Konferencja prasowa, Zakład Leczniczego Usprawniania, 12 grudnia 2018 r.

Prawie rok temu – 21 grudnia 2017 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Krotoszynie, reprezentowany przez dyrektora - Krzysztofa
Kurowskiego podpisał z Zarządem Województwa Wielkopolskiego działającym
jako Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+, reprezentowanym przez Agnieszkę
Juskowiak – zastępcę Dyrektora Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, umowę o
dofinansowanie do unijnego projektu:
Poprawa infrastruktury ochrony zdrowia poprzez doposażenie SPZOZ w
Krotoszynie w nowoczesny sprzęt medyczny
Projekt realizowany w ramach Konkursu nr RPWP.09.01.01-IZ-00-30-001/17
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020
Oś priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego
Działanie 9.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną
Poddziałanie 9.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Podsumowanie finansowe:
Całkowita wartość projektu:
3 mln 924 tys. 281,29 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych:
3 mln 923 tys. 051,29 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
3 mln 334 tys. 593, 59 zł
Wkład własny ze środków SPZOZ w Krotoszynie:
589 tys. 687, 70 zł

Gdzie trafił nowy sprzęt?
A. na oddziały szpitalne:
Szpital Powiatowy im. Marcelego Nenckiego przy ul. Mickiewicza 21
• Pododdział Kardiologiczny Oddziału Wewnętrznego
• Pododdział Urazów Narządu Ruchu i Ortopedii Oddziału Chirurgicznego
Szpital Powiatowy przy ul. Bolewskiego 4-8
• Oddział Położniczo-Ginekologiczny (obszar ginekologii)
• Oddział Dziecięcy
• Oddział Noworodkowy
• Oddział Onkologii Klinicznej
Szpital w Koźminie, ul. Stęszewskiego 9-10
• Oddział Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej
B.
•
•
•

do Zakładu Leczniczego Usprawniania, ul. Bolewskiego 4-8
pracownia fizykoterapii
pracownia kinezyterapii dorosłych
pracownia hydroterapii

C. do Zespołu Ambulatoryjnych Poradni
Bolewskiego 4-8
• Poradnia położniczo-ginekologiczna

Specjalistycznych,

ul.

D. do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, ul. Bolewskiego 14
--------------------------------- Szczegółowa lista sprzętu: --------------------------A.
Pododdział Kardiologiczny Oddziału Wewnętrznego: 6 łóżek szpitalnych z
szafkami przyłóżkowymi, 9 pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych oraz stacja
dokująca do pomp, respirator, waga łóżkowa
Pododdział Urazów Narządu Ruchu i Ortopedii Oddziału Chirurgicznego:
defibrylator, 14 łóżek szpitalnych z szafkami przyłóżkowymi, 3 pompy infuzyjne
jednostrzykawkowe, szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej
Oddział Położniczo-Ginekologiczny (obszar ginekologii): aparat do
znieczulenia, aparat EKG, defibrylator, fotel ginekologiczny, histeroskop, 2
kardiomonitory, kolposkop, 18 łóżek szpitalnych z szafkami przyłóżkowymi,
pompa infuzyjna jednostrzykawkowa
Oddział Dziecięcy: kardiomonitor, 6 łóżeczek dziecięcych, 14 łóżek szpitalnych,
8 pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych, stacja dokująca do pomp infuzyjnych
Oddział Noworodkowy: aparat do badania słuchu, bilirubinometr, 2 inkubatory,
lampa do fototerapii noworodków, pulsoksymetr, 6 stanowisk do pielęgnacji
noworodków, 2 stanowiska do resuscytacji noworodków

Oddział Onkologii Klinicznej: 14 łóżek szpitalnych z szafkami przyłóżkowymi,
fotel do chemioterapii, defibrylator
Oddział Rehabilitacyjny: 25 łóżek szpitalnych z szafkami przyłóżkowymi,
pompa infuzyjna jednostrzykawkowa, urządzenie do ćwiczeń w odciążeniu
Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej Oddziału Rehabilitacyjnego: 5
łóżek szpitalnych z szafkami przyłóżkowymi
B.
Zakład Leczniczego Usprawniania: aparat do elektroterapii, bieżnia
rehabilitacyjna, lampa do fototerapii, 2 stoły do masażu i rehabilitacji, 2 szyny do
ćwiczeń biernych kończyny dolnej, 2 szyny do ćwiczeń biernych kończyn
górnych, szyna do ćwiczeń biernych stawu skokowego, urządzenie do integracji
sensorycznej, urządzenie do rehabilitacji dłoni i palców, 2 urządzenia do
stymulacji stopy opadającej, wanna do automatycznego hydromasażu strefowego
C.
Poradnia Położniczo-Ginekologiczna: aparat USG 4D, 2 fotele ginekologiczne
D.
Zakład Opiekuńczo-Leczniczego: aparat do magnoterapii, aparat do masażu
uciskowego, aparat EKG, lampa do fototerapii, 22 łóżka szpitalne z szafkami
przyłóżkowymi, pompa infuzyjna jednostrzykawkowa, 2 rotory elektryczne do
aktywnej i biernej rehabilitacji kończyn, stół do pionizacji, stół do terapii ręki,
szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej, waga łóżkowa
311 – ilość wszystkich sprzętów, w tym 118 łóżek elektrycznych
•

•
•
•
•
•

Jakie cele zostały osiągnięte poprzez zakup nowego sprzętu?
podniesienia jakości świadczonych usług, poprawa efektywności działania
SPZOZ w Krotoszynie, poprawa bezpieczeństwa i komfortu pacjentów,
optymalizacji wykorzystania posiadanych zasobów, lepsze wykorzystanie
zasobów kapitału ludzkiego
zwiększenia dostępności mieszkańców regionu do dobrej jakości usług
zdrowotnych
zmniejszenia obserwowanych w Wielkopolsce nierówności w zakresie
ochrony zdrowia
poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu
zmniejszenia skali ubóstwa i wykluczenia społecznego
poprawa ergonomii pracy i poziomu bezpieczeństwa personelu
medycznego

