Szpital Powiatowy w Zambrowie informuje, w ramach działania 9.1 Infrastruktura
ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury
ochrony zdrowia 28.12.2017r zawarta została umowa o dofinansowanie na realizację
projektu nr POIŚ.09.01.00-00-0248/17 pt. „Przebudowa Izby Przyjęć i dostosowanie do
SOR wraz z budową lądowiska w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie” na łączną kwotę
dofinansowania: 3 656 222,64 PLN.
Całkowita wartość projektu: 5 852 821,98 PLN
wydatków kwalifikowanych wynosi 4 301 438,40 PLN.

z czego maksymalna kwota

Planowany do realizacji Projekt „Przebudowa Izby Przyjęć i dostosowanie do SOR wraz z
budową lądowiska w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie” jest kompleksowym
rozwiązaniem pozwalającym na realizację celu, jakim jest zapewnienie obywatelom powiatu
zambrowskiego dostępu do profesjonalnej i natychmiastowej pomocy w ramach Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego. Realizacja polegać będzie na wykonaniu następujących działań:
Rozbudowa oraz wyposażenie części diagnostyczno-konsultacyjnej SOR-u.
Budowa lądowiska LPR
Nabycie wyposażenia i sprzętu medycznego
Celem ogólnym projektu jest:
- Poprawa strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia poprzez zwiększenie dostępności
obywateli powiatu zambrowskiego i przebywających na jego terenie innych obywateli kraju
do wysokiej jakości świadczeń medycznych w ramach nowopowstałego SOR i lądowiska
medycznego.
- Poprawa wyposażenia i funkcjonowania szpitalnych oddziałów ratunkowych i infrastruktury
transportu medycznego poprzez remont SOR, budowę całodobowego lądowiska przy SOR
oraz zakup wyposażenia dla SOR w Zambrowie
Cel bezpośredni projektu
- jest zwiększenie dostępności obywateli powiatu zambrowskiego i przebywających na jego
terenie innych obywateli kraju do wysokiej jakości świadczeń medycznych w ramach
nowopowstałego SOR i lądowiska medycznego
- remont SOR, budowa całodobowego lądowiska przy SOR oraz zakup wyposażenia dla SOR
w Zambrowie
- ograniczenie regionalnych dysproporcji w infrastrukturze zdrowotnej,

- podniesienie standardu wyposażenia, a tym samym poprawa standardu jakości usług
medycznych,
- rozszerzenie świadczonych usług poprzez zakup dotychczas nieposiadanego sprzętu
medycznego,
- zapewnienie szybkiej, profesjonalnej i kompleksowej opieki w sytuacjach zagrożenia życia,
dla mieszkańców powiatu i innych potrzebujących
- zwiększenie liczby badań specjalistycznych wykonanych przy użyciu nowego sprzętu
medycznego,
Cel Działania:
- Utworzenie szpitalnego oddziału ratunkowego
- Zakup specjalistycznej Aparatury medycznej
- Budowa lądowiska całodobowego

Dzięki realizacji projektu zostanie wybudowane nowe, całodobowe lądowisko
dla
śmigłowców LPR, działające zgodnie z ustawą z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U.
z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm..
W ramach budowy lądowiska powstanie:
Płyta lądowiska
185,50 m2
Ciągi komunikacyjne
2 680,00 m2
Ponadto w ramach projektu przebudowane zostanie około 221 m2 istniejącej Izby Przyjęć, z
czego 101,57m2 stanowi powierzchnia dobudowywana w ramach niniejszego projektu.
Dodatkowo w ramach projektu zakupione zostaną 52 sztuki/komplety aparatury i
wyposażenia medycznego.
Projekt przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników produktu określonych w
POIiŚ:
· Liczba utworzonych szpitalnych oddziałów ratunkowych – 1 szt
· Liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa
medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie
udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego - szt. 1
· Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej – 2 600 702,40 zł
· Liczba wybudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców – 1 szt.
· Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełno sprawnościami – 1szt.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników rezultatu określonych w
POIiŚ:
· - Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem – 1636 osób
rocznie.
Ponadto w rezultacie realizacji projektu
· zwiększy się dostępność obywateli powiatu zambrowskiego i przebywających na
jego terenie innych obywateli kraju do wysokiej jakości świadczeń medycznych w
ramach nowopowstałego SOR i lądowiska medycznego
· zostanie wyremontowany obiekt dla SOR, budowa całodobowego lądowiska przy
SOR oraz zakup wyposażenia dla SOR w Zambrowie
· ograniczenie regionalnych dysproporcji w infrastrukturze zdrowotnej,
· podniesienie standardu wyposażenia, a tym samym poprawa standardu jakości usług
medycznych,
· rozszerzenie świadczonych usług poprzez zakup dotychczas nieposiadanego sprzętu
medycznego,
· zapewnienie szybkiej, profesjonalnej i kompleksowej opieki w sytuacjach zagrożenia
życia, dla mieszkańców powiatu i innych potrzebujących
· zwiększenie liczby badań specjalistycznych wykonanych przy użyciu nowego sprzętu
medycznego,
Dzięki realizacji projektu Beneficjenci ostateczni, czyli głównie mieszkańcy powiatu
zambrowskiego będą mieli łatwiejszy i szybszy dostęp do natychmiastowej specjalistycznej,
całodobowej opieki medycznej.
Ponadto informujemy, że Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, w
trosce o przejrzystość realizacji Programu stworzyła narzędzie do zgłaszania wszelkich
nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z
Programu Infrastruktura i Środowisko.
Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich
środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji
projektów.
W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość
na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl.

