stanowi 100% kwoty dofinansowania, 
2) kwota 249 761,60 zł to środki przyznane Uchwałą nr XL/564/09 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego 
3)  wkład własny Szpitala w wysokości  598 613,40 PLN 

 
Projekt ten jest zgodny z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2007-2015 i celami w 
nim zawartymi, jednym z nich jest zmniejszenie: 



 zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób naczyniowo-
sercowych (Cel strategiczny nr 1- zakup sprzętu do diagnostyki kardiologicznej),  

 zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu nowotworów złośliwych 
(Cel strategiczny nr 2 oraz nr 6- zakup sprzętu do diagnostyki schorzeń dróg 
oddechowych) 

 zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym (Cel strategiczny nr 7 – 
zakup sprzętu niezbędnego do sterylizacji urządzeń endoskopowych) 

Realizacja powyższej inwestycji przyczyniła się do: 

 Podniesienia poziomu jakości usług świadczonych w Szpitalu (szybsze 
zdiagnozowanie pacjenta i wdrożenie właściwego procesu leczenia). 

 Funkcjonowania Szpitala zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
 Promocji Szpitala na terenie Gminy i Województwa Wielkopolskiego 
 Zapewnienia mieszkańcom województwa optymalnej dostępności do usług 

zdrowotnych 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 



 

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu zrealizowało również 
projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 

„Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek 
Ochrony Zdrowia- Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i 

Janusza Zeylandów w Poznaniu” 
w 

Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów 
Szpital w Ludwikowie 

 
Umowa na realizację niniejszej inwestycji została podpisana 04 lipca 2012r. 
Podpisanie umowy pozwoliło Szpitalowi rozpocząć realizację procedury przetargowej 
zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych. 
Po wyłonieniu wykonawcy w sierpniu 2012 r. przystąpiono do wykonywania szerokiego 
zakresu prac, których zakończenie przewidziano do 15 listopada 2013 r. 
 
Całkowita wartość projektu wyniosła 10 029 474,54 PLN. 
Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wyniosły 9 881 073,54 PLN w tym: 

1) dofinansowanie w kwocie 9 782 262,80 PLN i stanowiącej 99% kwoty całkowitych 
wydatków kwalifikowanych Projektu, w tym: 

a) środki z funduszu 7 043 229,21 PLN, co stanowi 72% kwoty dofinansowania, 
b) środki z budżetu państwa 2 739 033,59 PLN, co stanowi 28% kwoty dofinansowania; 

2) wkład własny Szpitala w wysokości 98 810,74 PLN 

Zakres kontraktu obejmował prace budowlane, wyposażenie Pracowni bronchofiberoskopii 
oraz zakup platformy i dźwig osobowo – towarowy wraz z montażem, wyposażenie w 
urządzenia próżni i sprężonego powietrza. Prace obejmowały cały Pawilon Chorych nr 1 z 
wyłączeniem laboratorium analitycznego i pracowni diagnostyki obrazowej. Projekt 
obejmował wymianę konstrukcji pokrycia całego dachu, prace budowlane w obrębie piętra II 
i I oraz parteru, a także w obrębie piwnicy, gdzie m.in. została wykonana modernizacja 
wyposażenia kotłowni w powiązaniu z instalacją c.o. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia  w ramach Projektu nastąpiło m.in. wykonanie nowej wewnętrznej instalacji gazów 
medycznych z urządzeniami próżni, sprężonego powietrza, tlenu, wykonano nową 
wewnętrzną wentylację mechaniczną i grawitacyjną oraz wykonano nową wewnętrzną 
instalację przeciwpożarową. Zmodernizowany w wyniku realizacji inwestycji obiekt spełnia 
wymogi przepisów prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych, przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz konserwatora zabytków.  
Potrzeba realizacji Projektu wynikała z konieczności dostosowania Pawilonu Chorych nr 1 do 
obowiązujących wymagań prawnych i sanitarno-epidemiologicznych, jakościowych i 
osiągnięcia oszczędności kosztowej w zakresie energii cieplnej.  



Określono 4 cele zidentyfikowane w ramach Projektu:  
1. Cel dostosowawczy tj. dostosowanie pomieszczeń do rozporządzenia MZ w sprawie 
wymagań jakim powinny odpowiadać pod wzgl. fachowym i sanitarnym pomieszczenia i 
urządzenia ZOZ.  
2. Cel sanitarno-epidemiologiczny tj. zapewnienie, że Pawilon Chorych nr 1 będzie w pełni 
zgodny z wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi.  
3. Cel jakościowy tj. poprawa standardu usług medycznych.  
4. Cel ekonomiczny tj. poprawa efektywności działalności Szpitala poprzez osiągnięcie 
oszczędności kosztowej. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu zrealizowało projekt 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 

„Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Województwie 
Wielkopolskim poprzez modernizację szpitala w Chodzieży wchodzącego w strukturę 

Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza 
Zeylandów” 

 

Umowa na realizację niniejszej inwestycji została podpisana 14 marca 2014r. 
Podpisanie umowy pozwoliło Szpitalowi rozpocząć realizację procedury przetargowej 
zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych. 
Po wyłonieniu wykonawcy w marcu 2014 r. przystąpiono do wykonywania szerokiego 
zakresu prac, których zakończenie nastąpiło w lutym 2015 r. 
 
Całkowita wartość projektu wynosi 5 069 325,00 PLN. 
Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 5 038 785,00 PLN w tym: 

1) dofinansowanie w kwocie 4 988 397,15 PLN i stanowiącej 99 % kwoty całkowitych 
wydatków kwalifikowanych Projektu, w tym: 

a) środki z funduszu 3 353 025,38 PLN, co stanowi 67,22% kwoty dofinansowania, 
b) środki z budżetu państwa 1 635 371,77 PLN, co stanowi 32,78% kwoty 

dofinansowania; 

2) wkład własny Szpitala w wysokości 50 387,85 PLN 

Przedmiotem projektu była modernizacja zewnętrznej bryły zabytkowego Budynku 
Głównego i budynków przyłączonych Szpitala w Chodzieży oraz przebudowa pomieszczeń 
na II piętrze na potrzeby rozbudowy Oddziału Opieki Paliatywnej wraz z zakupem 
niezbędnego sprzętu medycznego. Budynek Główny Szpitala w Chodzieży jest obiektem 
zabytkowym, pochodzącym z 1925r. Z uwagi na obecny stan budynku konieczna stała się 
gruntowna modernizacja jego zewnętrznej bryły, w tym w szczególności pokrycia dachowego 
oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Jednoczesna likwidacja bloku operacyjnego w danej 
lokalizacja umożliwiła wykorzystanie wolnej powierzchni użytkowej na rozbudowę Oddziału 
Opieki Paliatywnej. 
Ze względu na wymogi formalne NFZ  określone w zarządzeniu nr 6/2013/DGL Prezesa 
NFZ, WCPiT świadcząc usługi zdrowotne z zakresu chemioterapii, musi zabezpieczyć opiekę 
paliatywną, zapewniając kompleksowość usług zdrowotnych świadczonych dla regionu, 
WCPiT posiada w strukturze organizacyjnej szpitala w Chodzieży Oddział Opieki 
Paliatywnej liczący obecnie 10 łóżek. Liczba ta okazuje się zbyt mała, zważywszy na 



zapotrzebowanie społeczne na tego typu usługi medyczne. Centrum posiada kolejkę 
oczekujących na przyjęcie na w/w oddział, ponadto z uwagi na przekraczanie limitu rocznego 
świadczeń do około 130%  odnotowuje określone straty finansowe. Rozbudowa oddziału 
poprzez zwiększenie liczny łóżek do min. 24 pozwoli na zwiększenie limitu rocznego 
świadczeń oraz skrócenie lub likwidację kolejki oczekujących.  
 
Celem projektu jest zwiększenie jakości usług medycznych poprzez: 

- zwiększenie dostępności do specjalistycznych usług zdrowotnych w zakresie chorób 
płuc, rehabilitacji, opieki paliatywnej, 

- poprawa skuteczności procesów terapeutycznych poprzez optymalne wykorzystanie bazy 
lokalowej i klimatu do leczenia pacjentów z chorobami układu oddechowego, 

- spadek umieralności z powodu chorób układu oddechowego w województwie 
wielkopolskim, 

- zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom oraz personelowi, 

- dostosowanie Budynku Głównego Szpitala i budynków przyłączonych w Chodzieży do 
wymogów prawnych, w szczególności do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 
czerwca 2012 w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i 
urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą o łącznej powierzchni 515,24 
m2, 

- dostosowanie do wymogów ppoż. oraz wymogów Państwowej Inspekcji Pracy. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu zrealizowało projekt 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 

„System elektronicznej rejestracji obrazów i archiwizacji danych medycznych z 
rozbudową sieci bezprzewodowej” 

 

Podpisanie umowy na realizację niniejszej inwestycji nastąpiło po przeprowadzonej 
procedurze przetargowej zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych. 
Po wyłonieniu wykonawców w grudniu 2015r. przystąpiono do zakupu sprzętu, którego 
zakończenie przewidziano do 30 grudnia 2015 r. 
 
Całkowita wartość projektu wynosi 586 947,96 PLN. 
Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 586 947,96 PLN w tym: 

1) dofinansowanie w kwocie 564 291,76 PLN i stanowiącej 96,14% kwoty całkowitych 
wydatków kwalifikowanych Projektu, w tym: 

a) środki z funduszu 564 291,76 PLN, co stanowi 100% kwoty dofinansowania, 

2) wkład własny Szpitala w wysokości 22 656,20 PLN 

Przedmiotem projektu był System elektronicznej rejestracji obrazów i archiwizacji w 
systemach medycznych z rozbudową sieci bezprzewodowej, w celu dostosowania 
funkcjonowania systemów informatycznych do wymagań gospodarki informacyjnej.  

W ramach projektu został zakupiony następujący sprzęt: 
a) MACIERZ  
b) ZASILACZE AWARYJNE 
c) PRZEŁĄCZNIKI SIECIOWE 
d) ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI BEZPRZEWODOWEJ 
 
Celem projektu było wyposażenie i rozbudowa infrastruktury informatycznej trzech szpitali 
wchodzących w strukturę Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii.   
System Rejestracji obrazów videobrochoskopii, wideotorakoskopii pozwolił na 
przechowywanie danych z wykonanych badań w formie DICOM. Rozbudowa medycznej 
sieci bezprzewodowej zapewniła dostęp do elektronicznej wersji dokumentacji medycznej z 
urządzeń przenośnych typu tablet na wszystkich oddziałach szpitalnych w Poznaniu, 
Ludwikowie i Chodzieży. System umożliwił przeglądanie zarchiwizowanych badań z 
dowolnej stacji lekarskiej w ramach trzech szpitali WCPiT. System zasilania awaryjnego 
uwzględniający zasilacze UPS uchroni Centrum przed nagłymi zanikami napięcia, które 
powodują wyłączenie posiadanych serwerów oraz przełączników sieciowych, a tym samym 
brak dostępu do centralnego systemu informatycznego. Realizowany projekt, poprzez 



archiwizowane w formie filmów zabiegi diagnostyczne, zabezpieczy placówkę przed 
nieuzasadnionymi roszczeniami pacjentów związanymi z udzielanymi świadczeniami 
zdrowotnymi w pracowniach diagnostycznych. 
Realizacja projektu pozwoliła również na dostosowanie do obowiązujących przepisów 
prawnych, w szczególności do ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w 
ochronie zdrowia. 
Prezentowany projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Wielkopolskiego. Jest 
on zgodny z założeniami dokumentu „Wielkopolska 2020 Zaktualizowana Strategia Rozwoju 
Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku”, w tym w szczególności z: 

 celem operacyjnym 1.3. – Rozbudowa infrastruktury na rzecz społeczeństwa 
informacyjnego; Budowa infrastruktury e-usług, 

 celem operacyjnym 5.5. – Zwiększenie dostępności do podstawowych usług publicznych, 

 celem operacyjnym 8.3  – Poprawa stanu zdrowia mieszkańców i opieki zdrowotnej.  
Projekt jest również zgodny z działaniami realizowanymi na szczeblu krajowym przez 

CSIOZ:  

 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych                   
o Zdarzeniach Medycznych – tzw. Projekt P1, 

 Platforma udostępniania on – line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów 
medycznych – tzw. Projekt P2 

 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu zrealizowało projekt 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 

„Zakup sprzętu medycznego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i 
Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów” 

 

Podpisanie umów na realizację niniejszej inwestycji nastąpiło po przeprowadzonej procedurze 
przetargowej zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych. 
Po wyłonieniu wykonawców przystąpiono do zakupu sprzętu, którego zakończenie 
przewidziano do 30 grudnia 2015 r. 
 
Całkowita wartość projektu wynosi 1 279 404,83 PLN. 
Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 1 269 404,83 PLN w tym: 

2) dofinansowanie w kwocie 1 256 710,78 PLN i stanowiącej 99,00% kwoty 
całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu, w tym: 

a) środki z funduszu 1 256 710,78 PLN, co stanowi 100% kwoty dofinansowania, 

2) wkład własny Szpitala w wysokości 12 694,05 PLN 

Przedmiotem projektu było optymalne wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii 
i Torakochirurgii w Poznaniu poprzez zakup niezbędnego sprzętu medycznego obejmujące 
następujące pozycje: 

1. Symulator pacjenta wraz z osprzętem/1 szt./, model pacjenta do nauki procedur BLS i 
AED / 1 szt./, model do nauki procedur AED / 2 szt./ , model do nauki BLS / 6 szt./, 
model do nauki intubacji i bronchofiberoskopii/1 szt./, model do nauki odbarczania 
odmy opłucnowej/1 szt./, komputerowy system sterowania i zarządzania danymi z 
modeli BLS/1 szt./ Deska ratownicza do transportu pacjenta/1szt./ 

2. Palnik laboratoryjny /1 szt/, zamrażarka niskotemperaturowa do osocza /1 szt./, 
Wirówka stołowa /2 szt./, Wózek opatrunkowy/1 szt./, Defibrylator Primedic 
DefiMonitor XD1/1 szt./, EKG LT PLUS ECG/1 szt./, EC-380FK2P 
Wideokolonoskop/1 szt./, Przenośnik taśmowo-rolkowy Roller 64/36  /2 szt/ 

3. Aparat do wentylacji mechanicznej / respirator TRILOGY 100   /2 szt./, Defibrylator 
HeartStart XL+ firmy  Philips Medical System/1 szt./ 

4. Spirometr Lungtest 1000 z monitorem, drukarką, komputerem, modułem dyfuzji, 
bodypletyzmografii i modułem pomiarów warunków otoczenia /1 szt./ 

5. Stolik ze stali kwasoodpornej/1 szt./, wózek zabiegowy z wyposażeniem/1 szt./, 
Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej/3 szt./, szafki przyłóżkowe /51 szt./, 
łóżko szpitalne Klasik L 410 / 51 szt./ 

6. BD Bactec MicroMGIT Fluorescence Reader/1 szt./ 
7. Jednoramienna kolumna anestezjologiczna MOVITA/1 szt./ 
8. Myjnia dezynfektor TOPLINE 20 /1 szt./ 



9. Manekin reanimacyjny dorosłego człowieka/1 szt./ 
10. Piła kardiochirurgiczna (sternotom) /1 szt./ 
11. Mikroskop laboratoryjny CX 41 z obiektywami klasy achromat/1 szt./ 
12. Moduł badania podatności statycznej i dynamicznej Compliance/1 szt./ 
13. Pulsoksymetr Nonin 7500 , Ultima series/1 szt./ 
14. Hemochron model Junior SIG/1 szt./ 
15. Elektrokardiograf MAC 600 GE /3 szt./ 
16. Respirator TRILOGY /2 szt./ 

 
Zakup sprzętu medycznego uzupełnił wyposażenie oddziałów szpitalnych, pracowni 
diagnostycznych, poradni specjalistycznych w niezbędny sprzęt medyczny. 
Realizacja niniejszego projektu przyczyniła się do poprawy jakości usług, zwiększenia 
dostępności do usług, usprawnienia i poprawy wczesnego diagnozowania oraz leczenia 
chorób, ułatwienia dostępu do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Zakup 
nowej aparatury oznacza również szereg efektów, których nie da się skwantyfikować, jak np. 
podniesienie jakości leczenia i diagnostyki, zapewnienie nowoczesnej i opartej na najnowszej 
technologii aparatury, większej dokładności pomiarowej o lepszych parametrach 
technicznych i większej dokładności pomiarowej. 
Realizacja niniejszego projektu pozwoliła dostosować program leczenia do nowoczesnych 
metod w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji z uwagi na zakup sprzętu medycznego, 
który znacząco wpłynął na polepszenie jakości życia pacjentów ze schorzeniami układu 
oddechowego. Konieczność realizacji projektu potwierdzają potrzeby społeczeństwa, 
mierzone poprzez długi czasokres oczekiwania na uzyskanie wysokospecjalistycznej usługi 
medycznej. 
Projekt w znacznym stopniu wpisuje się w strategie i polityki zdrowotne zarówno na 
poziomie regionalnym, jak i krajowym. Działania ujęte w przedmiotowym projekcie są 
zgodne z: 
• zapisami Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 
2020. Wielkopolska 2020, celem operacyjnym 5.5. – Zwiększenie dostępności do 
podstawowych usług publicznych, celem operacyjnym 8.3  – Poprawa stanu zdrowia 
mieszkańców i opieki zdrowotnej. 
• Celami Narodowego Programu Zdrowia, cel strategiczny 2 Zmniejszenie 
zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu nowotworów złośliwych, cel 
strategiczny 6 Zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu 
przewlekłych chorób układu oddechowego, cel strategiczny 7 Zwiększenie skuteczności 
zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom, cel operacyjny 14 Usprawnienie wczesnej 
diagnostyki i czynnej opieki nad osobami zagrożonymi chorobami układu krążenia, udarami 
mózgowymi, nowotworami, powikłaniami cukrzycy, chorobami układu oddechowego oraz 
chorobami reumatycznymi. 
Przedmiotowy projekt ma również kluczowe znaczenie z punktu widzenia celów Narodowego 
Planu Zdrowotnego. 



 

 



 

 
 


